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Tandori Dezsû

LONDONI MINDENEK, CSAK NEM SZENTEK,
ANNYI SZENT
I
Milyen halÀlnap van ma?
T. ç.-nak ¢s magamnak

Egyik halÀl¢vfordulÂ,
mÀsik ¢vfordulÂ,
az idû t¢lbe fordulÂ,
tavaszba fordulÂ.
Meghalt B´be ¢s °liÀs,
Poszi, Szp¢rÂ, Pipi,
kettûnk´n kÁv¡l senki mÀs
nem tudja ¢rteni.
FebruÀr tizedike van,
tÁz ¢ve halt meg E.,
egy padra lerakom magam
a KarmelitÀk el¢.
A TÂni padja ez, itt jÀrtam,
amikor a telefonod j´tt,
hogy û sincs mÀr itt. NekivÀgtam,
jÀrkÀltam, egyebek k´zt.
Mindig àegyebek k´ztÊ minden,
¢s l¢nyegrûl besz¢l¡nk;
m¢g az jÂ: majd el lehet innen
tÀvoznunk s nem kell ¢ln¡nk.
Nem kell itt ¡lni a KarmelitÀk
azÂta lecser¢lt padjÀn,
hol ezt Árom, a furcsasÀg-nagy-semmit az °liÀs napjÀn.
Majd nem kell t´bb¢ igyekezn¡nk,
semmibûl is/se meg¢ln¡nk,
nem rettegj¡k, mi lesz veszt¡nk,
fordulatot nem f¢l¡nk.
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Nem kell k¢rdezn¡nk becs¡lettel:
àMilyen halÀlnap van ma?Ê
KarÀcsonyiasra fagyott ¡leppel
nem kell le¡lni csodapadra.
KifordulÂ, befordulÂ,
le- ¢s felfordulÂ?
Has, kordulÂ, szÁv, zordulÂ,
nem lesz t´bb fordulÂ.

II
A semminek se
Mit mondjak? Nem tudom. Neh¢z.
Mert aztÀn: àmit is mondtam?Ê
Persze, annyi se itt az eg¢sz,
hogy ott vagyok Londonban,
vagy az Aulich utcÀn megyek,
a BatthyÀny-´r´km¢cs...
osztrÀkos-magyaros kegyhelyek...
oroszuralom, t´r´kv¢sz...
Kev¢s. De mihez, ha nem tudom,
mihez lehetne, ¢s mi?
A Londoni SzÁnrûl is nagyon
neh¢zkes bÀrmihez ¢rni.
Fel¢rni, le¢rni. Tornacipûm
f´ldet ¢rintget, ennyi
biztos csak. °s tÃl valami k´d´n:
a semminek se semmi.
III
M¢g hogy, majd hogy
M¢g hogy valamit! majd hogy valamit!
Kit mivel hitegetn¢k?
Nem dolgom, mi ig¢rkezik,
nem Át¢lem el szava szegt¢t:
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mert n¢ma szeg¢ny, nincs hÀt szava,
s mert nincs rÀ szÂ, àszeg¢nyÊ se,
ami lesz, nincs, nem volt m¢g soha,
se kezdete, se v¢ge.
Ez itt egy mÀsik pad: k´zelebb
a fogadÂirodÀhoz.
Majd valami lesz, bÀr nem lehet,
s bÀr ez sincs, valami ä mÀst hoz.

IV
Napfolt, telihold
Ahogyan a mÃlt sz¢p messze ker¡l,
kider¡lget, mily gazdag volt.
Az, ami vagy ¢pp: szorul-der¡l,
de a telihold! pÀr napfolt!
Hogy gazdag a mÃlt, hogy hirtelen
elkezded lÀtni, persze,
nem t´bb Ãgy ez sem, azt hiszem,
csak mint a kedved mersze,
hogy tÀrd, hisz a mÃlt olyan egyszerü,
esem¢nysor, minden àvolt-szÂÊ,
mirûl is? ´ssz¢bb lottyad a àhü...!Ê,
a àha!Ê ä mert Ágy tÃl olcsÂ,
nincs titok ¢s nagy-kincs rejtelem,
àmi lett volna, haÊ, s botrÀny,
mi maradt... ki¡r¡lt tartÂs elem,
a hol-jÀtszod: holt totty-Àrny:
no, igen, igen, ¢pp Ágy jobb: ami volt,
visszf¢ny bÀr, valamire megvolt,
kabÀtujj-lyuk, hamufolt-telihold,
s ront rÀd, hogy vinne, a napfolt.
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V
Semmi nagy zaj
Eg¢sz d¢lutÀn hÁvtalak,
s j´tt minden vÀltozat: nem
kapcsol, a vÀros nem fogad...
A v¢g¢n hÀt letettem
rÂla. Nem voltam Ãjra senki, vagy hÀt ez se pontos,
ott mentem àaz ¢nÊ k´rny¢kemen,
s prÂbÀltam az à1 fontÊ-os
müveletet pÀrszor m¢g. Tü, tü,
tü, tü, tü... mindegy, hagytam.
Csak azt akartam egyszerüen mondani: °liÀs-nap van,
ma tÁz ¢ve lelt¡k halottan hajnalban a kali aljÀn;
jÂl tudtuk mÀr, nem vÀrhatÂk
jÂ fejlem¢nyek... aztÀn
m¢gis milyen az ilyen. Ilyen.
J´v´k haza lÂirodÀrÂl,
àvissza a sÁrbÂlÊ ä vesztve igen,
de kimÀszva igencsak a pÀcbÂl;
j´v´k... a Kerek TÂ... Park (a Hyde)...
cigaretta... pÀr slukk rossz bor...
a sarkon a k¢t bronzmedve fej¢t
megvizezem... f¢l n¢gy... m¢g folynak a mai versenyek, csak hÀt ¢n
nem hiszek (ÀltalÀban)
(soha) ä ez¢rt vagyok fura t¢ny:
hogy bÀrmit is csinÀltam
¢letemben egyÀltalÀn.
Valami¢rt mismÀs volt.
Mi mÀs lett volna? Hagyjuk. S ne rÀm.
Az ¢gen barnÀs mÀjfolt
felhûcsk¢k. Alkonyodik lassan,
egy hiÀbavalÂ nap
eltelt megint. MÀr holnap van ä
nekem, szinte. Padomnak
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(mit ´r¡ljek meg?) csak meg´r¡l´k.
TÀskÀm, cigim, ¡veg bor
jobbrÂl-balrÂl, ahogy le¡l´k.
így volt ez egyre. Csak egykor
mÀs kell¢kekkel. M¢g egyszer
megprÂbÀlom Budapestet.
Tü-tü. A szokott gyÂgyszerrel
kiv¢gzem ezt is, ez estet.
Nem k¢rdem, szabad-e, nem szabad,
le¡lni, elfek¡dni...
De mi ez? ElalvÀsomat
valami oly lassan k¡ldi: ä ä ä
ä ä ä: Milyen volt °liÀs utolsÂ estje, mielûtt hajnalban meghalt? írok, egyre folynak a k´nnyeim, nincs nagy zaj.

VI
Egy szerves ¢let
à...s megfulladunk, ha majd
emberek szava szÂlÁt...Ê
(kb. KÀlnoky LÀszlÂ)

A müfordÁtÀs t¢nyleg meg´li ä KÀlnoky mondta! ä az ÁrÂt:
Ágy ¢n, virulens ´ngyilkos eset,
halÀlig müfordÁtok.
Meddig az? Egyre! ha tÃl¢lem!
Ez hogy van logikailag?
Majd az: ha meg¢rzem: nem is ¢rzem,
egyik felem lemarad.
Melyik? Ami t¢nyleg marad ott mÀr,
csak amaz lesz, aki csak emez.
EgymÀst hÃzzuk: àFelfordultÀl...!Í Ê
S fordÁtva: az Árva se lesz.
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LÀszlÂffy AladÀr

ARS LONGA
Hallgatni ´r´m¢t belsû sebeknek
milyen fÀjdalom volt a mestereknek.
Milyen r´vid a v¢gtelen sugÀra ä
befüzve l¢lek, test, a hÃs s a pÀra.
PÀr ezer ¢v alatt sorsomig ¢r el,
milyen hamar, a hatvanadik t¢tel.
SzimfÂniÀkra m¢g s¡ket korokban
az¢rt a zeng¢s minden szintje ott van.
Mint zÀporban, mely erdûs¢get Àztat,
kivehetû a k¡rthangÃ vadÀszat,
s ki ¢rz¢keny: rossz ûzek ´szt´n¢vel
nem menek¡lve ä gy´ny´rk´dve v¢sz el.

BUDDHçK °S PESTEK
LÂtusz vagyok, semmi gondom,
itt ¡l´k az ember-dombon:
ember-¡l¢s ä csupa b¢ke,
üz´tt lÂtusz mened¢ke.
Lomha vadbivalyok hÀtÀn
utazik az alvÂ sÀtÀn:
semmi sem volt ott, ahol van,
s minden rossz valahol jÂl van.
Dzsungelm¢lyi tavak ¢je,
t¡kr¡k kozmoszfeket¢je.
Csorda gÀzol bele k¢jjel,
s csillagokat tapos sz¢jjel.
VÀlyogt¡zek agyagesz¢t
ed¢nny¢ gyÃrja a besz¢d,
s ez a cser¢pf¢ny kilÀbol
virÀg-pÀraudvarÀbÂl.

RÀba Gy´rgy: Versek

Lassan reng a nyelvek hÀta,
bambusz igeragozÀsa,
csendfonatÀt sz¢l kavarja,
sz´vegeit esû varrja.
öttalan AmerikÀkon
vÀg Àt Kalevala-lÀbnyom,
vÀndor k´ltû, vÀndor fecske
f¢szke Neander-tÀlra festve.
SzindbÀd elindult elûre.
Majd Kolumbusz lesz belûle.
Minden mindent megelûz´tt,
veres¢g¡nk elûbb gyûz´tt.
T´k¢letes eszme vagyok,
akin minden nyomot hagyott,
Ágy mÀr el se k¡l´n¡lve
¢lek lÂtuszomon ¡lve.

RÀba Gy´rgy

KçRPñTLçS
Nem hajkurÀszok mÀr vadlovakat
bet´rni tÀncos l¢p¢sekre ûket
tüzv¢szre lobbantani sem akad
kedvem inkÀbb f´lragyogtatni nûket
barÀtsÀgtalan sors derüs nekem
mindegy milyen n¢ven nevezhetem
nem v¢sz semmibe idûnk javadalma
kÀrpÂtlÀsul mÀsik hatalmat ad ma
bübÀjt a mostoha vilÀg f´l´tt
belsû szemmel lÀtnom faleveleknek
hajlongÀsÀt ez¡sttel ´tv´z´tt
dÁszben duhaj lakodalmas seregnek
a hunyorgÂ lÀmpÀt pedig kac¢r
kihÁvÀsnak s mÀsf¢le ¡nnep¢ly
tünû szÀllÀsnak sz¢p szem ki-kihunytÀt
vÀndorÃton szÁnjÀt¢k ez hogy unnÀd

ã

613

614 ã RÀba Gy´rgy: Versek

M°RS°KELT °G¹V
K´r¡l´ttem ¢vszakok forognak
hûs¢g esû fagy sz¢l egy menet
jÀrtatott lovai egy maroknak
s ott ¢lek hol jÂt¢t k¢z letett
JÂ pend¡lni Ágy elûadÀson
s nem vacogni horizonttalan
s nem sercegni l¢lektelen nyÀrson
¢let neved vÀltozÀs uram
Az ¢n pÀlyab¢rem mÀs mulatsÀg
hosszÃsÀg sz¢less¢g jÂ nekem
oldÀssal cser¢lve bonyodalmÀt
a jelen term¢szet kezesem
Nem ´r´k´s nyÀr szolga gy¡m´lcse
nem hüb¢rÃr kegyess¢g¡ t¢l
csak egy ami vÀgyamat bet´ltse
f´ld k´rhintÀja legfûbb szesz¢ly

ELDORçDñ
Hogy szerettem a kezedet
szavaid szappanbubor¢kai
k´r¡l hogy repkedett
ujjaid f¡stifecske
nyilallÀsa vÀgyaidat
k´vette
tüzlepke k´rmeid csapongva
rebbentek sziromrÂl sziromra
mert a vilÀg csupa ig¢ret
Ãj s Ãj prÂbÀra csÀbÁt
kÁnÀlva m¢zet
izgatott iz¡leteid
magukkal vontak engem is hogy
EldorÀdÂdban ¢ljek
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HISZ°KENY TARISZNYA
Ahol az ¢vszÀzad cseperedett
j´ttek egymÀs fel¢ a f¢rfi
maga m´g¢ dobÀlta mund¢rjÀt
a nû feh¢rnemüje oda se kukkantsak
halkan zizeg sustorog lefel¢
s a bariton suttogja ¢rdesen
most behatolok a te vÀradba
¡nnepi sikongÀs zihÀlÀs
piros betüs ÂrÀk s´rhabja a szÁvben
gyalogos nappalok szÃrÂ f¢ny¢ben
f´lbukkanok ¢n is zsenge vÀrn¢p
nyakamba egy tarisznyÀt akasztanak
benne hamuban s¡lt k´r´mfalad¢k
gyorsbehÁvÂ szabadulÂc¢dula
utolsÂ f´lszÂlÁtÀs v¢gz¢s zÀrÂjelent¢s
k´z¢j¡k keveredve egy tÀncrend
tulajdonosa k¢t k¢zzel kapkod ¢rte
az elfordulÂ messzis¢gben egy mÀsik pÀr
ugyancsak ruhadarabokat hajigÀl szanasz¢t
ÃtitÀrsam nem tÀgÁt mellûlem
r¢gi vetkûzûk mire soroztak titeket
elÀtkozott tarisznya kallÂdÂ tÀncrend
az egyik fejpÀrna lett ¢ji tolvaj martal¢ka
a mÀsikat nappal markoltÀk f´l
neveket Ártak bele egy csapatra valÂt
a magasban tÀncrendek suhognak d¢lnek
hisz¢keny tarisznyÀk menetoszlopban k´vetnek

OrbÀn OttÂ

VOJTINA RECEPCIñESZT°TIKçJA
manapsÀg valamirevalÂ k´ltû
nem kezdi Ãgy a vers¢t hogy Â jaj
¢s nem folytatja Ãgy hogy hovÀ lett ez meg az
m¢g kev¢sb¢ Ãgy hogy a m¢lys¢gbûl kiÀltok hozzÀd uram
tudja amit tud
û is jÂl van informÀlva
emilezik
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csatornÀt vÀlt a tÀvirÀnyÁtÂval
lÀtja mi van hogy
az ¢nk´lt¢szet kiment a divatbÂl
¢s a tavalyi toposzok oda ker¡lnek ahovÀ valÂk
a kukÀba a rohadÂ salÀtalevelek k´z¢
k¡l´nben is k´ltûnek kuss ha komoly dolgokrÂl van szÂ
az irodalom egyetemes jelens¢g tehÀt az egyetem fels¢gter¡lete
¢s ez nagyon is jÂl van Ágy
nincs szebb mint a bÁbor alkonyatban hazafel¢ tartÂ tanszem¢lyzet
a lenyugvÂ nap sugarÀban
meg-megcsillan ¢rcsisakjuk ¢s kengyelvasuk
kez¡kben k¢t¢lü kard az Àt¢rt¢kel¢s
senki sem müveli nÀluk magasabb szinten az elm¢letet
mÀrpedig az elm¢leten mÃlik minden
elm¢let n¢lk¡l a vers csak a bolygÂ hollandi hajÂja
jÂl is n¢zn¢nk ki trendek ¢s tûzsdeindex n¢lk¡l
ha nem tudnÀnk hogy a mai napon
hÀny pontot emelkedett kosztolÀnyi hÀnyat esett babits
a multikulturÀlis jÀtszÂt¢ren mindek´zben
a csengû hangÃ tansz¢kek kÀnonban ¢nekelnek
¢s kem¢ny profi teniszt jÀtszanak
most ¢n adogatok ¢s te fogadod
majd fordulunk
¢s te adogatsz ¢s ¢n fogadom
megfelel¡nk a korszak elvÀrÀsainak
reflektÀlunk egymÀs textusÀra
ami mindkettûnknek elûny´s
k´ztudott hogy
a reflektÀlatlan textus nem ¡dv´z¡l
a reflektÀlt viszont igen
tizen´t semmi harminc semmi negyven semmi
ennyibûl mÀr bûven kij´n egy k´nyv
bizony mondom neked
ha nem botlasz bele minden szir-szar emberi gondba
de koncentrÀlsz ¢s ahogy azt joggal vÀrjÀk tûled a mÃzsÀk
hozod a m¢rkûz¢slabdÀdat
f´lker¡lhetsz m¢g a profik rangsorÀban
a kis nyelv k´ltûj¢nek el¢rhetû legelûkelûbb
hatezerhatszÀzhatvanhatodik helyre
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HatÀr Gyûzû

MAGçNAK HALT MEG
ki mÀsok¢rt ¢lt magÀnak hal meg
eld´gl¢s¢t nem lakolja mÀs
t´rv¢nyen nem v¢ssz erûhatalmat
hü kikÁs¢rûd: hi¢nakacagÀs
lejegelve plasztiktekenûd´n
l¢ssz sokadmagaddal: Egy a F´ld´n
hullÀmhoz egyhÀz ne k´zelÁtsen
krizmÀjÀval el ne gyalÀzza pap
hÃstuskÂjÀban mÀr senki sincsen
s hullÀmmal ne jÀtszadozzanak
nem kell sÁrnadrÀg ä sÁrkabÀt
ne ´lt´ztess¢tek a sÁrbabÀt
hanem a HallgatÀs TornyÀra fel
vele: vasrÀcsÀra holott a kitett
hullÀval a d´glesût etetitek:
legyek laktatÂ szÀrny-eledel
her¢ig vetkûzni csontra rÀgva
lÂgjon szanasz¢t lÀbam k¢t Àga
visszav¢telem az þrk´z´nybe
gyalogsÀtÀnok fizetett kara
ne sirassa ä nem kell a k´nnye:
krokodilk´nny ontÂ Niagara
jÂl ¢rzem magam keselyübelekben:
szÀrnyizomban ojtÂ ¢letmelegben
àmagÀnak halt megÊ (urnÀn sÁrirat:)
ä sorbÂl kihullÂ betû'tlen hiÀnyom
senkire nem ÀsÁt szemrehÀnyÂn ä
àmagÀnak mint kit senki sem siratÊ
legyen meg: tÃl ordas metaforÀkon
j´jj´n hÀt amaz istenverte vÀkuum
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t´rv¢nyen nem v¢ssz erûhatalmat
hü kikÁs¢rûd: hi¢nakacagÀs
ki mÀsok¢rt ¢lt magÀnak hal meg
eld´gl¢s¢t nem lakolja mÀs

PñK AZ ¹K¹RNYçLON
´k´rnyÀlon utazik a pÂk
ÀlomszÀlon viszi anikÂt
hÀrom nyÀron hordta abig¢lt
Ágy hÁttÀk-nevett¢k amÁg ¢lt
´k´rnyÀlon hamar szÀrnyra kap
arra szÀll amerre pÂk jakab
menetirÀny oly mindegy neki
toronyirÀnt: mind-vitetheti
magÀt pÂkn¢t pÂkmamÀt babÀt
szia T¡nde BulcsÃ Zsolt CsanÀd
harmadnapi sz¢l mi ¡ditû
harmatcseppen cucliz enikû
ha nem ¢n iszom megissza mÀs:
idd ki pÂksi-buksi kis tamÀs!
´k´rnyÀllal vitorlÀz a sz¢l
rokolyÀjÀt rÀzza r¢z ad¢l
nyÀlk´t¢len kÀnkÀnt jÀr a pÂk
csap is olyan ÀlomdÀridÂt:
nyÀrsra hÃzat pill¢t muslicÀt
rÀzendÁtnek dombrÀk guzlicÀk
belefÀrad nyÀl ¢s nyÀladÂ:
´k´r û ki pÂk¢rt fÀradÂ
belefÀrad nyÀl s bel¢ ä ´k´r
sz¢lhordtÀknak mÀr pihenni kell

HatÀr Gyûzû: Versek

szundi-Àgyat vetni ott a r¢t:
szunyni pÂksÀg: bÀcsik n¢nik¢k!
s szurdokon bokorszusz¢k alatt
pÂk-ÀlomszuszÀk megalszanak

çLOMTENGER
a l¢lek ä ha l¢lek ki hÀlni jÀr bel¢m
csak Ãszik: Ãszton-Ãszom az Àlom tenger¢n
olyan nincs! nincs olyan ¢j hogy Àlomtalan
tuskÂmÂd vitessem sodortassam magam
visz sodor nagyon nagy varÀzslÂmester û
ha csapong is csapongÀsa oly szakszerü
hogy kerengût korongot karinget mes¢t
ä odalaboldÀlt hablatyot hitelesÁt
mint a szÁnhÀzban szikrÀzÂ szipÀrion
oly szikraontÂ a HablatyolÀrium
egy b¢nabÀli n¢ma fon¢ma el¢g
¢s nagyobb ¢rtelmesebb a szÂt´rmel¢k
mint h¢t boltozott k´nyvtÀrnyi °rtelmezû
SzÂtÀr ä zÃg-bong a h¢t k´tet Àlommezû
s mÀr ott lÀtom magam nagy-k´zb¡l-hirtelen
anyasz¡lt t´kig-her¢kig mezÁtelen
cseles cselekm¢ny elk´tetlen szÀlain
Ãszom-kÃszom huzalszÀl-folyondÀrain
sikÀmlÂs siklÀsok hasmÀnt ¢s harÀnt:
tomporok iramlÂ parÀzsk´re rÀnt
¢s ¢n rÀngÂdom: mÀr odalettem! jeles
talÀros fû fel- s alperes ¢s esperes
cintÀrnok bÁrÂ ¢n: tanÀcs- ¢s cinterem
egy tengerjÀrÂ vitorlÀs kompÃteren
zsÀkkal Àll a sÀfrÀny az illÂ r¢zed¢ny
a kashba ez! kashbÀn arab alhambra-f¢ny
de honnan e NagyhasÃ? ¢n k´t¢nyesem!
New York! magasvasÃtrÂl szÀll le k¢nyesen
´reglû-sorvatag ä mÀr alig vÀnszorog
nyelik a csin-¡vegg´mb elevÀtorok
nû-manÂ manÁr manikür manik¡rett
ti tisztelt Egybekelt Pereskedû Felek!...
hÀny de hÀny ingerlû hÀnyingerlû maca
szÀjrÂl szÀjra szûrtelenÁtett horpasza ä

ã
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muci-k¢j robban belefÃrÂdnom t´vig
de ajtÂn d´r´mb d´r´mb ablakom l´vik
lemaradÀs cs¡r¡szk´l¢s csikar! ä mikor
be¡t a FagyhalÀl a fenyÁtû Szigor
j¢gtutaj: faÃsztatÂ velem parolÀz
a medve aki vagyok ¢s ez az a hÀz
a fekhely amin az alvÂ ¢let ikerÀlom pÀrjÀn ÀrjÀn tünt¢n tünûdni kell
Ãszni Àlom tenger¢n a fulladÀsig
s ne tudni m¢k az igaz-egyik ä a mÀsik
a l¢lek ä ha l¢lek ki hÀlni jÀr bel¢m
csak Ãszik: Ãszton-Ãszom az Àlom tenger¢n

MÀrkus Gy´rgy

WALTER BENJAMIN, AVAGY AZ çRU
MINT FANTAZMAGñRIA (I)
Farkas JÀnos LÀszlÂ fordÁtÀsa

àA müalkotÀs mint ÀruÊ ä azokat az elm¢leteket, amelyek e cÁmszÂ jegy¢ben k´zelÁtenek a müv¢szethez, mindjÀrt k¢szek vagyunk a tÀgan ¢rtett marxista hagyomÀnyban
elhelyezni. Pedig e hagyomÀnyban csak e szÀzad harmincas ¢veinek elej¢n jelentkeztek elûsz´r kidolgozott àmüv¢szeti Àruelemz¢sekÊ (nagyjÀbÂl egy idûben Brecht ¢s
Adorno ÁrÀsaiban) ä ha ezen a kifejez¢sen nemcsak annak kimutatÀsÀt ¢rtj¡k, hogy
miutÀn a müalkotÀsok a modern viszonyok k´z´tt ÀruformÀt ´ltenek, ez fogja meghatÀrozni elosztÀsuk mÂdjÀt, vagyis azt, ahogyan a potenciÀlis befogadÂkhoz eljutnak,
hanem ezen tÃl azt is, hogy az Àruforma alapvetûen befolyÀsolja a müvek eszt¢tikai
tartalmÀt ¢s formÀjÀt, ÀltalÀban a müv¢szet kapitalizmusbeli sorsÀt.
Marx müv¢szeti n¢zetei m¢g m¢lyen be voltak ÀgyazÂdva a n¢met idealista eszt¢tika
humanista tradÁciÂjÀba. Minden emberi tev¢kenys¢g, Ágy a àszellemi munkaÊ term¢keinek mind sz¢lesebb k´rü ÀruvÀ vÀlÀsÀt term¢szetesen a tûk¢s termel¢s ama vonÀsai
k´z´tt tartotta szÀmon, amelyek folytÀn e termel¢si mÂd àellens¢gesen Àll szemben [...] a
müv¢szettel ¢s a k´lt¢szettelÊ.1 De ami a sajÀtlag eszt¢tikai alkotÂtev¢kenys¢get illeti, term¢keinek ÀruformÀjÀt olyan kÁv¡lrûl rÀjuk rÂtt sÃlyosbÁtÂ-korlÀtozÂ felt¢telnek lÀtta,
amely sz¡ks¢gk¢ppen idegen marad sajÀt logikÀjÀtÂl ¢s normÀitÂl. K´vetkezik ez mÀr
magÀbÂl a marxi Àruelemz¢sbûl, annak k´zponti gondolatÀbÂl. Eszerint ugyanis az
Àru objektÁv ¢rt¢k¢t a àtÀrsadalmilag sz¡ks¢ges munkaidûÊ hatÀrozza meg, ¢s ez a meghatÀrozÀs csak a tÀrsadalmilag Ãjratermelhetû term¢kekre alkalmazhatÂ. Az autentikus
müalkotÀsra n¢zve tehÀt nincs ¢rtelme: az az emberi alkotÂerûnek szigorÃan egyszeri,
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megism¢telhetetlen ¢s mÀssal nem helyettesÁthetû objektivÀciÂja (amint ez Marx szÀmÀra magÀtÂl ¢rtetûdû volt). A müalkotÀsnak mint egyetemes emberi ¢rt¢knek nem
lehet voltak¢ppeni gazdasÀgi ¢rt¢ke, csak valamilyen irracionÀlis, gazdasÀgilag ¢s eszt¢tikailag egyarÀnt v¢letlenszerü Àra. °s jelenti ez azt is, hogy a tûk¢s Àrutermel¢s àt´rv¢nyeinekÊ nincs magyarÀzÂerej¡k a modern müv¢szet t´rt¢nelmi fejlûd¢stendenciÀira n¢zve ä kettej¡k konfliktusÀn kÁv¡l.
Mi t´bb, megfigyelhetû, hogy Marx, kezdve az 1844-ben Árt GAZDASçGI -FILOZñFIAI
K°ZIRATOK -on, erûsen hajlik arra, hogy a müv¢szi termel¢st az el nem idegen¡lt emberi tev¢kenys¢g prototÁpusak¢nt tÀrgyalja.2 így a GRUNDRISS°-ben a zeneszerz¢st
id¢zi a àvalÂban szabad munkÀlkodÀsÊ3 l¢tezû p¢ldÀjÀul, az 1865-´s k¢ziratban (melyet
àA TýKE hetedik fejezetek¢ntÊ emlegetnek) az igazi k´ltût Ãgy jellemzi ä szemben a
b¢rtollnokkal ä, mint aki Ãgy teremti müv¢t, àahogy a selyemhernyÂ a selymet, sajÀt term¢szet¢nek mük´dtet¢sek¢ppenÊ.4 Ez a mÀsik ok, ami¢rt az igazi müv¢szi (¢s tudomÀnyos)
tev¢kenys¢g sosem juthat odÀig, hogy àt¢nylegesen alÀrendelûdj´n a tûk¢nekÊ: mint Marx
ism¢telten kiemelte,5 m¢g àformailagÊ is csak korlÀtozott m¢rt¢kben vethetû alÀ a tûk¢s
termel¢si viszonyoknak.
LukÀcs a T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT-ban a marxi elemz¢sbûl indul ki, abbÂl,
hogy az Àru a tûk¢s tÀrsadalmi gazdagsÀg elemi ¢s egyetemes formÀja, ¢s kifejti az
eldologiasodÀs elm¢let¢t, melyben azt kÁvÀnja bemutatni, hogy àaz Àruviszonyok struktÃrÀjÀban [...] talÀlhatjuk meg a polgÀri tÀrsadalomban jelentkezû minden tÀrgyisÀg-forma ¢s
az ezeknek megfelelû valamennyi szubjektivitÀsforma ûsk¢p¢tÊ,6 ¢s hogy eszerint àaz ÀruformÀt
tekinthetj¡k az uralkodÂ, minden ¢letmegnyilvÀnulÀst d´ntû mÂdon befolyÀsolÂ formÀnakÊ.7 Az
eldologiasodÀs lukÀcsi elm¢lete szolgÀltatta azutÀn a tÀg elm¢leti keretet szÀmos k¢sûbbi müv¢szeti àÀruelm¢letnekÊ. Maga LukÀcs azonban nem tette meg ezt a l¢p¢st,
hanem ä Marxot k´vetve ä a müv¢szetet kivette az eldologiasodÀs egyetemes folyamatÀbÂl, s annak ellensÃlyozÂ t¢nyezûj¢t lÀtta benne. A T ¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT-ban az eszt¢tikai probl¢mÀk ugyan csupÀn a margÂn foglalnak helyet, de LukÀcs
eg¢sz praxisfogalma a maga szubjektumäobjektum-azonossÀgÀval l¢nyeg¢ben a müv¢szi tev¢kenys¢get veszi mintÀul, a müv¢szet pedig kifejezetten Ãgy szerepel nÀla,
mint eleven p¢lda a valÂsÀghoz valÂ el nem dologiasodott viszony lehetûs¢g¢re: a müv¢szet elve àa konkr¢t totalitÀs megteremt¢se egy olyan formakoncepciÂ alapjÀn, amely ¢ppen
anyagi szubsztrÀtumÀnak konkr¢t tartalmisÀgÀra irÀnyulÊ.8 Schiller ¢s a fiatal Schelling àeszt¢ticizmusÀtÊ LukÀcs nem az¢rt bÁrÀlta, mintha tagadta volna a müv¢szet defetisizÀlÂ
erej¢t; Ãgy ¢rvelt, hogy az eszt¢tikai magatartÀsban a szubjektum vagy sz¡ks¢gk¢ppen
elszigetelt marad, ¢s pusztÀn ideÀlis, mÀsodlagos ¢s szeml¢lûdû mÂdon viszonyul a
valÂsÀghoz, vagy pedig az eszt¢tikumot egy mitologizÀlÂ, irracionalista ontolÂgiÀval
magÀnak a valÂsÀgnak a konstitutÁv elv¢v¢ kell vÀltoztatnia.9 A müv¢szet tehÀt csak
formÀt aggathat az eldologiasodÀs antinÂmiÀira, de reÀlis, gyakorlati megoldÀst nem
tud nyÃjtani.10
Az eldologiasodÀs lukÀcsi elm¢let¢bûl Adorno vonta le a müv¢szetet illetû alapvetû
k´vetkeztet¢seket 1932-ben megjelent ragyogÂ fiatalkori essz¢j¢ben:11 az ÀruvÀ vÀlÀs
a müv¢szet autonÂmiÀjÀnak fû tÀrsadalmi elûfelt¢tele, egyszersmind a müv¢szetet v¢gleges megsemmisÁt¢ssel fenyegetû tÀrsadalmi gazdasÀgi folyamat ä ¢s Adorno kifejtette ennek az ellentmondÀsnak az eszt¢tikai k´vetkezm¢nyeit a kortÀrs zenei termel¢sre
¢s befogadÀsra n¢zve. De Brecht mÀr egy ¢vvel korÀbban ¢s gy´keresen mÀs kiindulÀssal felhasznÀlta a marxi Àruelemz¢s egyes vonatkozÀsait a kortÀrs müv¢szet helyzet¢nek jellemz¢s¢re.
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Brecht a K OLDUSOPERA megfilmesÁt¢se ¢s a nyomÀban k´vetkezû szerzûi jogi per
kapcsÀn szerzett gyakorlati tapasztalatait àszociolÂgiai kÁs¢rletnekÊ12 hasznÀlta, hogy a
müv¢szeti autonÂmia, a szellemi ¢rt¢kek ¢s a szerzûi f¡ggetlens¢g bevett elk¢pzel¢seit
szembesÁtse a müalkotÀs Àru mÂdjÀn valÂ elûÀllÁtÀsÀnak gyakorlatÀval. A kÁs¢rlet megmutatja, hogy ezek az elk¢pzel¢sek merû lÀtszatok. BebizonyÁtja az Àruforma àf¢lelmetes
hatalmÀtÊ ¢s àÀtalakÁtÂerej¢tÊ, azt, hogy a müalkotÀs struktÃrÀjÀt mik¢nt hatÀrozza meg
àaz eladhatÂsÀg szempontjaÊ.13 A müv¢szet ÀruvÀ vÀlÀsa megszakÁtott minden k´zvetlen
kapcsolatot a müv¢sz ¢s k´z´ns¢ge k´z´tt,14 s ezzel mÀr korai szakaszÀban megteremtette a felt¢teleket az autonÂm müv¢szet szekularizÀlt fogalmÀnak megjelen¢s¢hez.
K¢sûbb azonban, k¡l´n´sen az olyan t´megm¢diÀban, mint a film, let¢pte az ÀlcÀt
errûl a k¢pzetrûl, s Ágy lÀthatÂvÀ vÀlt annak illuzÂrikus ¢s hazug volta. °s Brecht k¡l´n
is alÀhÃzza, hogy ez az irodalom ¢s müv¢szet minden ÀgÀra ¢s müfajÀra igaz. àA valÂsÀgban persze kiv¢tel n¢lk¡l az eg¢sz müv¢szet ker¡l az Ãj helyzetbe [...] eg¢szk¢nt vÀlik ÀruvÀ
vagy nem vÀlik azzÀ.Ê15 így a àmüalkotÀsÊ hagyomÀnyos fogalma egyszerüen hasznÀlhatatlannÀ vÀlik.
Brecht azonban ezt az ÀruvÀ vÀlÀst nem tekinti teljesen negatÁv folyamatnak. Azzal,
hogy leleplezi a szerzûi ´nkifejez¢s ¢s a bele¢rzû befogadÀs egyedi müalkotÀsÀnak eszt¢tikai ideolÂgiÀjÀt, legalÀbbis negatÁv ¢rtelemben megtisztÁtja az utat a kollektÁv àpedagÂgiai diszciplÁnak¢ntÊ16 felfogott ¢s gyakorolt müv¢szet szÀmÀra. TovÀbbÀ k¡l´n´sen
a kommercializÀlt t´megkultÃrÀban olyan technolÂgiai ¢s technikai fejleszt¢sek t´rt¢nnek (p¢ldÀul a montÀzstechnika), amelyek az autonÂmnak mondott müv¢szet
ànagy müfajaibanÊ is (p¢ldÀul a reg¢nyben vagy a drÀmÀban) erûsen hatnak az eszt¢tikai produkciÂra. Az Àru gazdasÀgi burkÀban Ãj müv¢szi anyagok ¢s technikÀk kelnek ¢letre, amelyeket progresszÁv mÂdon is fel lehet hasznÀlni, ha az ¢rintett tÀrsadalmi apparÀtusok ¢s vel¡k a müv¢szet gyakorlata maguk is tÀrsadalmilag ÀtfunkcionÀlÂdnak. àEbben az ¢rtelemben a szellemi ¢rt¢kek Àruba (müalkotÀsok, szerzûd¢sek, jogi eljÀrÀsok
valÂjÀban Àruk) valÂ ÀtolvadÀsa haladÂ folyamat, ¢s ezt csak helyeselhetj¡k, felt¢ve, hogy a haladÀst folyamatnak, nem pedig Àllapotnak, tehÀt az Àru fÀzisÀt is tovÀbbi haladÀssal lek¡zdhetûnek tekintj¡k. A tûk¢s termel¢si mÂd sz¢trombolja a polgÀri ideolÂgiÀt.Ê17 àA technika, amely
itt gyûzedelmeskedik, ¢s lÀtszÂlag nem is tud mÀst, mint lehetûv¢ tenni n¢hÀny ûsh¡llû profitjÀt
¢s ezzel egy¡tt a barbÀrsÀgot is, [...] a megfelelû kezekbe ker¡lve eg¢szen mÀst is tehet.Ê18 Ekk¢pp
a müv¢szet Àruelemz¢se Brechtnek mÂdot ad arra ä szemben LukÀcs ideolÂgiakritikai
megk´zelÁt¢s¢vel, amely az eg¢sz modernista müv¢szetet a dekadencia jelens¢g¢nek,
egy hanyatlÂ osztÀly kifejezûd¢s¢nek Át¢li ä, hogy igent mondjon az eszt¢tikai modernizmus bizonyos tendenciÀira (¢s persze hasznukat vegye sajÀt irodalmi gyakorlatÀban).19
Walter Benjamin egyes k¢sûi ÁrÀsai csak visszhangozni ¢s kieg¢szÁteni lÀtszanak
Brecht e n¢zeteit. Ez k¡l´n´sen Àll arra a k¢t essz¢j¢re, amely a hatvanas ¢vekben a
baloldal bizonyos k´reinek egyik kultuszfigurÀjÀvÀ tette ût: A SZERZý MINT TERMELý
¢s A MþALKOTçS A G°PI REPRODUKCIñ KORçBAN. Ezeknek az essz¢knek (ÀllÁtÂlagos)
vez¢reszm¢i m¢g ma is nagyban meghatÀrozzÀk a teoretikus Benjamin k¢p¢t a sz¢lesebb ¢rdeklûdû k´z´ns¢gn¢l: az autonÂm, àauratikusÊ müv¢szet eszerint elker¡lhetetlen¡l leÀldozik, mert a t´meges reprodukciÂ technikÀi minûs¢gileg megvÀltoztatjÀk
a müalkotÀs term¢szet¢t; a müv¢szet àpolitizÀlÂdikÊ, oktatÀsi ¢s szervez¢si laboratÂriummÀ alakul Àt, szoros ´sszef¡gg¢sben egy ÃjÁtÂ müv¢szi technikÀval, amely sz¡ks¢gszerü vÀlasz az eszt¢tikai aura sz¢tfoszlÀsÀra; a t´megkultÃra, mindenekelûtt a film
kritikai-emancipatÂrikus potenciÀlra tesz szert elûÀllÁtÀsuk progresszÁv technolÂgiÀja
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¢s technikÀja folytÀn. Az e vonalak szerint rekonstruÀlt Benjaminra gyakran Ãgy tekintenek, mint aki megprÂbÀlt àradikalizmusban tÃltenni BrechtenÊ20 ä n¢zetei Brechttel
szemben Ãgymond a àtechnolÂgia fetisizÀlÀsÀraÊ vezetnek,21 mert a technikÀt autonÂm
mÂdon fejlûdû, ´nmagÀban progresszÁv erûv¢ teszi. Minden bizonnyal k¡l´n´s vÀd
ez egy olyan gondolkodÂval szemben, aki a technolÂgiai bÀlvÀnyimÀdÀsban, a term¢szet f´l´tti hatalom n´vel¢se Àltal sarkallt ellenÀllhatatlan haladÀs hit¢ben olyan àtechnokrata vonÀsokatÊ lÀtott, amelyeket àmajd a fasizmusban lÀtunk viszontÊ.22 De talÀn semmivel sem k¡l´n´sebb, mint ahogy Benjamin jellemzi a müv¢szet posztauratikus,
emancipatÂrikus ÀtalakulÀsÀt: a müv¢szetnek sajÀtos à¢rt¢kesÁthetûs¢getÊ [Verwertbarkeit],
àforradalmi hasznÀlati ¢rt¢ketÊ [Gebrauchswert]23 tulajdonÁt ä mik´zben az emancipÀlt vilÀgot Ãgy gondolja el, hogy benne àa dolgok felszabadulnak a hasznossÀg robotja alÂlÊ,24
mivel a munka a àgyermekjÀt¢k mintÀjÀraÊ fog folyni, nem ¢rt¢kek termel¢s¢re irÀnyul
majd, hanem àegy megjavÁtott term¢szetreÊ.25
Az ilyen bÁrÀlatok tehÀt nem tÀrgytalanok ä Benjamin ÁrÀsaiban tucatjÀval talÀlunk
olyan megfogalmazÀsokat, amelyek adnak rÀjuk alapot.26 Ezek a megfogalmazÀsok
azonban csak az egyik sz¢lsû kiterjed¢s¢t vagy pÂlusÀt27 alkotjÀk annak a àsenki f´ldj¢nekÊ, amelyet Benjamin oly elszÀnt erûfeszÁt¢ssel hÂdÁtott meg magÀnak, s melynek
elszigetelts¢g¢t olyannyira gyül´lte, s prÂbÀlta f¢l szÁvvel Ãjra meg Ãjra lek¡zdeni ä
annak a àsenki f´ldj¢nekÊ,28 melynek hatÀrait intellektuÀlis ¢let¢nek hÀrom referenciaszem¢ly¢hez, Brechthez, AdornÂhoz ¢s Scholemhez füzûdû kapcsolata vonta meg.
Mert a Brechttel valÂ ä minden bizonnyal nagyon egyoldalÃ ä szolidaritÀsa sem rejtheti ¢s ne is rejtse el, hogy c¢ljaik ¢s t´rekv¢seik ä m¢g az emlÁtett essz¢kben is ä alapvetûen k¡l´nb´ztek.
Brecht Ãgy tartotta, hogy a müv¢szet autonÂmiÀja csak ideologikus lÀtszat, mindig
is az volt, ¢s csak a tûke ¢rdekeinek kiszolgÀlÀsÀt takarja. Azok a tÀrsadalmi-gazdasÀgi
vÀltozÀsok, amelyek k´zvetlen¡l ¢rintik az ¢rtelmis¢gieknek a kulturÀlis apparÀtusokban elfoglalt helyzet¢t, nyilvÀnvalÂvÀ teszik ennek az illÃziÂnak a hazugsÀgÀt. Az irodalmi ¢s szociolÂgiai àkÁs¢rletekÊ dolga, hogy k´zvetlen¡l demonstrÀljÀk mindezt, ¢s ezzel olyan kritikai-politikai tudatot teremtsenek, amely ÀtlÀt az alkotÂi szabadsÀgrÂl ¢s
az ´r´k ¢rt¢kekrûl pufogtatott frÀzisokon, ¢s megpillantja alapjukat, az egyetlen szabadsÀgot, melyet e tÀrsadalom kÁnÀl: az ¢rt¢kt´bblet elsajÀtÁtÀsÀnak szabadsÀgÀt.
Benjamin szerint viszont az aura, amely kifejezi ¢s megalapozza a müalkotÀs autonÂm l¢tez¢s¢t a klasszikus kapitalizmus idûszakÀban, nem valami tudatosan kreÀlt,
f¢lrevezetû ideolÂgiai homlokzat, hanem a befogadÂra t´rt¢netileg-tÀrsadalmilag rÀrÂtt viszony a müalkotÀshoz. Az aura a müv¢szet àkollektÁv tapasztalatÀnakÊ objektÁv vonÀsa, ez vez¢rli ebben az idûszakban a müvek elûÀllÁtÀsÀt, strukturÀlÀsuk mÂdjÀt, ¢s
egyben meghatÀrozza a tÀvolabbi mÃltban, a mÀs termel¢si ¢s befogadÀsi felt¢telek
mellett l¢trehozott müvek tipikus felfogÀsÀt is.29 Nemcsak azt hatÀrozza meg, hogy
mit jelent a mü, hanem a mik¢ntj¢t, a mÂdjÀt annak, ahogy egyÀltalÀn jelenthet valamit
a kor k´z´ns¢g¢nek, mert a mü jelent¢se nem valami benne inhereÀlÂ fix minûs¢g,
hanem elvÀlaszthatatlan befogadÀsÀnak (t´rt¢nelmileg vÀltozÂ) mÂdjÀtÂl ¢s m¢g ÀltalÀnosabban: elû- ¢s utÂt´rt¢net¢tûl.30 Az aura sz¢tfoszlÀsÀt, amelyet a t´meges reprodukciÂ Ãj technikai lehetûs¢gei id¢znek elû, Benjamin a valÂsÀg kollektÁv ¢szlel¢smÂdjÀban v¢gbement m¢lys¢ges vÀltozÀsok ÀltalÀnos kontextusÀban lÀtja ¢s Át¢li
meg,31 ez a kontextus pedig a maga r¢sz¢rûl megvÀltozott ¢letformÀkat, a vilÀg belakÀsÀnak Ãj mÂdjait fejezi ki. °s e kapcsolatok megvilÀgÁtÀsÀnak az a c¢lja, hogy a tudatot fel¢bressze abbÂl az Àlomszerü ÀllapotbÂl, amelyet a vilÀg ¢szlel¢s¢nek ¢s jelen-
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t¢ssel valÂ felruhÀzÀsÀnak àterm¢szetesÊ mÂdja rÂ rÀ, mert ez az ¢szlel¢smÂd csak egy
megk´vesedett ¢s eldologiasodott ¢letforma szÀnd¢ktalan kifejez¢se. Az a c¢lja, hogy
a tudat k¢pes legyen megfejteni k¢pzeteit, ¢s ily mÂdon kiszabadÁtsa azt a àgy´nge messianisztikus erûtÊ, az utÂpikus potenciÀlt, amely mint kollektÁv tudattalan jelent¢steremtû tev¢kenys¢g ott szunnyad az Àt¢l¢snek legromlottabb formÀiban is.
E sz¢lesebb ¢s ä v¢lem¢nyem szerint ä alkalmasabb kontextusban n¢zve a REPRODUKCIñ-essz¢ szorosan ¢s k´zvetlen¡l kapcsolÂdik ahhoz a feladathoz, amely irodalmi
tev¢kenys¢ge legkezdet¢tûl Benjamin filozÂfiai ¢rdeklûd¢s¢nek k´z¢ppontjÀban
Àllt:32 a tapasztalat Ãj fogalmÀnak ¢s elm¢let¢nek megteremt¢s¢rûl van szÂ. E feladat
felfogÀsÀnak ¢s megvalÂsÁtÀsÀnak minden vÀltozÀsÀn Àt megûrzûd´tt a megk´zelÁt¢s
bizonyos alapvetû folytonossÀga. Elûsz´r is ez a feladat azt jelentette, hogy vissza kell
nyerni àa korÀbbi filozÂfusok tapasztalatfogalmÀnak teljess¢g¢tÊ33 a szük kantiÀnus felfogÀs
ellen¢ben, mely a szubjektumäobjektum paradigmÀra tÀmaszkodik, ¢s a tapasztalatot
tendenciÂzusan a tudomÀnyos megfigyel¢sre redukÀlja, vagyis a àjelent¢s¢tûl maximÀlisan megfosztottaÊ.34 Ez a reduktÁv tapasztalatfogalom Benjamin felfogÀsa szerint szint¢n àegyedi ¢s idûbeliÊ, àkorhoz k´t´ttÊ.35 Vagyis Benjamin a kezdet kezdet¢tûl hangoztatta
a tapasztalat radikÀlis t´rt¢netis¢g¢t, bele¢rtve magÀt az ¢rz¢ki ¢szlel¢s szervezûd¢smÂdjÀt.36 àNagy t´rt¢nelmi korszakokon bel¡l az emberi kollektÁva eg¢sz l¢tez¢si mÂdjÀval egy¡tt
megvÀltozik ¢rz¢kel¢s¢nek mÂdja is. Azt a mÂdot, ahogyan az emberi ¢rz¢kel¢s szervezûdik ä azt
a k´zeget, amelyben v¢gbemegy ä, nem csupÀn a term¢szet, hanem a t´rt¢nelem is befolyÀsolja.Ê37
°s e vÀltozÂ szervezûd¢s ¢s tapasztalÀsmÂd kulcsÀt ¢s modellj¢t Benjamin a nyelvben
lelte f´l. àAz emberi szellemi ¢let minden kifejezûd¢se egyfajta nyelvnek foghatÂ f´l, ¢s ez a felfogÀs igaz mÂdszer gyanÀnt minden¡tt Ãjfajta k¢rd¢sf´ltev¢st von maga utÀn.Ê38
A tapasztalat a hasonlÂsÀgok elûÀllÁtÀsÀnak ¢s felfogÀsÀnak k¢pess¢g¢n: a mimetikus k¢pess¢gen nyugszik. Az emberi tapasztalat olyan ànem ¢rz¢kiÊ hasonlÂsÀgok ¢s
megfelel¢sek k´r¡l szervezûdik, melyek megragadÀsÀt egyed¡l a nyelv teszi lehetûv¢.39 A nyelv azonban nem hatÀrozhatÂ meg mint olyan rendszer, mely jeleket ä mint
a k´zl¢s eszk´zeit ä ´nk¢nyesen jel´letekre, k¡lsûleg hozzÀjuk tÀrsÁtott tartalmakra vonatkoztat. Ez a nyelvnek csak az egyik aspektusÀt adja meg. Azt, amire gondolunk,
az¢rt tudjuk k´z´lni a nyelven kereszt¡l, mert a rÀgondolÀs mÂdja k´zvetlen¡l ¢s szÀnd¢ktalanul kifejezûdik, fiziognÂmiailag elÀrulja magÀt a nyelvben mint a k´zl¢s k´zeg¢ben40 ä ahogyan egy besz¢lû intenciÂinak meg¢rt¢s¢hez sem el¢g annyit tudni, hogy
szavai ¢s mondatai mire vonatkoznak vagy mit jel´lnek, hanem fel kell fognunk megnyilatkozÀsainak pragmatikus nyomat¢kÀt is, amely lehet, hogy k´zvetlen¡l csak az
arckifejez¢sben, a hanghordozÀsban vagy a besz¢dmÂdban fejezûdik ki. S a nagy t´rt¢neti vÀltozÀsok elsûdlegesen nem azt ¢rintik, hogy az emberek mit tapasztalnak ¢s
gondolnak, hanem a tapasztalÀs ¢s gondolÀs hogyanjÀt ¢s mik¢ntj¢t: a vilÀg ¢szlel¢s¢nek
mÂdjÀt ¢s a jellemz¢s¢re alkalmasnak tartott, tÀrsadalmilag elfogadott jelent¢smÂdozatokat.
De ami a nyelvben k´zvetlen¡l (àmÀgikusanÊ) elÀrulja magÀt, azt nem lehet ÀllÁtani
a nyelven kereszt¡l. SajÀt tapasztalÀsmÂdjuk, jelent¢smÂdozataik a kortÀrsaknak àterm¢szetesekÊ, a t´rt¢nelmietlen à´r´k ugyanazÊ ÀbrÀzatÀt ´ltik magukra. S bÀr rendelkez¢s¡nkre Àllnak mÀs mÃltak t´redezett maradvÀnyai, nem utolsÂsorban ¢pp a
müalkotÀsokban, de mivel igazsÀguk mindenekelûtt azokban a jelent¢ktelen r¢szletekben ¡lepedett le, melyek karcoljÀk szokÀsos ¢rz¢kenys¢g¡nket,41 rendszerint hozzÀhasonÁtjuk ûket sajÀt ¢szlel¢s- ¢s befogadÀsmÂdunkhoz. Ahhoz, hogy kiszabadÁtsuk
a jelen t´rt¢nelmi energiÀit, egy radikÀlisan mÀs j´vû Ág¢ret¢t, mely ott rejlik az à´r´k
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ugyanazÊ b¢nÁtÂ varÀzsa m´g´tt, a mÃltat àfel kell tÀmasztaniÊ ä ¢s nem akÀrmilyen mÃltat,
hanem azt, amely rokonsÀgot mutat a mi jelent¢steremt¢s¡nk ¢s jelent¢sfelfogÀsunk
mÂdjÀval, annak mintegy àeredetek¢ntÊ42 jelenik meg, s ekk¢pp az, ami nek¡nk a legterm¢szetesebb, most szokatlan ´lt´z¢kben mint idegen Àll el¢nk, ami pedig idegen¡l
hat, most ugyanolyan àterm¢szetesnekÊ mutatkozik. Az eml¢kez¢snek ez a munkÀja
azonban nem a mÃlt, minden mostanÀig volt leÁrÀsÀt ¢s megmagyarÀzÀsÀt ig¢nyli, holt
t¢nyek felsorakoztatÀsÀt, hogy a legv¢g¢n ott Àlljon a jelen, hanem a homog¢n idû
kontinuumÀbÂl egy mÃltat kell àkirobbantaniÊ, s annak t´red¢keibûl megszerkeszteni
egy àdialektikus k¢petÊ, amely ezt a mÃltat szÂ szerint Ãjra¢lhetûv¢ teszi, visszahozza a
szeml¢letes jelenvalÂsÀgba [Anschaulichkeit].43
àMondanom semmit sem kell. Csak mutatnom. Nem akarok elcsenni valami ¢rt¢keset, sem
kisajÀtÁtani valami szellemes megfogalmazÀst. Csak a cafatot, a hullad¢kot; s nem, hogy leltÀrozzam, hanem hogy jogukhoz juttassam az egyetlen lehets¢ges mÂdon: felhasznÀljam ûket.Ê44 Az
àirodalmi montÀzsÊ Benjaminra oly egy¢nien jellemzû mÂdszere ez: a hullad¢kok archeolÂgiÀja, ´sszef¡gg¢seikbûl kiszakÁtott t´rmel¢kek lÀtszÂlag ´nk¢nyes egymÀs mell¢ helyez¢se, kiragadott k´ltûi k¢pek ¢s irodalmi kifejez¢smÂdok (Baudelaire-tûl, HugÂtÂl, BlanquitÂl, Nietzsch¢tûl ¢s mÀsoktÂl), keverve a tÀrsadalomt´rt¢neti mÃlt tÀrgyaival ¢s t¢nyeivel (passzÀzsok, panorÀmÀk, ÀruhÀzak, k´z¢posztÀlyi lakÀsbelsûk
stb.), ¢s mindkettû bizonyos tipikus viselked¢s- ¢s tapasztalÀsmÂdokkal (a fl£neur, a
gyüjtû, a jÀt¢kos, a prostituÀlt stb.) ä mindez nem egy àsz¡rrealistaÊ filozÂfia f¢lresiker¡lt kÁs¢rlete, mik¢nt Adorno c¢lzott rÀ,45 nem is àaz oksÀgi elemz¢s poetizÀlÀsaÊ, holmi
szimbolikus formÀban kidolgozott eszt¢tizÀlÂ marxizmus.46 GondolkodÀsÀnak alapvetû elm¢leti premisszÀival ¢s v¢gsû gyakorlati c¢ljaival f¡gg ´ssze: hogy a mÃlt kapjon
àoly erûs aktualitÀst, amekkorÀval l¢tez¢s¢nek pillanatÀban sem bÁrhatottÊ, mert a àjelen cselekv¢s igazsÀgÀnak prÂbÀjaÊ az, hogy a mÃltat k¢pesek vagyunk dialektikusan Àthatni ¢s
jelenvalÂvÀ tenni [Vergegenw¤rtigung].47
Benjamin marxizmushoz vezetû elm¢leti fordulatÀt (mely jelentûs k¢s¢ssel k´vette
a kommunista politikÀval valÂ gyakorlati szolidaritÀsÀt) az a felismer¢s motivÀlta, hogy
a kollektÁv tapasztalat ¢s jelent¢steremt¢s t´rt¢nelmi vÀltozÀsa elvÀlaszthatatlan a gazdasÀgi ¢lettev¢kenys¢g vÀltozÀsaitÂl, az emberi k´z´ss¢gek anyagi-gyakorlati meg¢lhet¢smÂdjainak alakulÀsÀtÂl. Ettûl kezdve nem ¢rte be azzal, hogy lÀthatÂvÀ tegye àaz
¢rz¢kel¢s t´rt¢nelmi tÁpusÀnak formai ismertetûjegyeitÊ, hanem azt is maga el¢ tüzte, hogy
megmutassa àazokat a tÀrsadalmi ÀtalakulÀsokat, amelyek a szeml¢let eme vÀltozÀsaiban fejezûdtek kiÊ.48 Az elm¢leti t´rekv¢sein v¢gighÃzÂdÂ folytonossÀg szempontjÀbÂl ez azt
jelentette, hogy megprÂbÀlta àegyesÁteni a marxista mÂdszer megvalÂsÁtÀsÀt a fokozott szeml¢letess¢ggel [Anschaulichkeit]Ê.49 Benjamin tisztÀban volt azzal, hogy a marxista hagyomÀnyon bel¡l excentrikus helyzetet foglal el, hogy Ãtja nemcsak a leegyszerüsÁtû
gazdasÀgi determinizmustÂl hajlik el, hanem az ideolÂgiakritikÀtÂl is. àMarx a gazdasÀg
¢s a kultÃra oksÀgi ´sszef¡gg¢s¢t mutatja be. Itt a kifejez¢s viszonya a l¢nyeges. Nem a kultÃra
gazdasÀgi keletkez¢s¢t kell bemutatni, hanem hogy a gazdasÀg hogyan fejezûdik ki a kultÃrÀjÀban. MÀs szÂval meg kell prÂbÀlnunk a gazdasÀgi folyamatot itt mint szeml¢letes ûsjelens¢get
[anschauliches Urph¤nomen] megragadni, melybûl [...] a XIX. szÀzad minden ¢letjelens¢ge
szÀrmazik.Ê50 °s: àA k¢rd¢s a k´vetkezû: Ha az alap bizonyos ¢rtelemben meghatÀrozza a fel¢pÁtm¢nyt a gondolkodÀs ¢s a tapasztalat anyagÀt illetûen, de ez a meghatÀrozÀs nem az egyszerü
visszat¡kr´z¢s¢ [Abspiegeln], akkor ä most eg¢szen eltekintve keletkez¢s¢nek okÀtÂl ä hogyan
jellemezhetj¡k ezt a meghatÀrozÀst? Mint kifejez¢s¢t. A fel¢pÁtm¢ny az alap kifejez¢se. A tÀrsadalom l¢tezû gazdasÀgi viszonyai kifejez¢sre jutnak a fel¢pÁtm¢nyben, ahogy az alvÂnÀl a teli
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gyomor, jÂllehet kauzÀlisan Ïfelt¢teleziÎ az Àlom tartalmÀt, de abban nem t¡kr´z¢s¢t, hanem kifejezûd¢s¢t talÀlja meg. A kollektÁva mindenekelûtt sajÀt ¢letfelt¢teleit fejezi ki. Az ¢letfelt¢telek az
Àlomban talÀlnak kifejezûd¢st, ¢rtelmez¢st pedig az ¢bred¢sben.Ê51
Sz¡ks¢ges volt megtenn¡nk ezeket a futÂlagos ¢s inadekvÀt megjegyz¢seket Benjamin n¢zeteinek ÀltalÀnos k´rvonalairÂl, ha meg akarjuk ¢rteni, mik¢nt alkalmazta
(a maga mÂdjÀn) az àÀruelemz¢stÊ a kulturÀlis jelens¢gek ¢rtelmez¢s¢re. Mint ism¢telten kiemelte, az Àru fogalma volt az elm¢leti sarkpontja annak a k¢t, egymÀssal
´sszef¡ggû ¢s egyarÀnt befejezetlen¡l maradt tervnek, melyben a modernitÀs eredet¢nek feltÀrÀsÀt vette c¢lba szellemi pÀlyÀjÀnak ¢rett szakaszÀban: a PASSZçZS-Mþ-nek
¢s a Baudelaire-k´nyvnek.52 BÀr ezek a munkÀk torzÂban maradtak, fû vonÀsaiban
rekonstruÀlhatÂ a benjamini megk´zelÁt¢s.
Legjellegzetesebb vonÀsa k¢ts¢gkÁv¡l egy negatÁv t¢ny: Benjamint nem ¢rdekli k¡l´n´sebben az Àru mint a termel¢si ¢s cserefolyamatok szervez¢s¢nek ¢s integrÀlÀsÀnak sajÀtos tÁpusa, amely fokozatosan hatÀlya alÀ vonja a kulturÀlis tev¢kenys¢g mind
t´bb ÀgÀt, ¢s mindre rÀ¡ti a maga b¢lyeg¢t. Persze szÀmos ¢les szemü megfigyel¢st
tesz e tekintetben is. Megmutatja p¢ldÀul, milyen vÀltozÀsokat okoz az irodalmi müfajokban ¢s stÁlusokban az a k´r¡lm¢ny, hogy a k´ltûk vet¢lked¢se a piaci szabad verseny alakjÀt ´lti.53 MegvizsgÀlja, hogy a reprodukciÂ formÀi hogyan vÀlnak ÀruvÀ s
emancipÀlÂdnak ezÀltal a müv¢szet alÂl, s hogy ennek a folyamatnak milyen vÀltozatos
hatÀsai mutatkoznak mind a müv¢szetek fejlûd¢s¢ben, mind a piaci javak k´r¢nek
bûv¡l¢s¢ben54 stb. De az Àru fogalmÀt jÂl lÀthatÂan nem az eff¢le megfigyel¢sek juttatjÀk k´zponti elm¢leti jelentûs¢ghez k¢sei munkÀiban.
Benjamin, mint maga is hangsÃlyozza, minden¡tt az Àrufetisizmus marxi elm¢let¢t
ÀllÁtja t´rekv¢sei k´z¢ppontjÀba ä bÀr hozzÀ kell tenni, el¢g sajÀtos ¢rtelmez¢sben:
mint olyan elm¢letet, amely arrÂl szÂl, hogy a kollektÁv tapasztalat a modernitÀs viszonyai k´z´tt megromlott-dologias formÀt ´lt, s ez hatÀrozza meg a kortÀrs müv¢szet
lehets¢ges alternatÁvÀit is. àA kapitalizmus term¢szeti jelens¢g volt, mellyel egy Ãj, ÀlmodÂ
alvÀs j´tt EurÂpÀra, s vele a mitikus erûk reaktivÀlÂdÀsa.Ê55 Benjamin àfiziognÂmiai materializmusÀnakÊ a modernitÀs àeredet¢nekÊ feltÀrÀsÀval egyÃttal az is a szÀnd¢ka, hogy a valÂsÀg felfogÀsÀnak e mÂdjÀt defamiliarizÀlja, mint àfantazmagÂriÀtÊ mutassa f´l, felid¢zve ma mÀr csak romjaiban meglevû ¢s furcsasÀgukkal megh´kkentû korai-Àtmeneti
megnyilvÀnulÀsait, de ezzel a tÀvolsÀgteremt¢ssel ugyanÃgy az is a c¢lja, hogy sajÀt
vilÀg¢rz¢kel¢s-mÂdunknak reflexÁv, de szeml¢letes jelenvalÂsÀgot adjon, az eszm¢lû pillantÀs elûtt k´zvetlen¡l lÀthatÂvÀ tegye a kollektÁv Àlomk¢peink Àltal rÀnk bocsÀtott
fÀtylat, mert ez a fÀtyol nemcsak elrejti a valÂsÀgot, hanem torzÁtÀsaiban homÀlyosan
egy mÀsik, egy kÁvÀnatos j´vû lehetûs¢gei is k´rvonalazÂdnak. àE munkÀban k¢t irÀnyrÂl
besz¢lhet¡nk: az egyik a mÃltbÂl a jelenbe tart, s a passzÀzsokat stb. mint elûfutÀrokat mutatja
be, a mÀsik pedig a jelenbûl a mÃltba tart, hogy ezeknek az ÏelûfutÀroknakÎ forradalmi v¢gigvitel¢t felrobbantsa a jelenben...Ê56
HozzÀtartozik az Àrutermel¢s legl¢nyeg¢hez, hogy mindent, amit hatÀlya alÀ von,
kaleidoszkÂpszerüen vÀltozÂ k¢nyszerk¢pzetekkel [Zwangsvorstellungen] lep el: az ÀruvÀ vÀlt dolog a vÀgyszimbÂlum jelleg¢t ´lti az ût tapasztalÂ szubjektum szÀmÀra. A
munkaterm¢k akkor Àru, ha t¢nyleges hasznossÀga, hasznÀlati ¢rt¢ke immÀr csak k¡lsû h¢jÀt alkotja ÀltalÀnos l¢nyeg¢nek: az egyetemes kicser¢lhetûs¢gnek, a csere¢rt¢knek. Egy olyan vilÀgban ¢lni, amely mint (reÀlis vagy potenciÀlis) Àruk roppant gyüjtem¢nye jelenik meg, azt jelenti, hogy a tÀrgyak olyan jelent¢ssel vannak ellÀtva,
amelynek semmi k´ze prÂzai hasznÀlatukhoz, hasznos tulajdonsÀgaikhoz, hogy olyan
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¢rtelmet kapnak, amely mÀr nem transzcendens ugyan, hanem evilÀgi ¢s ki¡gyeskedett (ÀrubemutatÂval, divattal, hirdet¢ssel stb.), de Ãjra eldologiasodik, mert t¢nylegesen el van fojtva ¢s el van rejtve, hogyan k¢sz¡lnek, hogyan gy´kereznek az emberi
munkÀban ¢s alkotÀsban. Ez a mindennapi dolgokat kÀprÀzatba ¢s dicsf¢nybe vonja:
a szents¢g halovÀny visszf¢nye ez. Az Àru vilÀga nem a szeg¢nyes racionalitÀs¢, inkÀbb
egy Ãj varÀzsvilÀg, amely mindent beborÁt profÀn ¢lvezetet Ág¢rû ig¢zet¢vel, de az, amit
¢lvezet¡l kÁnÀl, csak az egy¢n elidegen¡l¢se sajÀt term¢k¢tûl ¢s a t´bbi egy¢ntûl, a csere¢rt¢k eszt¢tikai csillogÀsÀba valÂ szeml¢lûdû bele¢l¢s.57 °s e fantazmagorikus vonzerû folyamatos fenntartÀsÀrÂl az ÃjdonsÀg csÀbereje gondoskodik. àAz Ãj az Àru hasznÀlati ¢rt¢k¢tûl f¡ggetlen kvalitÀs. Ebben rejlik ama lÀtszat eredete, amely a kollektÁv tudat alatt
l¢trej´tt minden k¢pnek elidegenÁthetetlen r¢sze. Ez a kvintesszenciÀja a hamis tudatnak, amelynek fÀradhatatlan ¡gyn´ke a divat.Ê58 A kÁv¡lrûl rÀjuk aggatott ¢s ¢rz¢kileg felid¢zett jelent¢seket k¡lsûlegess¢g¡k ¢s ´nk¢nyess¢g¡k tartja szakadatlan vÀltozÀsban, ¢s v¢gsû
soron ¢pp a jelent¢seknek ez az ÀllhatatlansÀga ¢s foly¢konysÀga mozgÂsÁtja az archaikus, tudattalan vÀgyk¢peket, melyek az à´r´k egyformÀÊ-ban fedik fel rejtett l¢nyeg¡ket:
azt, hogy az ÀruvilÀg alapja nem mÀs, mint v¢gsû forrÀsÀnak, az elvont munkÀnak, a
minûs¢gi k¡l´nbs¢gektûl megfosztott ¢s minden c¢ltÂl f¡ggetlen egyszerü fizikai erûkifejt¢snek minden jelent¢st n¢lk¡l´zû volta. àNem arrÂl van szÂ, hogy ÏÃjra meg Ãjra
ugyanazÎ t´rt¢nik, ¢s persze m¢g kev¢sb¢ az ´r´k visszat¢r¢srûl. Sokkal inkÀbb arrÂl, hogy a vilÀg
arculata ¢pp abban nem vÀltozik soha, ami a legÃjabb, hogy ez a legÃjabb minden darabjÀban
mindig ugyanaz marad. ä Ez alkotja a pokol ´r´kk¢valÂsÀgÀt.Ê59 °s: àA dolog az embereket
egymÀstÂl elidegenÁtû hatÀsÀt elûsz´r mint Àru fejti ki. Az ÀrÀn kereszt¡l fejti ki. Az Àru csere¢rt¢k¢be, azonos szubsztrÀtumÀba valÂ bele¢l¢s: ez a d´ntû pont. (Az idû abszolÃt minûs¢gi egyenlûs¢ge, melyben a csere¢rt¢ket elûÀllÁtÂ munka zajlik, ez az a sz¡rke alap, ahonnan a szenzÀciÂ
rikÁtÂ szÁnei kivÀlnak.)Ê60
Az ÃjdonsÀg ¢s vÀltozatlansÀg antinÂmiÀja, amely legelemibb formÀjÀban a folyvÀst
vÀltozÂ divat ¢s a t´megtermel¢s ´sszekapcsolÀsÀban nyilvÀnul meg: ez a l¢nyege a
modernitÀs fetisisztikus vilÀgÀnak.61 àA mÃlt ûst´rt¢neti mozzanatÀt [das urgeschichtliche
Moment] ä ¢s ez a technolÂgiÀnak k´vetkezm¢nye ¢s elûfelt¢tele ä mÀr nem leplezi el, mint egykoron, az egyhÀz ¢s csalÀd hagyomÀnya. MÀr sz¡leink k´rnyezû vilÀgÀt k´r¡lveszi a r¢gi, t´rt¢net
elûtti borzongÀs, minthogy mi mÀr nem vagyunk hagyomÀnyÀhoz k´tve. A technikai jelvilÀgok
[Merkwelten] gyorsabban bomlanak f´l, a benn¡k megbÃvÂ mitikus gyorsabban ¢s nyersebben
j´n napvilÀgra, gyorsabban kell felhÃzni ¢s vel¡k szembeÀllÁtani egy eg¢szen mÀs jelvilÀgot.Ê62
Az egy¢nnek a k´rnyezeteihez valÂ gyakorlati viszonyÀt egyre kev¢sb¢ jellemzi a hozzÀ¢rt¢s, mely az otthonos miliû szilÀrd objektumainak szokÀsszerü kezel¢s¢re ¢s gondozÀsÀra ¢p¡l ä a àtechnikai jelvilÀghozÊ valÂ viszonyÀn mindinkÀbb az Ázl¢s uralkodik
el.63 A jelenkori tapasztalat struktÃrÀja maga is eszt¢tizÀlÂdik ä nem v¢letlen, hogy
Benjamin a modernista eszt¢tika kedvenc szavÀval nevezi meg: Erlebnis. Tekintve,
hogy ennek a vilÀgnak a tÀrgyai elvesztett¢k hagyomÀny r´gzÁtette ÀllandÂ jelent¢s¡ket, az àautentikusÊ ¢lm¢ny privatizÀlÂdik, k´z´lhetetlen belsû esem¢nny¢ vÀltozik; hagyomÀnyos szervezûd¢s¢nek, a tÀrsadalmi eml¢kk¢peknek a felbomlÀsÀval
sokkszerü pillanatnyisÀgra tesz szert, de ez a pillanat a jelenbeli, tudatos benyomÀsok
¢s a mÃltbeli, tudattalan vÀgyak egybees¢se folytÀn a bele¢l¢s szÁnezet¢t kapja. (A sokkhatÀs benjamini elm¢lete megint vilÀgos pÀrhuzamot mutat az eszt¢tikai ¢szlel¢s hirtelens¢g¢nek [Pl´tzlichkeit] nietzschei ¢s Nietzsche utÀni elm¢leteivel.)64
Term¢szetesen m¢lyen ironikus, hogy Benjamin a n¢met eszt¢tika k´zponti kategÂriÀinak (sz¢p lÀtszat, Ázl¢s, ¢lm¢ny, Pl´tzlichkeit) k´zvetlen megvalÂsulÀsÀt lÀtja az el-
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silÀnyosodott vilÀgban, az Àruk àpoklÀbanÊ. De ez egyben megfelelt annak a programnak is, hogy feltÀrja a àgazdasÀg kifejezûd¢s¢t a kultÃrÀbanÊ ä kultÃrÀn nem a tÀrsadalmi-int¢zm¢nyes szervezûd¢s ´sszetett, sokr¢tü ¢s k´zvetÁtett objektÁv formÀjÀt ¢rtve,
hanem àszeml¢letes ûsfenomenontÊ: azt a mÂdot, ahogyan a t´rt¢nelmileg szituÀlt egy¢nek anyagi-gyakorlati tev¢kenys¢g¡kben ¢s azon kereszt¡l meg¢lik vilÀgukat. Mert a
modernitÀs vilÀgÀban a valÂdi, t¢nyleges, k´z´ss¢g¢pÁtû tradÁciÂt felvÀltja a kultÃra ä
maga a fogalom is Ãjabb keletü, az Àrutermel¢s gyûzelm¢vel f¡gg ´ssze.65 Vagy mÀsk¢pp fogalmazva: a àkultÃraÊ t´rt¢nelmileg sajÀtos mÂdja annak, ahogy a mÃlt ¢s jelen
tudomÀnyos, müv¢szeti stb. alkotÀsait oly hagyomÀnyba integrÀljÀk, amely jelleg¢n¢l
fogva megfosztja ûket valÂdi hat¢konysÀguktÂl ä attÂl, hogy vezetni tudjÀk a kollektÁv
cselekv¢st, hogy àÀtalakÁtÂ hatÀsukÊ legyen.66 Mert ezek az alkotÀsok mint àkulturÀlis
objektumokÊ nem egyebek àle¡lepedett eml¢kezetes dolgoknÀl, amelyeket nem kavar f´l valÂdi,
vagyis politikai tapasztalat az ember tudatÀbanÊ.67 Benjamin elsûsorban nem azt kritizÀlja,
hogy a kultÃrÀt azonosÁtjÀk az uralkodÂk àkivÀltsÀgainak ´sszess¢g¢velÊ, nem is azt, hogy
a kultÃra t¢nylegesen egy kisebbs¢g àmüvelûd¢si monopÂliumÀtÂlÊ f¡gg,68 noha term¢szetesen tisztÀban van ezzel is, azzal is. KritikÀjÀnak c¢lpontja a kultÃra mint olyan,
amennyiben ezen azt a k¡l´n´s mÂdot ¢rtj¡k, ahogyan a àszellemiÊ munka term¢kei
napjainkban tÀrsadalmi elismertet¢st ¢s jelentûs¢get nyernek, az e müvekhez valÂ objektÁven kiszabott viszonyt, amely egyarÀnt felt¢tele megalkotÀsuknak ¢s befogadÂ
meg¢rt¢s¡knek, ¢s amely a kultÃra fogalmÀt explicitt¢ teszi.69 Amikor tehÀt Benjamin
a modernitÀs kultÃrÀjÀnak kritikÀjÀban az Àru fogalmÀt ÀllÁtja a k´z¢ppontba, akkor
nem csupÀn a àszellemi ¢rt¢kekÊ ÀruvÀ vÀlÀsÀra figyel: inkÀbb az foglalkoztatja, hogyan alakulnak Àt a müv¢szi, intellektuÀlis stb. munka term¢kei szellemi ¢rt¢kekk¢, hogyan àspiritualizÀlÂdikÊ a csere¢rt¢k. A kultÃra mintegy mÀsodfokÃ fantazmagÂria,
melyben àa burzsoÀzia sajÀt hamis tudatÀt ¢lveziÊ.70
A kultÃra nem mÀs, mint a k´r¢be tartozÂ emberi objektivÀciÂkhoz valÂ eldologiasÁtott-eldologiasÁtÂ viszony ¢s ezek felfogÀsmÂdja: mind´r´kre felhasznÀlhatÂ ¢s leltÀrba vehetû tÀrgyakkÀ vÀltoztatja ûket, ¢rt¢kkel bÁrÂ àjavakkÀÊ, melyek (legalÀbbis
eszmeileg) az eg¢sz emberis¢g birtokÀt k¢pezik.71 Egyetemess¢gig¢ny¡k abbÂl k´vetkezik, hogy nem mindennapi anyagi, hanem szellemi javakk¢nt vagy ¢rt¢kekk¢nt vannak t¢telezve; a kultÃra azt jelenti, hogy àideÀlis objektumoknakÊ fogjuk f´l ûket: egyszeri, magukban zÀrt, ´nÀllÂ, h¢zagmentesen ´sszef¡ggû jelent¢stotalitÀsoknak. Ahogyan a mindennapi ¢let eldologiasÁtott-eldologiasÁtÂ tapasztalatai, Ãgy a kulturÀlis
tapasztalat is az¢rt vÀlik f¢tisjellegüv¢, mert elrejti ¢s misztifikÀlja, ahogy ezek a jelent¢sek k¢sz¡lnek ¢s Ãjrak¢szÁthetûk. àMint olyan alkotÀsok ´sszess¢ge, amelyeket f¡ggetlennek tekintenek a termel¢si folyamattÂl ä ha nem is attÂl, amelyben keletkeztek, de attÂl igen,
amelyben majd tovÀbb¢lnek ä, a kultÃra fogalma fetisisztikus vonÀst visel magÀn. Eldologiasodott alakban jelenik meg.Ê72 Amikor Benjamin kiemeli, hogy a kultÃra minden dokumentuma egyben a barbÀrsÀg dokumentuma, minthogy elfojtja, amit l¢tez¢s¢bûl a
n¢vtelen t´meg robotjÀnak k´sz´nhet,73 akkor nemcsak a sokak l¢lek´lû fizikai munkÀjÀra gondol, akik ä a kultÃrÀbÂl kirekesztve ä megtermelik àa nagy zsenik kÁnlÂdÀsÀnakÊ anyagi felt¢teleit, hanem a àkulturÀlis javakÊ ugyancsak n¢vtelen befogadÂinak
¢s ÀtadÂinak munkÀjÀra, akik azok jelent¢s¢t nem egyszerüen fenntartjÀk, hanem nyitott ¢s aktualizÀlhatÂ Àllapotban tartjÀk. A kultÃra fogalmÀban àelv¢sz az a tudat, hogy
ezek a javak nemcsak keletkez¢s¡ket, hanem ÀthagyomÀnyozÀsukat is a folytonos tÀrsadalmi munkÀnak k´sz´nhetik, mely m¢g tovÀbb is dolgozik rajtuk, vagyis megvÀltoztatja ûketÊ.74 Amikor a müv¢szi alkotÀs kiv¢teles àalkotÂerej¢tÊ hangsÃlyozzÀk, ¢s mint irracionÀlis folya-
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matot elvileg szembeÀllÁtjÀk mindenfajta àgyÀrtÀssalÊ ä ¢s ez a hangsÃly szervesen hozzÀtartozik a àkultÃraÊ fogalmÀhoz ä, t¢nylegesen az t´rt¢nik, hogy a befogadÂt tisztÀn
passzÁv magatartÀsban r´gzÁtik, s Ágy a szellemi àjavakÊ eszm¢nyi fogyasztÂjÀvÀ vÀltoztatjÀk.75
Azzal tehÀt, hogy a müalkotÀsok àkulturÀlis ¢rt¢kekk¢Ê alakulnak Àt, a modernitÀs viszonyai k´z´tt megfelel¢s j´n l¢tre az ÀruvilÀg mindennapi tapasztalatÀnak alapvetû
strukturÀlis vonÀsai ¢s a sui generis eszt¢tikai tapasztalat k´z´tt. Ez a pÀrhuzamossÀg
int¢zm¢nyesen is megszervezûdik ¢s hat. A mükritika gyakorlata ¢s ÀltalÀban a sajtÂ
megteremti az egymÀssal versengû kulturÀlis javak valÂdi piacÀt.76 Az ipari kiÀllÁtÀsok
¢s a nagyÀruhÀzak adjÀk a mÃzeum àtitkos vÀzrajzÀtÊ.77 EgyÀltalÀn, amit ma eszt¢tikai
viszonyulÀson ¢s ¢lm¢nyen ¢rtenek, az voltak¢ppen az Àru tapasztalatÀnak àspiritualizÀlÀsaÊ. Amikor egy müalkotÀs Ãgy ker¡l be a hagyomÀny kontextusÀba, hogy helyet
kap àa kultÃra pÀratlan kincseshÀzÀbanÊ, ¢s ezzel a k´z´ns¢g a bele¢rzû ¢s szeml¢lûdû
lemondÀs magatartÀsÀra, a mü preegzisztÀlÂ, vÀltozatlan ¢s kimerÁthetetlen jelent¢startalmÀnak szÂ szerinti àrecepciÂjÀraÊ k¢nyszer¡l, akkor az Àru ¢rz¢ki dicsf¢nye
ÀtvÀltozik a mü eszt¢tikai aurÀjÀvÀ: a spirituÀlis emelkedetts¢g a tÀvolsÀg, a megk´zelÁthetetlens¢g tudatÀt teremti meg.78 àMi tulajdonk¢ppen az aura? T¢r ¢s idû ¢szlelhetû sz´ved¢ke: valamilyen tÀvolsÀg egyszeri megjelen¢se, bÀrmily k´zel legyen is.Ê79 àA l¢nyegesen tÀvoli
a megk´zelÁthetetlen [...] A k´zels¢g, amely [...] anyagÀbÂl nyerhetû, nem csorbÁtja azt a tÀvolsÀgot, amelyet megjelen¢se utÀn is megtart.Ê80
Az eszt¢tikai aura ugyanakkor ä l¢v¢n a tapasztalatnak nemcsak t¢rbeli, hanem idûbeli jelens¢ge is ä Ãjra felszÁnre hozza az àÃjÊ ¢s az à´r´kÊ alapvetû antinÂmiÀjÀt az
eszt¢tikum birodalmÀban. Az aura szorosan ´sszefüzi az àegyszeris¢get [Einmaligkeit]
¢s a tartÂssÀgotÊ,81 m¢gpedig mind objektÁve, mind szubjektÁve. Az aura mint a mü legsajÀtabb jellege azonos a mü àvalÂdisÀgÀvalÊ. A valÂdisÀg azonban ¢pp a mütÀrgy empirikus egyedis¢g¢t jelenti, l¢tez¢s¢t àitt ¢s mostÊ, de csak annyiban, amennyiben ez az
egyszeris¢g (szemben a hamisÁtvÀnyokkal) tanÃsÁtottan beletartozik az egyetemesen
¢rv¢nyesnek t¢telezett, tehÀt à´r´kk¢Ê tartÂ hagyomÀnyba. àEgy dolog valÂdisÀga minden eredet¢n¢l fogva ÀtadhatÂnak [Tradierbares] az ´sszess¢g¢ben rejlik, materiÀlis maradandÂsÀgÀtÂl eg¢szen t´rt¢neti tanÃsÀgÀig. [...] A müalkotÀs egyedis¢ge azonos a tradÁciÂ ´sszef¡gg¢s¢be valÂ beÀgyazottsÀgÀval.Ê82 Ugyanakkor az idûbeli egyszeris¢gnek ¢s ÀllandÂsÀgnak ez az egymÀsba kuszÀlÂdÀsa a szubjektÁv eszt¢tikai auratikus ¢lm¢nynek is alapvetû fenomenolÂgiai vonÀsa: a hirtelen megvilÀgosodÀs ¢lm¢nye, melyben megÀllni
lÀtszik az idû, a àtelÁtett jelenÊ paradoxona, melyben egy a pillanat ¢s az ´r´kk¢valÂ.
V¢g¡l a modern müv¢szi tev¢kenys¢g ellent¢tes tendenciÀiban kifejezûdik az Àru mindennapi tapasztalatÀnak ellentmondÀsos idûstruktÃrÀja is: egyfelûl a mind radikÀlisabb ÃjÁtÀs k¢nyszer¢t lÀtjuk, mÀsfelûl pedig az azonnali àmuzealizÀlÀsÊ t´rekv¢s¢t (p¢ldÀul az eleve mÃzeumi kiÀllÁtÀsra k¢szÁtett müvekn¢l).83
Az ¢rtelmezû-kritikai irodalomban gyakran fejtegetik, hogy Benjamin elgondolÀsa
nagyon v¢kony szÀlon kapcsolÂdik a marxi Àruelm¢lethez vagy szükebben: a marxi
fetisizmuselm¢lethez, ¢s ez a kapcsolÂdÀs is nagyr¢szt f¢lre¢rt¢sen alapul. MÀr Adorno
felvetette ezt 1935-ben a PASSZçZS-Mþ elsû kifejt¢s¢re adott kritikus vÀlaszÀban.84
Adorno fû ellenvet¢se k¢t nagy probl¢makomplexumot ¢rintett. BÁrÀlatÀnak tÀrgya
egyr¢szt az volt, hogy szerinte Benjamin a kollektÁv tudatot, illetve tudattalant egy¢n
f´l´tti szubjektummÀ hiposztazÀlja, ¢s ezzel ´sszef¡gg¢sben egyenlûs¢gjelet tesz az
Àlomk¢pek archaikus elemei ¢s az utÂpia igazsÀga k´z¢ (az ûstÀrsadalmi Àllapot osztÀly
n¢lk¡li mivoltÀra hivatkozva). Hogy ezek az ¢szrev¢telek megÀllnak-e az elsû kidol-
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gozÀssal szemben, s ha igen, ¢rv¢nyesek-e a PASSZçZS-Mþ eg¢sz¢re (k¡l´n´sen a k¢sûbbi kidolgozÀsra), vitatott k¢rd¢s, amelybe itt nem mehetek bele. El¢g annyi, hogy
Benjamin bizonyos fokig elismerte e kritikai megjegyz¢sek jogossÀgÀt: a k¢sûbbi
(1939) kifejt¢sbûl eltüntek a kritikÀt k´zvetlen¡l kivÀltÂ bekezd¢sek, ¢s Ãgy tünik, elmaradtak a müh´z füz´tt k¢sûbbi jegyzeteibûl is. MÀsr¢szt jÂl v¢dhetû az az ÀllÀspont,85 hogy a PASSZçZS-Mþ alapgondolata megfogamzÀsÀtÂl kezdve l¢nyegbevÀgÂ
folytonossÀgot mutat, s hogy ebben k´zponti szerep¡k van a kollektÁv Àlomk¢peknek
¢s utÂpikus potenciÀljuknak.
Adorno mÀsodik fû ellenvet¢se azonban k´zvetlen¡l belevÀg az itt tÀrgyalt k¢rd¢sk´rbe. Adorno azt kifogÀsolja, hogy Benjamin megengedhetetlen mÂdon àpszichologizÀljaÊ az Àrufetisizmus marxi fogalmÀt, az Àttevûdik a tudatba, s ennek folytÀn elveszÁti àdialektikus erej¢tÊ. àAz Àru f¢tisjellege nem puszta tudati t¢ny, hanem dialektikus abban
az eminens ¢rtelemben, hogy termeli a tudatot.Ê86 Ebbûl aztÀn n¢hÀny alapvetû k´vetkeztet¢st von le a àdialektikus k¢petÊ illetûen: ez olyan objektÁv konstellÀciÂ, amely a tÀrsadalmi helyzet ´nÀbrÀzolÀsa, ¢s ez¢rt nem lehet elk¡l´n¡lt tÀrsadalmi àhatÀsaÊ.87
Eg¢sz¢ben v¢ve Adorno ellenvet¢seiben nagyon neh¢z k¡l´nvÀlasztani a valÂban
talÀlÂ kritikÀt ¢s azokat az ¢rveket, amelyek Benjamin alapvetû szÀnd¢kainak tudattalan f¢lre¢rt¢s¢bûl szÀrmaznak, abbÂl, hogy Adorno a sajÀt premisszÀival helyettesÁti
a Benjamin¢it. Eltekintve attÂl, hogy Adorno kategorikus megfogalmazÀsa (a fetisizmus nem puszta tudati t¢ny) Marx-interpretÀciÂnak legalÀbb olyan k¢rd¢ses, mint
ahogy Benjamin hasznÀlja ezeket a fogalmakat, a àpszichologizmusÊ vÀdja (nyomat¢kosabb ¢s komiszabb formÀban: àengedve a burzsoÀ pszicholÂgia csÀbÁtÀsÀnakÊ)88 egy bizonyos szinten meglehetûsen abszurd. Benjamin alapvetûen arra t´rekszik, hogy megjelenÁtse, mik¢nt konstituÀlÂdik t´rt¢netileg a tapasztalat a kapitalista modernitÀs viszonyai k´z´tt, ¢s a fetisizmus marxi elm¢let¢t erre hasznÀlja: feltÀrni azokat az alapvetû
vonÀsokat, amelyek k´z´sek az ¢szlel¢sben ¢s a vilÀg meg¢lt, k´zvetlen interpretÀciÂjÀban, ¢s amelyek kifejezik azt a mÂdot, ahogyan az egy¢nek anyagi gyakorlatuk jellege folytÀn tÀrsadalmilag beilleszkednek a vilÀgba ä ezek a k´z´s vonÀsok az adott
viszonyok k´z´tt àtudattalanokÊ maradnak, de Àt lehet ûket alakÁtani k´z´ss¢gformÀlÂ
erûkk¢. Az eg¢sz vÀllalkozÀs àpszichologizÀlÂÊ, mÀr ha az à¢lm¢nyÊ fogalmÀt (csupÀn) pszicholÂgiainak tekintj¡k ä de bizonyosan nem pszicholÂgiai magyarÀzÂelvekkel operÀl
(legalÀbbis az ÀltalÀnos szÀnd¢k szintj¢n nem). De Ãgy tünik, AdornÂnak elvi k¢ts¢gei
voltak az ilyen vÀllalkozÀssal szemben. MegfogalmazÀsai azt sugalljÀk, hogy szerinte
a kortÀrs tÀrsadalom legitim elemz¢se csak olyan dualisztikus, polÀris viszonyban t´rt¢nhet, amelynek egyik oldala az objektÁv, eldologiasodott tÀrsadalmi struktÃra, a mÀsik pedig (mint az elûzû korrelÀtuma ¢s okozata) az elidegen¡lt, t´k¢letesen atomizÀlt
egyedi szubjektum.89 BÀrmilyen er¢nyei vagy hibÀi legyenek is egy¢bk¢nt ennek az
ÀllÀspontnak, mindenk¢ppen Benjamin kÁs¢rlet¢nek teljes elutasÁtÀsa k´vetkezik belûle, ¢s ez aligha kedvezû kiindulÀs a kritikai meg¢rt¢shez.
MÀs oldalrÂl azonban Adorno n¢mely tekintetben teljes joggal ¢s jÂ alappal v¢lelmezi, hogy Benjamin f¢lre¢rtette ¢s rosszul hasznÀlja a fetisizmus marxi fogalmÀt.
Marx k´vetkezetesen kiemelte a fetisisztikus jelens¢gek àobjektivitÀsÀtÊ. A legelementÀrisabb szinten ez azt jelenti, hogy egy mük´dû tûk¢s gazdasÀg keretei k´z´tt a fetisisztikus k¢pzetek az elszigetelt egy¢nt helyesen orientÀljÀk gazdasÀgi tev¢kenys¢geiben, vagyis pragmatikusan hat¢konyak. °pp ez¢rt folyvÀst megerûsÁt¢st is nyernek az
Ãjratermel¢s ´sszfolyamatÀban szerzett egy¢ni ¢lettapasztalatban, ¢s ezek a k¢pzetek
Ágy maguk is hozzÀjÀrulnak az Ãjratermel¢s lehetûs¢g¢hez. A àfantazmagÂriaÊ, àÀlom-
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k¢pÊ, àvÀgyszimbÂlumÊ stb. benjamini fogalmai, Ãgy tünik, nemigen egyeztethetûk ´ssze
Marx gondolataival, aki Ãgy lÀtta, hogy az eff¢le k¢pzetek tartalmait szigorÃan a pragmatikus hatÀsossÀg ¢s a gazdasÀgi funkcionalitÀs k´vetelm¢nye szabja meg. Benjamin
n¢zetei valÂban inkÀbb az Àrunak Marx Àltal ism¢telten ¢s hatÀrozottan elutasÁtott
konceptualizÀlÀsa fel¢ mutatnak: egy olyan (t´bbek k´z´tt hegeliÀnus) ¢rtelmez¢s fel¢,
amely az Àrut mint objektivÀlt tÀrsadalmi jelet fogja f´l.90
Az Adorno Àltal jelzett n¢zetelt¢r¢sben azonban sokkal alapvetûbb elm¢leti ellent¢tek foglaltatnak. Az eldologiasodÀst ¢s elidegen¡l¢st Marx ¢s Benjamin egyarÀnt dialektikusan fogta f´l, olyan t´rt¢neti folyamatnak, mely nemcsak ànegatÁvÊ jelentûs¢gü,
hanem embert elsivÀrÁtÂ hatÀsÀval egyidejüleg megteremti a j´vendû emancipÀciÂ pozitÁv felt¢teleit is. Egyet¢rt¢s van k´zt¡k abban is, hogy a mindennapi fetisisztikus k¢pzeteket a tûk¢s tÀrsadalom ¢letgyakorlata objektÁvan meghatÀrozza, tovÀbbÀ abban is,
hogy e k¢pzetek tÀrsadalmi-t´rt¢neti hat¢konysÀggal bÁrnak. Mindk¢t dolgot azonban
eg¢szen mÀsk¢pp ¢rtett¢k.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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Àru f¢tisjelleg¢nek ÀtfogÂ fogalma lesz (BRIEFE. 2. k´tet, 654. o.). Ugyanilyen utalÀst olvashatunk egy Gretel AdornÂnak Árt lev¢lben
(1939. III. 20. V´. G. S. V/2. k´tet, 1172. o.).
HasonlÂk¢pp, a Baudelaire-k´nyv befejezû,
harmadik r¢sz¢ben, amelyet a k´nyv àfilozÂfiai
megalapozÀsÀnakÊ szÀnt, àaz Àrut mint Baudelaire
allegorikus n¢zûpontjÀnak beteljesed¢s¢tÊ akarta
bemutatni (LEV °L HORKHEIMERNEK , 1938.
IV. 16. ¢s ADORNñNAK , 1938. XII. 9. ä B RIEFE.
2. k´tet, 752. ¢s 791ä793. o.). V¢g¡l Benjamin
az Àru f¢tisjelleg¢ben jel´li meg a k¢t tervezett
munka v¢gsû àkonvergenciapontjÀtÊ (LEV °L
HORKHEIMERNEK . G. S. V /2. k´tet, 1166. o.).

53. V´. G. S. V /1. 422ä424. o.
54. V´. uo. 48., 59., 824ä846. o. ¢s k¡l´n´sen
nevezetes essz¢i a f¢nyk¢pez¢s t´rt¢net¢rûl
(A. N. 697ä710. o. ¢s G. S. III. 495ä507. o.).
55. DAS PASSAGEN-W ERK . V /1. k´tet, 494. o.
56. Uo. V/2. k´tet, 1032. o.
57. à...[A]z Ãj, mindenekelûtt az Àrutermel¢s Àltal
felt¢telezett teremtm¢nyek ¢s ¢letformÀk [...] egy fantazmagÂria egy¡ttes¢be l¢pnek. Meg kell mutatni,
hogy ezek a kreÀciÂk hogyan Ïdicsû¡lnek megÎ
[verkl¤rt], ¢s nemcsak ideolÂgiailag, elm¢leti feldolgozÀsban, hanem ¢rz¢kileg, k´zvetlen jelenvalÂsÀgukban, ¢rz¢ki mÂdon. Mint fantazmagÂriÀk adjÀk elû magukat.Ê (DAS PASSAGEN-W ERK . V /2.
1256. o.) àEzek a k¢pek: vÀgyÀlmok, benn¡k prÂbÀlja a k´z´ss¢g a tÀrsadalmi produktum t´k¢letlens¢g¢t, valamint a tÀrsadalom termel¢si rendj¢nek hiÀnyossÀgait megsz¡ntetni ¢s ugyanakkor megdicsûÁteni.Ê (PçRIZS, A XIX. SZçZAD FýVçROSA. K. P.
77. o.) àA vilÀgkiÀllÁtÀsok megdicsûÁtik az Àruk csere¢rt¢k¢t. Olyan keretet teremtenek, amelyben hasznÀlati ¢rt¢k¡k a hÀtt¢rbe szorul. Megnyitnak egy fantazmagÂriÀt, amelybe az ember az¢rt l¢p be, hogy elszÂrakoztassa magÀt. A szÂrakoztatÂipar ezt megk´nnyÁti neki, felemeli ût az Àru magasÀba. çtengedi
magÀt manipulÀciÂinak, ¢s ¢lvezi elidegen¡l¢s¢t ´nmagÀtÂl ¢s a t´bbiektûl.Ê (Uo. 82ä83. o.) àValÂjÀban
nemigen lehet a csere¢rt¢k ÏfogyasztÀsÀtÎ mÀsnak felfogni, mint bele¢l¢snek.Ê (LEV °L ADORNñNAK .
1938. XII. 9. B RIEFE. 2. k´tet, 799. o.) Stb. stb.
58. PçRIZS... K. P. 88ä89. o.
59. DAS PASSAGEN-W ERK . G. S. V/2. 676. o.
60. Uo. V/1. 488. o.
61. àAz Àrutermel¢s dialektikÀja a fejlett kapitalizmusban: a term¢k ÃjdonsÀga ä a kereslet ´szt´nzûjek¢nt ä korÀbban ismeretlen jelentûs¢gre tesz szert.
Ugyanakkor a Ïmindegyre-ugyanazÎ ¢rz¢kileg megjelenik a t´megtermel¢sben.Ê (Uo. V/1. 417. o.)
à...[A]z Ãj ¢s az ´r´k ugyanaz antinÂmiÀja... teremti
meg azt a lÀtszatot, mellyel az Àru f¢tisjellege elhomÀlyosÁtja a t´rt¢nelem valÂdi kategÂriÀit.Ê (LEV °L
HORKHEIMERNEK . 1938. V III. 3. G. S. V /2.
1166. o.)
62. DAS PASSAGEN-W ERK . V /1. 576. o.
63. àA fogyasztÂ [...] t´bbnyire hÁjÀn van a szak¢rtelemnekÊ, s ek´zben àmind fontosabbÀ vÀlik az Ázl¢se ä mind neki, mind a termelûnek. A fogyasztÂ
szÀmÀra az¢rt ¢rt¢kes, mert t´bb¢-kev¢sb¢ ig¢nyes elleplezûje hozzÀ¢rt¢se hiÀnyÀnak. A termelû szÀmÀra
pedig az¢rt ¢rt¢kes, mert Ãj inger a fogyasztÀsraÊ.
(METHODENFRAGMENT. G. S. I/3. 1167ä1168.
o.) àA szokÀsok alkotjÀk a tapasztalat armatÃrÀjÀt,
az ¢lm¢nyek sz¢tszedik ûket.Ê (G. S. V/1. 430. o.)
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64. Az Erfahrung, a kollektÁv, hagyomÀnyban
r´gzÁtett jelent¢seken Àt szervezett ¢s artikulÀlt tapasztalat a modernitÀs viszonyai k´z´tt
t¢nylegesen kett¢Àgazik: Erlebnisre, a kimondhatatlannÀ privatizÀlt, szubjektÁvan Àt¢rzett
¢lm¢nyre ¢s az informÀciÂra, mely korlÀtlanul
k´z´lhetû ¢s verifikÀlhatÂ, de immÀr egyÀltalÀn nem vonatkozik a szem¢lyes ¢letre, abba
nem integrÀlhatÂ. Ily mÂdon a modern kultÃra
dualisztikus szerkezete, müv¢szetekre ¢s tudomÀnyokra valÂ antinomisztikus felosztÀsa
k´zvetlen¡l kifejezi a mindennapi tapasztalat
szerkezet¢t. V´. mindenekelûtt DER ERZ®HLER (II/2. 438ä465. o.) ¢s MOTíV UMOK BAUDELAIRE K¹LT°SZET°BEN (K. P. 228ä275. o.).
65. V´. G. S. V/1. 584. o.; V /2. 1256. o. ä Benjamin ezt olykor ¢lesebben, megh´kkentûbben (¢s talÀn k¢rd¢sesebb mÂdon) fogalmazza
meg: àA kultÃra fogalmÀnak kialakulÀsa, Ãgy lÀtszik, a fasizmus egy korai szakaszÀban t´rt¢nt.Ê (PçRIZSI LEV °L I. [1936.] K. P. 167. o.)
66. Uo. 172. o.
67. EDUARD FUCHS... [Elt¢rtem a K. P. 346.
oldalÀn olvashatÂ magyar fordÁtÀstÂl, v´. G. S.
II/2. 477. o. ä A ford.] V´. tovÀbbÀ: àA Ïmegment¢sÎ fogalmÀhoz... Mitûl mentik meg a jelens¢geket? Nemcsak ¢s nem annyira a rossz hÁrn¢vtûl ¢s
megvet¢stûl, melybe keveredtek, mint inkÀbb attÂl a
katasztrÂfÀtÂl, amelynek egyfajta ÀthagyomÀnyozÀsuk, Ï´r´ks¢gk¢nt valÂ megbecs¡l¢s¡kÎ nagyon
gyakran felt¡nteti ûket... Van olyan ÀthagyomÀnyozÀs, amely a katasztrÂfÀt jelenti.Ê (DAS PASSAGENW ERK . V/1. 591. o.)
68. àAz osztÀly n¢lk¡li tÀrsadalom l¢tformÀit ¢rtelmetlen volna a kultÃremberis¢g [Kulturmenschheit] k¢p¢re elgondolni.Ê (Uo. 583. o.)
69. Ebben a tekintetben jellemzû, hogy a
frankfurti iskolÀrÂl Árt szemlecikk¢ben (N°MET INT°ZET A SZABAD KUTATçS SZOLGçLATçBAN [1938]) Marcus¢nak az àaffirmatÁv kultÃrÀrÂlÊ Árt hÁres tanulmÀnyÀra utalva Benjamin
csak e fogalom negatÁv aspektusÀt emeli ki (v´.
A. N. 944. o.). Szint¢n idetartozik hangsÃlyozott tÀvolsÀgtartÀsa a kultÃrt´rt¢net elismert
àremekeivelÊ szemben: e müvek, miutÀn a
àkultÃraÊ t´k¢letesen asszimilÀlta ûket, alkotmÀnyÀnak sarkalatÀt k¢pezik, a jelenben nem
tehetûk valÂdi, t¢nyleges tapasztalat tÀrgyÀvÀ.
Emellett persze az is igaz, hogy ÀltalÀban àa
tartÂssÀg ¢s az elavulÀs... keveset jelent szÀmÀra;
mert ezt a t´rt¢nelmet nem ismeri el t´rv¢nyes kritikai
hatÂsÀgnakÊ (RadnÂti SÀndor: i. m. 163. o.).

70. DAS PASSAGEN-W ERK . G. S. V/1. 55. o.
71. V´. G. S. II/2. 477. o.; III. 525. o.; V /1.
584. o. stb.
72. EDUARD FUCHS... K. P. 346. o.
73. A T¹RT°NELEM FOGALMçRñL. A. N. 965. o.
74. DAS PASSAGEN-W ERK . V /2. 1255. o. ä Benjamin egyik fû kifogÀsa az ideolÂgiakritika
szokÀsos gyakorlata ellen ebbûl az ÀllÀspontbÂl k´vetkezik, amely kiemeli a befogadÀs
kreativitÀsÀt ¢s a jelent¢s t´rt¢nelmi nyitottsÀgÀt. Az ideolÂgiakritika, amely kizÀrÂlag a mü
eszt¢tikai jelent¢s¢nek ¢s keletkez¢si ideje tÀrsadalmi struktÃrÀjÀnak ´sszef¡gg¢s¢t hangsÃlyozza, r´gzÁtett, egyszer s mindenkorra
adott jelent¢s¢nek kibetüz¢s¢ben a struktÃrÀt
teszi relevÀnssÀ. àIgazsÀg szerint aspektusÀnak
vÀltoznia kell a k¡l´nb´zû korokkal, amelyek viszszapillantanak rÀ.Ê (PARISER B RIEF II [1936].
II/2. 500. o.)
75. V´. PçRIZSI LEV °L [I]. K. P. 176ä177. o.
76. V´. PçRIZS... K. P. 89. o., PASSAGEN-W ERK ,
V/1. 422ä423. o. stb.
77. V´. uo. 239. ¢s 522. o., de idetartoznak
azok a megjegyz¢sei is, amelyekben a mÃzeumokat mint erûszakosan felfokozott enteriûr´ket jellemzi. ä Ki kell azonban emelni, hogy
ezek a pÀrhuzamossÀgok BenjaminnÀl nem
felt¢telezik, hogy a kulturÀlis szervezûd¢si formÀk valamik¢pp oksÀgi f¡gg¢sben volnÀnak
a gazdasÀgi szervezettûl, vagy hogy az utÂbbiak idûben megelûzn¢k az elûbbieket. Kettej¡k t¢nyleges t´rt¢neti viszonya ¢ppens¢ggel
a fordÁtott is lehet: àA müalkotÀson iskolÀzott
szeml¢lûdû magatartÀs lassan Àtalakul Àruk utÀni
sÂvÀrgÀssÀ.Ê (Uo. 521. o.)
78. V´. uo. V/2. 1255. o.
79. DAS K UNSTWERK ... (ERSTE FASSUNG). I/2.
440. o.
80. A MþALKOTçS ... K. P. 386ä387. o.
81. Uo. 309. o.
82. Uo. 306. ¢s 309. o.
83. V´. DAS PASSAGEN-W ERK . V/1. 55ä56. (=
PçRIZS... K. P. 82ä83. o.) ¢s 514. o.
84. V´. ADORNO LEV ELE BENJAMINNAK. 1935.
VIII. 2. In: Benjamin, W.: BRIEFE 2. 671ä
683. o.
85. Ezt a n¢zetet a legmeggyûzûbben S. BuckMorss fejtette ki: THE DIALECTICS OF SEEING.
Cambridge, MIT Press, 1989, k¡l´n´sen
279ä286. o.
86. LEV °L B ENJAMINNAK . 1935. V III. 2. B RIEFE 2. 672. o.
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87. Uo. 678. o.
88. Uo. 672. o.
89. à...[K]i az Àlom alanya? A XIX. szÀzadban bizonyosan csak az egy¢n; ...az objektÁv ¢rt¢kt´bblet
pontosan az egyedi szubjektumokban ¢s vel¡k szemben realizÀlÂdik. A kollektÁv tudattalant csak arra
talÀltÀk f´l, hogy elterelj¢k a figyelmet az igazi objektivitÀsrÂl ¢s korrelÀtumÀrÂl, vagyis az elidegen¡lt
szubjektivitÀsrÂl. A mi dolgunk az, hogy ezt a Ïtu-

datotÎ dialektikusan polarizÀljuk ¢s feloldjuk a tÀrsadalom ¢s egy¢n k´z´tt, nem pedig az, hogy az Àrujelleg k¢pi korrelÀtumÀvÀ galvÀnozzuk.Ê (Uo.
674ä675. o.)
90. Meg kell azonban jegyezni, hogy a PASZSZçZS-Mþ-h´z k¢szÁtett jegyzeteiben Benjamin
kivonatolja A TýKE egy hely¢t, ahol Marx bÁrÀlja az Àru ilyen felfogÀsÀt. LÀsd G. S. V /2.
805. o.

JÀnosy IstvÀn

DSIDA JENý EML°K°RE
KÂszÀlok Tinti kutyÀmmal,
elkapjuk a kÂsza cicÀt.
S megb¢k¢lv¢n a vilÀggal
tÀmogatom ViolÀt,
kinek felt´rt a bokÀja,
s bübÀnat em¢szti igen,
hogy legyûzte a vÀgya igÀja:
ott sÁr a kereszt t´viben.
N¢zem reszketve kajÀnul
¢s bÀnatosan, hogy a lÀny
vergûdik. Szinte alÀhull
az eml¢kek fonalÀn.
Ily ¢lm¢ny sok nem adÂdik.
Alant v´r´slik a Nap;
s tünik... AztÀn lecsukÂdik
a lÀda...

LATINñRA
CsodÀsan indult ez a szerelem.
Darvak szÀlltak KarthÀgÂ felett.
A kirÀlynû ¢gbe r¢vedett.
V¢gtelen ¢gbe foncsorult a k¢ks¢g.
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A feh¢r mellü f¢rfi feledte k¡ldet¢s¢t.
çjultan fek¡dt ´l¢ben a nû:
f¢l¢nk ûziketeste lûtt ¡nû,
tÃl hosszÃ comb, homokÂra der¢k.
T¢rdre parancsol a b¡szke szÀj.
Nofret¢te-nagyÁv szeme mÀr szinte fÀj.
çlmos pillÀkon megÀll az idû.
Az Àlom sz¢ps¢g-jÂsÀg mind kev¢s.
A Jogar intett: indulni kell.
Sz´rnyü ez az eleve elrendel¢s:
sorsÀba az ember nem szÂlhat bele.
A tûrd´f¢s...
äää
A tanÀr eln¢mult. RÀjuk t´rt a jelen.
S nem maradt diÀkszem k´nnytelen.

NOVELLAPçLYçZAT
Majoros SÀndor

NEGYVEN¹T HOLD
N¢gy¢ves koromban a nagyapÀm kukoricafosztÂt dugott a valagamba, azÂta irtÂzom
a paraszti munkÀtÂl. Ez a magyarÀzata annak, hogy sosem tudtam meg¢rteni apÀmat,
aki minden Àldott nap kibiciklizett a hatÀrba, hogy megn¢zze, mik¢nt fejlûdik a kukorica. Ha mÀr ott volt, fattyazott egy kicsit, t¢pdeste a vadcirkot, vagy szedegette a
bogarakat. ögy szerette azt a f´ldet, mintha attÂl f¡gg´tt volna a meg¢lhet¢se, pedig
huszonk¢t kvadrÀton alig termett valami, s azt a keveset is elvitte az adÂ. ApÀm d¢lelûtt´nk¢nt a malomban zsÀkolt, s az eg¢sz csalÀd abbÂl ¢lt, amit ott megkeresett. A
legnyomorÃsÀgosabb idûkben sem gondolt arra, hogy eladja az ´r´ks¢g¢t, pedig
anyÀm kiszÀmolta, hogy a f´ld ÀrÀbÂl villanysparheltot meg Ãj konyhabÃtort vehett¡nk volna. ögy lÀtszik, anyÀm v¢r¢t ´r´k´ltem, mert mindenben egyet¢rtettem vele,
s û hÀlÀbÂl a pÀrtomat fogta minden vitÀs k¢rd¢sben. Azt mondta, Ãrigyereknek sz¡lettem, csak ¢ppen mÂdot nem adott hozzÀ az Isten. Igaza volt, mert m¢g ma is megborzongok, ha eszembe jut, milyen kÁnokat ¢ltem Àt kapÀlÀs k´zben, s hogy rettegtem
minden egyes kukoricat´r¢stûl. Nem is annyira a munka nehez¢tûl, mint inkÀbb az
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¡sz´km¢rgez¢stûl f¢ltem, mert puszta k¢zzel kellett lefejtenem a term¢sen ¢ktelenkedû fekete bolyhokat. Ilyenkor mÀr apÀm¢k se vidÀmkodtak, mert a mi huszonk¢t
kvadrÀtunk a Csepella-birtokkal volt hatÀros, amelynek negyven´t holdjÀn mindig
szebbnek lÀtszott a kukorica. HiÀba szÂrtuk Àt a kivÀgott tarackot, a mÀcsonyÀt, sût
m¢g a vadcirkot is, ÀrmÀnykodÀsunk mit sem ¢rt, mert Csepella JÂska dÃsgazdag maradt, mi pedig egyre szeg¢nyedt¡nk.
Most mÀr tudom, Csepella nem volt olyan tehetûs, mint amilyennek elk¢pzelt¡k,
de a hatvanas ¢vek szeg¢nys¢g¢ben, amikor a sz´vetkezet is csak nyüglûd´tt, ÂriÀsi
vagyonnak lÀtszott az a negyven´t hold. A hÀborÃ elûtt CsepellÀnak szÀztÁz holdja volt,
s a f´lszabadulÀs utÀn tizen´t´t hagytak meg neki. Ez volt a f´ldmaximum, amelyrûl
apÀm ¢s Anti bÀtyÀm oly sokat Àlmodozott. N¢hÀnyan, k´zt¡k Csepella is, kijÀtszottÀk
a t´rv¢nyt, mert elvÀltak a feles¢g¡ktûl, s rÀÁrattÀk a maximumot. ögy tudom, KollÀr
Bandi is Ágy cselekedett, de û csak huszonk¢t holdat menthetett meg. CsepellÀnak viszont megmaradt harminc holdja, ¢s m¢g tizen´t, amire senki sem tudott magyarÀzatot talÀlni. A piacon, az art¢zi korlÀtjÀnÀl, vagy a borb¢ly elûtt, ha ´sszeverûd´tt pÀr
ember, r´gt´n CsepellÀrÂl ¢s a harmadik tizen´t holdjÀrÂl kezdtek besz¢lgetni. Nem
volt neh¢z kihallgatni ûket. Azt pusmogtÀk, Csepella olyasf¢le hÀborÃs szolgÀlatokat
v¢gzett, amelyekrûl a t´rt¢nelemk´nyvek m¢lyen hallgatnak. ApÀm is mondogatta,
hogy tizen´t holdas ajÀnd¢kot csak a veseleverûs, szÀjba hugyozÂs neh¢zfiÃk kapnak,
de szavaibÂl nem ¢rzûd´tt semmilyen indulat. CsepellÀhoz csak a k´rny¢kbeli telepesek jÀrtak, vel¡k ¡zletelt, s vel¡k int¢ztette el ¡gyes-bajos dolgait. Ezek a figurÀk Lugert hordtak a farzseb¡kben, amibûl arra k´vetkeztett¡nk, hogy r¢sztvevûi voltak a
n¢pfelszabadÁtÂ hÀborÃnak. Messzire elker¡lt¡k tehÀt CsepellÀt ¢s a k¡l´n´s gÃnyÀba
bÃjt, k¡l´n´s fegyvereket villogtatÂ familiÀrisait. M¢g DudÀs Pista, a sz´vetkezet Ãjonnan megvÀlasztott igazgatÂja is Âvakodott tûle. A tizen´t holdas ajÀnd¢k hÀttere nem
¢rdekelte, mert tudta, hogy az ilyesmit utÂlag mindig legalizÀljÀk, de ha tehette, mindig minden¡tt ellene agitÀlt. SzÀmadÂ juhÀszbÂl lett sz´vetkezeti igazgatÂ, m¢gis Ãgy
besz¢lt, mint a legrafinÀltabb vÀrosi ¡gyv¢dek. Anti bÀtyÀm is elhitte, hogy Csepella
titkos ´sszeesk¡vû, aki arra k¢sz¡lûdik, hogy visszaÀllÁtsa a t´bb tÁzezer holdat birtoklÂ
Szemzûk, PilÀkok ¢s Fernbachok uralmÀt. Elhitte azt is, hogy a CsepellÀhoz hasonlÂk
manipulÀlnak a term¢ssel, s ûmiattuk szeg¢ny az orszÀg. Engem is gyûz´getett, sût
elvitt a munkÀsgyül¢sekre, hogy hallgassam meg DudÀs szÂnoklatÀt. BehÃzÂdtam a
cigarettÀzÂ, bortÂl ¢s izzadsÀgtÂl savanyÃ munkÀsok k´z¢, s bÀr becs¡lettel v¢gig¡ltem
az eg¢sz ¢rtekezletet, egyetlen szÂt sem hallottam, ami CsepellÀra vonatkozott volna.
Az idûsebbek nem f¢ltek ettûl a csalÀdtÂl, s arra is csak rÀlegyintettek, ha valamilyen
furcsa betegs¢g ¢rte ûket. Amikor Csepella Marika felel¢s k´zben ´sszeesett a tÀblÀnÀl,
egy percig sem lehetett k¢ts¢ges, hogy az esetnek k´ze van az apja mesterked¢seihez.
Aki istentelen ¢letet ¢l, azt elûbb-utÂbb utol¢ri a v¢gzet. ögy lÀtszott, Csepella minden
rosszasÀgÀt vagy nem eg¢szen tisztess¢ges ¡zelmeit a lÀnyÀn torolja meg a sors. '67
mÀjusÀban MarikÀt eszm¢letlen Àllapotban szÀllÁtottÀk be a kÂrhÀzba, s mert m¢g aznap kider¡lt, hogy agyhÀrtyagyulladÀst kapott, r´gt´n kij´ttek az eg¢szs¢g¡gyiek, ¢s
fertûtlenÁtett¢k az iskolÀt. Marika ottfelejtett tÀskÀjÀt, irkÀit mind el¢gett¢k. UgyanÃgy
´k´lnyire zsugorodott a gyomrom, mint amikor az ¡szk´s kukoricÀt kellett meg¢rintenem. Alig vÀrtam, hogy apÀmnak is elÃjsÀgoljam a hÁrt, de û csak legyintett, ¢s kijelentette: ezek mind ilyenek. Anti bÀtyÀm a pÀrtomat fogta, s megprÂbÀlta elmagyarÀzni az apÀmnak, hogy az agyhÀrtyagyulladÀs halÀlos betegs¢g. ApÀm erre jÂt nevetett, ¢s azt mondta: CsepellÀ¢k jÂban vannak a halÀllal.
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S¢rtûd´tten elvonultunk. K¢sûbb f´lmÀsztunk a kÀpolnadombra, onn¢t lest¡k CsepellÀ¢k portÀjÀt, de semmi rendkÁv¡lit nem tapasztaltunk. Csepella ¢ppen Ratkovics
GyÃrÂval tÀrgyalt, aki a napszÀmosait f´l¡gyelte. Ratkovics m¢g a hÀborÃ ideje alatt
bukkant f´l CsepellÀ¢k portÀjÀn, s azt hÁresztelt¢k rÂla, hogy '42-ben t´bb szek¢r ¢lelmiszert vitt le Szer¢ms¢gbe a partizÀnokhoz. A bÀtyÀm k´zben mÀr el is felejtette, mi
t´rt¢nt MarikÀval, mert ahÀnyszor meglÀtta CsepellÀt, mindig a negyven´t hold jutott
esz¢be. Ratkovics, mondta f¢lhangosan, ût kell megk´rny¢kezn¡nk.
Ki tudja, mi t´rt¢nt volna, ha szÂba Àll evvel a s´t¢t alakkal. Ratkovics a kiskabÀtja
zseb¢ben viselte a meggymagk´pût, ahonn¢t k´nnyüszerrel elûrÀnthatta. Nem k¢rkedett vele, de n¢ha elûvette, megmutogatta, s egyszer fogadÀsbÂl ellûtte a villanydrÂtot. Nem csinÀltak vele semmit, mert mindenki tudta, hogy ez az ember hÀborÃs
hûs, s hogy Csepella JÂskÀval komÀzik. Anti bÀtyÀm eg¢szen addig tûle akarta megtudni a negyven´t hold k´r¡li igazsÀgot, amÁg CsÃpity Pista meg nem vÀsÀrolta a morzsolÂt. UtÀltuk ût is, de korÀntsem annyira, mint CsepellÀ¢kat. Neki csak az volt a büne, hogy ûsszel, a hajtÂvadÀszat idej¢n a dÁszvend¢geket fuvarozgatta. Nem sok szava
lehetett ebben a tÀrsasÀgban, de azt az¢rt el¢rte, hogy b¢k¢n hagyjÀk s eln¢zz¢k nem
eg¢szen tisztess¢ges ¡zelmeit. A sz´vetkezet ä ki tudja, mi okbÂl ä leselejtezett g¢peit
vÀsÀrolta meg, s miutÀn f´lÃjÁtotta ûket, ÃjbÂl eladta a sz´vetkezetnek. Ilyenkor DudÀs
zseb¢be is belepottyant egy-k¢t garas, Àm ezt senki sem tudta bizonyÁtani. °s az sem
valÂszÁnü, hogy l¢tezett ilyen t´rekv¢s. Biztos vagyok benne, hogy CsÃpity mesterked¢s¢t politikailag is tÀmogattÀk. PÀrtfogÂk n¢lk¡l sosem mer¢szelte volna kivÀltani az
ipart, ¢s ami m¢g enn¢l is l¢nyegesebb: sosem lett volna annyi p¢nze, hogy megvÀsÀrolja azt az Àtkozott morzsolÂt. VasÃton hoztÀk a faluba, m¢gpedig ¢jnek ¢vadjÀn,
hogy ne lÀssa senki, amikor leszÀllÁtjÀk a vagonbÂl. CsÃpity Pista jÂl tudta, hogy egy
vagyont ¢rû morzsolÂg¢ppel nem Àllhat ki a nyilvÀnossÀg el¢, ez¢rt lecsuszatolta rÂla
a fest¢ket, a vasalÀsokat meg lÂszarral kente be, hogy rozsdÀsodjanak. N¢hÀny h¢t
mÃlva, amikor a g¢p mÀr el¢g kopottnak ¢s megviseltnek lÀtszott, kihirdette, hogy
napszÀmosokat keres. Elûsz´r a reszketû kezü SÂlya SÀndort fogadta f´l, utÀna meg
a r¢szeges BogÀrdit, aki nem sokkal elûbb j´tt haza az elvonÂkÃrÀrÂl. AzutÀn megjelentek nÀla a k´tekedû Halasiak, s mindez f¢nyesen bizonyÁtotta, hogy CsÃpity PistÀnak nem munkÀsokra, hanem banditÀkra volt sz¡ks¢ge.
A legvadabb r¢mÀlmaimban sem hittem, hogy ûk lesznek a munkatÀrsaim. Anti
bÀtyÀm az oka mindennek. Egy hÂnappal azutÀn, hogy a CsÃpity-f¢le banda morzsolni kezdett, elterjedt a hÁr: nemsokÀra Csepella huszonk¢t ´les gÂr¢ja is sorra ker¡l.
Huszonk¢t ´l kukorica megvan vagy hatvan mÀzsa. ApÀm r´gt´n szorozgatni kezdett.
¹tezer-k¢tszÀz, mondta elk¢pedve, de Anti bÀtyÀmat nem ¢rdekelte a csillagÀszati
´sszeg. Most v¢gre kider¡lt az igazsÀg, suttogta. Ez az eg¢sz cirkusz az¢rt van, hogy
DudÀs emberei bejussanak Csepella udvarÀba s bizonyÁt¢kokat keressenek. El kell szegûdn¡nk CsÃpity PistÀhoz! ä jelentette ki hirtelen. TÀn csak nem k¢pzeled, hogy ¢n
is r¢szt veszek ebben a marhasÀgban, hÀborogtam, de Anti nem türt ellenkez¢st. K´teless¢g¡nk r¢szt venni, mondta, ¢s tiszta erûbûl gyomorszÀjon vÀgott. AmÁg levegû¢rt
kapkodtam, elûadta a terv¢t. K´ll¡nk mind a ketten, hogy megoszthassuk CsÃpity
meg Csepella figyelm¢t. Ezek Ãgyis csak egymÀssal m¢rkûznek, bizonygatta. Ha bent
lesz¡nk, jegyezz meg mindent, amit lÀtsz, minden formÀt, minden furcsasÀgot, hogy
k¢sûbb le tudd rajzolni egy papÁrzsÀkdarabkÀra. Lehet, hogy nem talÀlsz majd semmi
k¡l´n´set, de akkor is figyelj, n¢zelûdj, szuktass, okÁtgatott. De hÀt mit keressek? ä
sopÀnkodtam. Az ´sszeesk¡v¢s jeleit, vÀgta rÀ Anti bÀtyÀm. ElÀrulhatja bÀrmi, mond-
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juk egy szÀradÂ ruhadarab, aminek egyenruhaformÀja van, vagy egy szÀrkÃpbÂl kikandikÀlÂ puskatus. De nagyon vigyÀzz, nehogy ¢szrevegyenek, egy ilyen s´t¢t gazember gyilkolni is k¢pes.
ApÀnk kifejezetten megtiltotta, hogy ilyesmibe lovaljuk magunkat, ez¢rt titokban
ment¡nk el CsÃpity PistÀhoz. A gangban ¡lt, egy viaszosvÀszonnal letakart asztal mellett, ¢s szalonnÀzott. Nem nagy kedvem volt idej´nni, s m¢g jobban lelombozÂdtam,
amikor meglÀttam a f¢szer alatt s´t¢tlû morzsolÂt. Anti bÀtyÀm azt mondta, az¢rt akarunk dolgozni, mert anyÀnk megbetegedett, ¢s orvossÀgra kell a p¢nz. Rosszul hazudott, de f´l¢nyben ¢rezte magÀt, mert tudta, hogy CsepellÀ¢k huszonk¢t ´les gÂr¢jÀhoz nem el¢g n¢gy ember. CsÃpity egy k¢zlegyint¢ssel bel¢fojtotta a szÂt, s azt mondta,
holnap reggel ´tkor vÀrjuk meg a vÀlyÃs art¢zinÀl. Nem mondhatnÀm, hogy ´r¡ltem
a d´nt¢s¢nek. Jobban szerettem volna kÀrÀszozni a halastÂban vagy s¡tk¢rezni a duzzasztÂgÀton, de ennek most befellegzett. ögy tettem, mintha szÁvvel-l¢lekkel benne
lenn¢k a dologban, ¢s k¢sû ¢jszakÀig virrasztottam Anti bÀtyÀmmal, aki arrÂl povedÀlt, mi minden ker¡lhet elû abbÂl a huszonk¢t ´les gÂr¢bÂl. A parasztok a kukoricÀban rejtegetik azt, ami rejtegetni valÂ, suttogott. R¢gi k´nyvek, ez¡stszelenc¢k meg
fegyverek! °n mÀr lÀttam olyan gÂr¢t, amelyikbûl k¢t lovassÀgi kard is elûker¡lt,
mondta fojtott hangon. Most mÀr meg¢rtettem, milyen bizonyÁt¢kra szÀmÁt: abban az
irdatlan mennyis¢gü kukoricÀban biztosan rejtûzk´dik n¢hÀny hÀborÃs ereklye. Lehet, hogy a magyarok ideje alatt szerzett fegyverek, de az is lehet, hogy robbanÂanyag,
ami a partizÀnokkal folytatott ¡zletel¢s idej¢n ker¡lt oda. Dinamitrudak vagy tojÀsgrÀnÀtok, mondta a bÀtyÀm, aztÀn a fal fel¢ fordult.
MÀsnap hajnalban SÂlya SÀndor z´rg´tt az ablakon, mert a hosszÃ virrasztÀs miatt
mindketten elaludtunk. Mosdatlanul, büzlû szÀjjal rohantunk a gy¡lekezûhelyre, ahol
mÀr p´f´g´tt az ´reg Hoffer, s a morzsolÂg¢pen trÂnolÂ banda gÃnyos, lekicsinylû
pillantÀsokkal m¢ricsk¢lt benn¡nket. HÀtraker¡lt¡nk a saroglyÀra, ahol semmit sem
¢rt az egy¢bk¢nt is kezdetleges rugÂzÀs. SÂlya ¢lmunkÀsa volt CsÃpitynak, tehÀt a g¢p
elsû r¢sz¢re, a garat f´l´tti lengûr¢szre telepedhetett. BogÀrdi belÂgatta lÀbÀt a garatba, amely egy pÀnc¢los lefel¢ fordÁtott l´vegtornyÀra eml¢keztetett. ElûrecsÃsztam, ¢s
a kezemet bedugtam a meglehetûsen ´bl´s nyÁlÀsba. Nem sokÀig kellett tapogatÂznom: a lefür¢szelt ÀgyÃcsû csonkjÀt ott talÀltam meg, ahol sejtettem. RÀsandÁtottam a
bÀtyÀmra, de nem mondhattam neki, hogy pucoljunk innen, mert a k¢t Halasi gonosz
tekintettel fixÁrozott benn¡nket. Pisszegtem, szÁszogtam, Àm Anti teljesen megr¢szeg¡lt attÂl, hogy bejuthatunk a ànagy ellens¢gÊ birodalmÀba. SÂlya SÀndort k¢rdezgette, milyen ez a munka, hogy lehet vele keresni, s van e d¢lben eb¢didû, de lÀttam,
nem ¢rdeklik a vÀlaszok. Amikor meg¢rkezt¡nk, elsûnek ugrott le a g¢prûl, ¢s segÁtett
kinyitni a nagykaput. Megint gombÂc ker¡lt a hasamba, mert eszembe jutott Marika
betegs¢ge, de most mÀr nem volt menekv¢s. MegvÀrtuk, hogy CsÃpity az udvar k´zep¢re kormÀnyozta a traktort, aztÀn lecsatoltuk a g¢pet, ¢s odatoltuk az ÂriÀsinak
lÀtszÂ gÂr¢ el¢. Csepella Julis n¢ni k´zben kihozta a dzsezvÀkat, s amÁg megkÀv¢ztunk,
CsÃpity beosztotta a munkÀt. CsutkÀs lettem, ami elsû pillantÀsra nevets¢gesen
k´nnyünek lÀtszott, de ¢szrevettem, hogy a t´bbiek kajÀnul vigyorognak. PÀr perc
mÃlva azt is megtudtam, mi¢rt. A morzsolÂg¢p farÀnÀl, ahol a csutka ki´z´nl´tt, erûs
l¢gÀram terelte kifel¢ a l¢hÀt, ami szÃrt ¢s ¢getett, mint az Àrpapelyva. Mindemellett
a g¢p belsej¢ben, ki tudja, mif¢le traverzeken ¢s csatornÀkon, rendszerint f´ltorkollott
a csutka, s csak behajolva lehetett kipiszkÀlni. A forrÂ levegûben fuldokolva, a l¢ha
ostromÀtÂl megvakulva s az irtÂzatos z´rg¢stûl r¢szben megs¡ket¡lve mÀr kora reggel
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azt hittem, elj´tt a v¢gÂrÀm. A fiÃk k´zben szalmahordÂ kosarakba fejtett¢k a kukoricÀt, s a fosznideszkÀkon v¢giggyalogolva zÃdÁtottÀk be a garatba. Nekik se lehetett
k´nnyü, de a brutÀlis Halasiak mÀr beleedzûdtek a dologba, a bÀtyÀm meg fogcsikorgatva igyekezett helytÀllni. BogÀrdi mÀr kev¢sb¢ bÁrta a tempÂt, s n¢ha, amikor a csutka rendben folydogÀlt, ¢szrevettem, hogy megÀll, ¢s a homlokÀt t´r´lgeti. A legjobb
sora a reszketû kezü SÂlya SÀndornak volt, aki a transzmissziÂ f´l¡gyelete mellett a
zsÀkokat k´t´zgette. A megtelt, bek´t´z´tt csalÀnzsÀkokat Csepella tragacson tolta be
a magtÀrba, CsÃpity Pista meg a gangl¢pcsûn ¡lt, ¢s unalmas ÀbrÀzattal cigarettÀzott.
A legborzasztÂbb munka is elviselhetûv¢ vÀlik, ha megszokja az ember. TÁz k´r¡l, amikor a morzsolÂ etet¢se ki tudja, mi¢rt egyenletesebb¢ vÀlt, annyira magamhoz t¢rtem,
hogy eszembe jutottak a bÀtyÀm utasÁtÀsai. K´r¡l kellett n¢znem ebben az irdatlanul
nagy udvarban, s megkeresni a titkos sz´vets¢g bizonyÁt¢kait. Anti azt mondta, egy
szÀradÂ ruhadarab is ÀrulkodÂ lehet, vagy egy szÀrkÃpbÂl elûkandikÀlÂ puskatus. LÀttam, hogy egyre noszogat a tekintet¢vel, mert û, r¢szint a munka sodrÀsa, r¢szint a
deszkapallÂ keskeny volta miatt nemigen n¢zelûdhetett. OdakiÀltottam SÂlyÀnak,
hogy ¡gyeljen a csutkÀra, ¢s hÀtramentem a szÀrkÃpok k´z¢. FormasÀgbÂl elûkerestem a f¡ty¡lûmet, megrÀztam egy kicsit, s k´zben meresztgettem a szemem. Csoda
tudja, mire gondolhatott a bÀtyÀm. Sem az udvarban, sem a f¢szerekben nem lÀttam
semmi k¡l´n´set, ami term¢szetes, hiszen ha CsepellÀ¢knak volt rejtegetnivalÂjuk,
nem raktÀk ki a vilÀg szeme el¢.
Kelletlen¡l bÀr, de visszaballagtam a g¢phez. CsÃpity ¢pp akkor ÀllÁtotta meg a traktort, s a hirtelen tÀmadt cs´ndben Ãgy harangoztak a f¡lemben, hogy hirtelen¢ben
nem is ¢rtettem, mirûl van szÂ. Cigarettasz¡net, Âb¢gatott SÂlya, s tudtam, hogy bÀr
utÀlom a cigarettÀt, most m¢gis rÀ kell gyÃjtanom, mert k¡l´nben velem fognak takarÁttatni. Az eperfa alÀ hÃzÂdtunk, s egy v´d´r langyos vÁzzel mostuk le magunkrÂl
a verejt¢ket. Az egyik Halasi cigarettÀt vett elû, mindenkit megkÁnÀlt, ¢s azt mondta,
valakinek el k¢ne menni s´r¢rt. LÀttam, hogy BogÀrdi szÀrazat nyel, s mintha a keze
is megrÀndult volna, de visszafogta magÀt. BeleszÁvtam a cigarettÀba, de vigyÀztam,
hogy a f¡st ne menjen le a torkomon. Olyan ¢rz¢sem volt, hogy mindenki engem n¢z,
s mÀr majdnem jelentkeztem, amikor ¢szrevettem a bÀtyÀm kÁgyÂtekintet¢t. Mintha
azt mondta volna: nem m¢sz sehovÀ, neked k¡ldet¢sed van, s mÀr indult is a CsepellÀtÂl szerzett csatos ¡vegekkel. JÂ f¢lÂra mÃlva ¢rt vissza, amikor mÀr javÀban morzsoltunk. A nap pontosan a fej¡nk bÃbjÀra tüz´tt, s az izzadsÀgtÂl meg a rÀnk tapadt
portÂl olyan sz¡rk¢k voltunk, mint a kukorica k´z¡l kibukkanÂ egerek. A kÃtvÁz nem
oltotta el a szomjunkat, mert Àporodott mell¢kÁze volt, amelynek alapjÀn arra k´vetkeztett¡nk, hogy nemr¢g patkÀny vagy macska fulladhatott bele. Ez a csek¢lys¢g akkor mÀr senkit sem ¢rdekelt. A Halasiak eltorzult arccal cipelt¢k a kosarakat, BogÀrdi
ott tÀntorgott a gÂr¢ban, s Ãgy lÀtszott, k´zel a perc, amikor colstok mÂdjÀra ´sszerogy.
Csepella egy sz¢nakaparÂ villÀval elhÃzta mellûlem a f´lhalmozÂdott csutkÀt, CsÃpity
pedig elunva magÀt a hüv´s´n, hÀtrament a vetem¢nyeskertbe, ¢s a f´ldiepret kezdte
csemeg¢zni. Csepella Julis n¢ni egy fonott sz¢ket helyezett a gangba, kib¢lelte vÀnkosokkal, ¢s kivezette a szobÀbÂl a m¢g mindig gyeng¢lkedû MarikÀt. SÂlya, aki jÂval
´regebb volt, mint ¢n, de az¢rt tudnia kellett az iskolÀban t´rt¢ntekrûl, r´gt´n odaszaladt, ¢s besz¢lgetni kezdett vele. A munkÀja felûl megtehette, mert a transzmissziÂt
m¢zezni nem nagy dolog. HÀtat fordÁtottam nekik, ¢s teljes erûmbûl kapartam a csutkÀt. Akkora port csaptam, hogy se ¢n ûket, se ûk engem nem lÀthattak. Majdnem
megfulladtam mÀr, amikor megj´tt Anti az ¡vegekkel, s az egyik Halasi megÀllÁtotta
a masinÀt.
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Anti sz¢lesen mosolyogva mutatta f´l az egyik ¡veget. Gy´ngy´z´tt rajta a lecsapÂdott pÀra. CsÃpity Pista akkorÀt rikkantott, hogy azt hitt¡k, belel¢pett a gerebly¢be.
Anti bÀtyÀm a K¢t GalambbÂl hozta a s´rt, ahol j¢gveremben tartottÀk a hordÂkat,
tehÀt enn¢l hidegebb nedüt a k´rny¢ken senki sem talÀlhatott. Megint csak le¡lt¡nk
az eperfa Àrny¢kÀba, ¢s cs´ndesen s´r´zgett¡nk. Szemben vel¡nk ott magasodott a
harckocsialkatr¢szekbûl k¢szÁtett morzsolÂg¢p, s most, hogy a jeges folyad¢k aprÂ kortyokban szÀnkÀzott le a torkunkon, mÀr nem tünt olyan f¢lelmetesnek. N¢zt¡k a g¢pet
¢s CsÃpity PistÀt, amint egyik kez¢ben olajzÂval, a mÀsikban egy s´r´s¡veggel ¡gyk´dik k´r¡l´tte. BogÀrdival nem sokat t´rûdt¡nk, mert mindannyian tudtuk, hogy bevette az Antabusz tablettÀt. Anti bÀtyÀm pontosan erre jÀtszott. Nem volt ûbenne semmilyen hûsiess¢g s m¢g inkÀbb nem k´z´ss¢gi szellem. Biztosra vette, hogy BogÀrdi
nem bÁrja t¡rtûztetni magÀt, s mivel a s´r j¢ghideg, sokkal nagyobb a csÀbÁtÀs. Ha
pedig iszik, akkor rosszul lesz, s ez a rosszull¢t bÀrmire f´lhasznÀlhatÂ. Ez¢rt n¢zett
rÀm olyan ÀthatÂ tekintettel, s ez¢rt ¢rzem m¢g ma is, hogy cinkostÀrsa vagyok ebben
a sz´rnyü bünesetben.
A t´bbiek egyÀltalÀn nem hatÂdtak meg attÂl, hogy bejutottunk a Csepella-birodalomba. Senkit sem ¢rdekelt, hogy a negyven´t hold megfejt¢se itt van a kez¡nk ¡gy¢ben, s ez az igazsÀg a szÂ valÂsÀgos ¢rtelm¢ben meg is ¢rinthetû. Minden Ãjabb fogÀs
k´zelebb hozott a megoldÀshoz, m¢g akkor is, ha csak az eperfa k¢rg¢t vagy a villa
nyel¢t tapogattuk. Ez a semmirekellû tÀrsasÀg Ãgy viselkedett, mintha az a bizonyos
´sszeesk¡v¢s, amelynek k´r¡lm¢nyeit, bizonyÁt¢kait keresg¢lt¡k, nemcsak h¢tk´znapi, hanem k´ztiszteletnek ´rvendû cselekm¢ny volna. BogÀrdi k´zben lerogyott az
eperfa t´v¢be, s magÀhoz kapott egy ¡veget. Egy s´r az semmi, mondta akadozÂ hangon, ¢s belekortyolt. CsÃpity k´zben odakiÀltott, hogy ideje folytatni a munkÀt. SÂlya
ber´ffentette a traktort, s a g¢p belsej¢bûl v´r´ses l¢hafelhû csapÂdott ki, s nem egyk´nnyen akart le¡lepedni. A Halasiak meg a bÀtyÀm f´lmÀsztak a gÂr¢ba, ¢n meg
utÀnuk hajÁtottam a kosarakat. N¢zz csak oda, kiÀltotta az egyik Halasi. Megfordultam. A l¢hafelhûben igen bizonytalanul bÀr, de meglÀttam a hanyatt fekvû BogÀrdi
k´rvonalait. Eszembe jutott, hogy aki beveszi az Antabuszt, ¢s megiszik rÀ egy korty
pÀlinkÀt, r´gt´n sz´rnyethal.
çtbÃjtam a g¢p alatt, ¢s kihÃztam a dÁzelmotor leÀllÁtÂ gombjÀt. A g¢p d´h´gve Àllt
meg, s amikor visszafordultam, mÀr mindenki ott tolongott az eperfa mellett. Csepella
Julis n¢ni MarikÀt tÀmogatta, a bÀtyÀm pedig mesters¢ges l¢gz¢st prÂbÀlt adni a semmibe r¢vedû BogÀrdinak. ElszÀntnak, ugyanakkor ûszint¢nek lÀtszott. M¢g a tajt¢kot
sem t´r´lte le BogÀrdi szÀja sz¢l¢rûl, ami hallatlan ´nuralomra s m¢g nagyobb c¢ltudatossÀgra vallott. Nem hagyhattam cserben, annÀl is inkÀbb, mert evvel a cselekedet¢vel egyszer s mindenkorra tisztÀzta magÀt.
Csepella kapkodva hÃzott vizet a kÃtbÂl, tehÀt a bÀtyÀm a lehetû legjobbkor kiÀltott
oda, hogy szalmiÀk k¢ne vagy naftalin, ami az Àjultat ¢szhez t¢rÁten¢. Van naftalinjuk?
ä k¢rdezte Csepella Julis n¢nitûl, aki MarikÀt t¢rigette. Bent van a nagy szobÀban,
rebegte az asszony, de csak a bÀtyÀm figyelt rÀ. RÀm n¢zett, s intett, hogy lÂduljak.
Sok minden sürüs´d´tt bele ebbe a pillantÀsba, de nem volt idûm tünûdni rajta. F´lszaladtam a gangl¢pcsûn, s bementem a konyhÀba. VÀrtam egy kicsit, hogy a szemem
megszokja a s´t¢ts¢get, aztÀn kihÃzgÀltam a fiÂkokat, belekotortam a fÀslÀdÀba, ben¢ztem a dÁvÀny pÀrnÀja alÀ. Nem talÀltam semmit. A k´z¢psû szobÀban kinyitottam
a ruhÀsszekr¢ny ajtajÀt, beletÃrtam a cipûdobozokba, a sublÂt rekeszeibe. VarrÂeszk´z´k, ´sszehajtogatott vÀsznak vagy dunsztgumival Àtfogott csalÀdi f¢nyk¢pek ker¡l-
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tek a kezembe. A sublÂt tetej¢n, egy ´bl´s porcelÀned¢nyben f´lfedeztem Csepella
bugyellÀrisÀt. Alig volt benne pÀr aprÂ. Sietve elt¡ntettem a keresg¢l¢s nyomait, aztÀn
bementem az elsû, teljesen befirhangozott szobÀba. Amikor az ajtÂt kinyitottam, olyan
t´m¢ny Àllatbüzt ¢reztem, hogy azt hittem, elÀjulok. A f¡gg´ny r¢sein ¢les f¢nycsÁkok
vetûdtek be, s Ãgy izzottak, mint a villanyk´rte volfrÀmszÀlai. A levegûben szÀllingÀlÂ
por ´sszetalÀlkozott evvel a f¢nyess¢ggel, ¢s hol erre, hol arra t¢rÁtgette az ÃtjÀt. Ez a
semmi kis vilÀgossÀg untig elegendû volt ahhoz, hogy f´lfedezzem az Àgyban fekvû
alakot.
Nem tudom, meddig Àllhattam ott, de v¢g¡l a vÀllamra nehezedett egy k¢z, ¢s kipenderÁtett az udvarra. A bÀtyÀm m¢g mindig BogÀrdi mellett guggolt, s mikor meglÀtta, mi t´rt¢nik, lassan, neh¢zkesen f´ltÀpÀszkodott. Csepella Julis n¢ni az eperfÀnak
borulva sÁrdogÀlt, de nem BogÀrdi miatt. Csepella ÀtkozÂdva j´tt le a gangl¢pcsûn,
f´lemelt a f´ldrûl, ¢s teljes erej¢bûl a morzsolÂg¢phez lÂdÁtott. KiÀltani sem volt idûm,
nemhogy magyarÀzkodni. Mint az ûr¡lt nekem rontott, egyetlen ¡t¢ssel kiverte mind
a k¢t metszûfogamat, s mÀr a f´ld´n fek¡dtem, amikor a Halasiak nagy nehezen megÀllÁtottÀk.
A ricsajra Àtj´ttek a szomsz¢dok, s egyik¡k elszaladt a rendûr´k¢rt. ýk szÀllÁtottÀk
el BogÀrdi holttest¢t meg a f¢kezhetetlennek lÀtszÂ CsepellÀt. ApÀm is elûker¡lt, ¢s
sz´rnyen d¡h´s volt, hogy itt, ebben a tÀrsasÀgban talÀlt meg benn¡nket. El is tÀngÀlt
volna bizonyÀra, ha nem vagyok olyan nyomorÃsÀgos Àllapotban. Azt persze nem mulasztotta el, hogy kioktasson benn¡nket. Nem sz¢gyellitek magatokat? ä mondta.
Rendûrs¢gi ¡gybe keveredni, ¢s pontosan Csepella miatt. Megfejtett¡k a negyven´t
holdat, ny´sz´r´gtem. Mi az Ãristent fejtettetek meg?! ä emelte f´l a hangjÀt. A negyven´t holdat. CsepellÀnak van egy rokona, mondta a bÀtyÀm. Ezt fejtett¢tek meg?!! ä
kiabÀlt az apÀm. Neki is jÀr a t´rv¢ny szerinti tizen´t... folytatta volna a bÀtyÀm, de
elhallgatott, mert attÂl f¢lt, nem Ãssza meg ver¢s n¢lk¡l. Ezt fejtett¢tek meg? ä ism¢telte az apÀnk lecsillapodva. Mindenki tudja, hogy CsepellÀnak van egy testv¢r´ccse.
AngolkÂrt kapott m¢g n¢gy¢ves korÀban, ¢s annyira sz¢gyellt¢k, hogy nem mert¢k
kihozni a vilÀg szÁne el¢. Harminc ¢ve tartjÀk abban a szobÀban. Ennek az embernek
mÀr harminc ¢vvel ezelûtt meg kellett volna halnia, de valamilyen csoda folytÀn ¢letben maradt, tette hozzÀ valamivel k¢sûbb. Csepella gyül´lte az ´ccs¢t, mert az anyjuk
halÀla utÀn rÀmaradt, az ´ccse pedig ût, mert itt tartotta az ¢lûk sorÀban. °s az ´szszeesk¡v¢s, a szÀjba hugyozÀs? ä ¢rdeklûd´tt a bÀtyÀm, mert abban rem¢nykedett,
hogy apÀnk sok mindent elhallgatott, de û vÀlasz helyett ideadta a zsebkendûj¢t, s
intett: t´r´ljem le a v¢rt a szÀm sarkÀrÂl. Az art¢zi kÃtnÀl megnedvesÁtettem a zsebkendût, ¢s megnyomogattam vele az arcomon csÃfoskodÂ plezÃrokat. Sokan jÀrtak
arra, de senki se j´tt oda megk¢rdezni, mi t´rt¢nt. Elmentek DudÀshoz, a mindenhatÂ
sz´vetkezeti igazgatÂhoz, aki erre is tudott valamilyen magyarÀzatot. A szÀjba hugyozÀsrÂl, veselever¢srûl szÂlÂ mes¢ket is biztosan û talÀlta ki. A terjeszt¢shez pedig ilyen
alakok kellettek neki, mint az apÀm, aki ´r´mmel fogadott el bÀrmilyen hazugsÀgot,
csak hogy irigyelhesse Csepella negyven´t holdas birtokÀt. AmÁg az arcomat t´r¡lgettem, meg¢rett bennem az elhatÀrozÀs, hogy nemcsak a paraszti munkÀt, hanem a falut
is el fogom hagyni egyszer s mind´r´kre.
K¢sûbb kider¡lt, hogy BogÀrdi halÀlÀt nem az Antabusz tabletta, hanem t¡dûreped¢s okozta. Olyan hirtelen itta meg a j¢ghideg s´rt, hogy kett¢repedt tûle a t¡deje.
Nem hittem, hogy ilyesmi megt´rt¢nhet, ¢s nem hiszem ma sem, de BogÀrdi halÀlÀra
nincs mÀs elfogadhatÂ magyarÀzat.
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A temet¢st k´vetû mÀsodik h¢ten mÀr CsepellÀ¢rt is f¢lrevert¢k a harangot. Azt
besz¢lt¢k, az¢rt kellett meghalnia, mert a tenyer¢n egy s¢r¡l¢s Àtmetszette az ¢letvonalÀt. Lehet, hogy semmi sem igaz ebbûl a mes¢bûl, de nem Àrt elgondolkodni a dolgon. Negyven¢ves volt, s a negyvenedik ¢v fontos vÁzvÀlasztÂ egy f¢rfiember ¢let¢ben.
N¢hÀny speciÀlis szÁvbetegs¢g p¢ldÀul ilyentÀjt viszi el az embert.
A f¢rje halÀla utÀn Csepella Julis n¢ni az ´sszes f´ldet beadta a k´z´sbe, s ezzel DudÀsnak teljes¡lt minden kÁvÀnsÀga. A sz´vetkezeti igazgatÂnk hamar kiderÁtette, hogy
a bÀtyÀmnak el¢v¡lhetetlen ¢rdemei vannak a dolgok elrendezûd¢s¢ben, ez¢rt magas
havi fizet¢ssel f´lvette g´r´ngyugrÀlÂnak a szezonmunkÀsok mell¢. CsÃpity tovÀbbra
is fuvarozgatta a vadÀszokat, Àm a morzsolÀsrÂl v¢gleg lemondott. ögy lÀtszik, ût is
csak a Csepella-birtok ¢rdekelte, s majdnem biztos, hogy kezdettûl fogva kapcsolatban
Àllt DudÀssal. Csepella JÂska angolkÂros ´ccs¢t beszÀllÁtottÀk a szeg¢nyhÀzba, ahol f´lfekv¢si sebet kapott, ¢s f¢l ¢vvel az esem¢nyek utÀn meghalt. A csalÀdjÀn kÁv¡l ¢n voltam az egyetlen ismerûse, bÀr errûl aligha szerezhetett tudomÀst. Ki tudja, meddig
¢lhetett volna m¢g, ha nem zavarom meg a nyugalmÀt. ögy eml¢kszem, f´lemelte a
kez¢t, ¢s magÀhoz intett, mielûtt Csepella kipenderÁtett volna, de lehet, hogy csak k¢pzelûd´m. A tenyeremet k´r´szt¡lszÀntÂ vonal viszont nagyon is valÂsÀgos. Egy kiÀllÂ
csapszeg s¢rtette meg, amikor Csepella nekilÂdÁtott a morzsolÂnak. Ha egy centi
tÁz ¢vnek felel meg, akkor pontosan a negyvenedik esztendûmet vÀgta keresztbe.
M¢g nem besz¢ltem rÂla senkinek, pedig mÀr nincs sok idûm. A legt´bb, amit tehetek,
az, hogy Ãjabb vÀgÀsokkal ¢s bemetsz¢sekkel prÂbÀlok rÀ hidat fabrikÀlni. MÀr vagy
harminc forradÀsom van, s igazÀbÂl csak egy hiÀnyzik. Ha megtalÀlom, szÀz ¢vig
fogok ¢lni.

NOVELLAPçLYçZAT
V´r´s IstvÀn

A SUTTOGçS MIATT
SzÂval nem maradt semmi p¢nzed, mondta, mik´zben zsebÂrÀmat felcsatolta az ´vtartÂjÀra, aztÀn lassan a zseb¢be s¡llyesztette. Olyan el¢gedett hangot hallatott k´zben,
mintha egy darab libamÀjat engedett volna rÀgatlanul lecsusszanni a torkÀn.
Nem maradt, feleltem. De nem voltam k¢ts¢gbeesve. Most persze nem lesz p¢nzem
rÀ, hogy ´szv¢rrel vitessem f´l magam a hegyek k´z¢, de gyalog is csak f´levick¢lek
valahogy. Igaz, bizonytalanodtam el, most este mÀr nem szÁvesen vÀgn¢k neki az Ãtnak. Valahol a vÀrosban kihÃzom az ¢jszakÀt, a holnapi nap meg bizonyÀra elegendû
lesz rÀ, hogy hazÀig vÀnszorogjak. SzomorÃan bÀmultam az elûttem ÀlldigÀlÂ hÀrom
¡res s´r´spalackra. A vend¢gem vagy, mutatott rÀjuk, mik´zben a kez¢vel megÀllÀs
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n¢lk¡l kevergette a kÀrtyÀt. A feles¢gem jutott eszembe, aki talÀn mÀr mÀsodszor melegÁti meg a levest, amivel vÀr. N¢ha alig odafigyelve megkeveri. Lassan mÀr otthon
k¢ne lennem. A kÀrtyÀk most mechanikusan ¢s c¢l n¢lk¡l cser¢ltek helyet, arccal a
mÀsik valÂszÁnüleg megjel´lt hÀta fel¢, csak a maguk szÂrakoztatÀsÀra. K¡l´n´s, de
m¢gsem ¢reztem, hogy lÂvÀ tettek.
Elk¢rhetem? ä b´ktem a paklira, ¢s mechanikusan lapozgatni kezdtem. Ha cinkelve
volna, se venn¢d ¢szre, mondta. BÂlintottam, pedig k´zben pontosan ¢reztem az ujjammal az Àsz ¢s a kirÀly hÀtlapjÀn az aprÂ dudorokat, akÀrhogy is, ma mÀr mÀsodszor
rabolnak ki, tudod, mondtam neki, ¢n otthon magam cipelem az ´tvenliteres tejeskannÀkat, amitûl nagyon elv¢konyodott a bûr az ujjaimon. Be se fejeztem a mondatot,
mÀr ki is kapta a paklit a kezembûl, a vend¢gem vagy, ism¢telte.
Hajnalban otthon akarok lenni.
Azt hittem, itt alszol nÀlam, mondta, ¢s tenyer¢t a k¢zfejemre csÃsztatta. Megint ott
volt rajta a halÀlfejes gyürü.
Dehogy, mondtam, ¢s f´lÀlltam, a fejemet bevertem a kocsma alacsony plafonjÀrÂl
cs¡ngû petrÂleumlÀmpÀba. Egy f´ld alatti f¡st´s helyis¢gben ¡ld´g¢lt¡nk mÀr ÂrÀk
Âta. A hajamra most pÀr csepp petrÂleum ´ml´tt, olyan volt, mintha valami ellenszenves vallÀs rÁtusa szerint megkereszteltek volna, m¢gsem ¢reztem vilÀgossÀgot gyÃlni
a fejemben. A lÀmpÀban kormozni kezdett a lÀng. A pinc¢r odaj´tt, ¢s vÀrt, hogy t´rt¢nik-e valami, ami miatt be k¢ne avatkoznia.
Fizetek, mondta a kalauz, aki Ãjra elkezdte kevergetni a paklit, ¢s egyÀltalÀn nem
tünt Ãgy, mintha el akarna menni. A pinc¢r kapÀsbÂl mondott egy ´sszeget, û sokallta,
a fel¢t ajÀnlotta, a pinc¢r szents¢gelni kezdett, de egyszer csak abbahagyta, ¢s rÀvÀgta,
jÂl van, a kalauz a zseb¢bûl elûvette az ¢n utolsÂ f¢mszÀzasomat, odaadta neki, k´sz´n´m, hÀlÀlkodott a pinc¢r, elmenet m¢g a vastag lÂszûr takarÂt is f¢lrehÃzta elûl¡nk,
ami a l¢pcsûf´ljÀratot vÀlasztotta el az ¡zlettûl.
Kint k´zben borsÂszemnyi feh¢r g´mb´kben havazni kezdett, itt a tavasz, mondta
a kalauz, nagyon tapadÂsan esik mÀr a hÂ.
Ment¡nk a kivilÀgÁtatlan utcÀn, n¢ha Ãgy tünt, mintha a szeme meg-megvillanna,
mint a macskÀ¢ vagy az erdei Àllatok¢, tudok ¢n segÁteni rajtad, mondta. Gyorsabban
feljutsz a hegyre, mintha szamÀrral menn¢l.
A hitetlenked¢stûl k´h´g¢s t´rt rÀm.
Ha akarod, mondta, f´lemellek ezer m¢rf´ld magasba, hogy lÀthasd az eg¢sz vilÀgot.
ögyse lÀtn¢k belûle semmit. °jszaka van.
Hamarosan meg¢rted, mire gondolok, felelte, k¡l´nben meg, ha ennyire gyanakszol, minek j´ssz velem.
A hegyre akarok f´ljutni, mondtam.
Feh¢ren gûz´l´gtek a kanÀlistetûk, a pÀlyaudvar k´rny¢k¢re ¢rt¡nk, innen mÀr
lÀtszott, hogy a mell¢kvÀgÀnyon gûzmozdony Àll p´f´gve. F¢l kettût kongatott a k´zeli
templom ÂrÀja, a vÀros f´l´tti hegyekbûl farkas ordÁtÀsa hallatszott.
A kerÁt¢sen Àtugorva egykettûre magunk is a sÁnek k´z´tt voltunk. Amit most lÀtsz,
arrÂl ne nagyon besz¢lj senkinek.
Az egyik sÁnpÀr valami fakalyibÀba torkollott. A kalauz kulcsot vett elû, kinyitotta a
lakatot, bel¢pt¡nk. A szemem egy pillanat alatt megszokta a benti s´t¢tet, vagy nem
is volt s´t¢t? A bÂd¢ ereszt¢kei nyikorogtak a sz¢lben, furcsa illatok terjengtek, a sÁn
eg¢sz a hÀtsÂ falig folytatÂdott a helyis¢gben is. Mint valami asztal, kisebb kerekes jÀrmü Àllt rajta.
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HajtÀny, mondta a kalauz. AztÀn mÀr tÀrta is ki a kaput, indulhatunk, mondta, ¢s
azzal se vesztegette az idût, hogy visszamenjen becsukni, hajnalra vissza¢rek, füzte
m¢g hozzÀ magyarÀzatul.
°s z´r´gve, csattogva nagy nehezen kig´rd¡lt¡nk a bÂd¢bÂl. A havazÀs m¢g teljesen el sem Àllt, az ¢gen m¢gis f´lszakadoztak a felhûk, alig kaptam levegût a meglepet¢stûl, amikor a bÂd¢ teteje hely¢n vÀratlanul a csillagos ¢g nyÁlt ki f´l´tt¡nk. Ne
engedj a rossz szÂlÁtÀsÀnak, mondta bennem egy hang, de ¢n nem ¢rtettem, mire gondol, v¢gtelen fagyos csend volt k´r¡l´tt¡nk, m¢g a hajtÀny is mintha csendesebben
kattogott volna. Kifel¢ tartottunk a vÀrosbÂl. Hanyatt vetettem magam a labilis deszkafed¢lzeten, hagytam, hogy a kalauz dolgozzon, mintha ¢n nyertem volna el az û
marad¢k p¢nz¢t kÀrtyÀn, ¢s nem fordÁtva. A csillagok ide-oda kezdtek ringani, mintha
rengeteg, t´bb m¢ter hosszÃ zsinÂron lÂgÂ villanyk´rte lenn¢nek, amit nem hagy megÀllapodni a l¢gvonat. Visszafel¢ megy¡nk? ä k¢rdeztem a magam szÀmÀra is vÀratlanul,
hiszen az ¢gen kÁv¡l semmi mÀs tÀmpontom nem volt ennek megÀllapÁtÀsÀhoz.
Persze, nevetett. Ez fejÀllomÀs.
AztÀn amikor ki¢rt¡nk a vÀrosbÂl, vÀratlanul lef¢kezte a kocsit, majd a deszkÀk alÂl
jÂkora vasrudat hÃzott elû. çllt a k¢t kis ¡tk´zû elûtt, ¢s m¢lÀn n¢zett rÀm. Az arcÀbÂl,
mint egy felmosÂrongybÂl, csavarni lehetett volna a gyül´letet. Nem ¢reztem semmi
izgalmat, nem tudom, mi¢rt, de biztos voltam benne, hogy nem lehet semmi bajom.
A vÀltÂ, mondta, ¢s sarkon fordult. PÀr l¢p¢ssel od¢bb csakugyan volt egy vÀltÂ, azt
kellett ÀtÀllÁtania, hogy egy n´v¢nyekkel teljesen benûtt vÀgÀnyra t¢rhess¡nk. A pÀlya
melletti vÀltÂkar sz¢t volt rozsdÀlva, ¢s tûbûl kit´rt. Ez¢rt kellett a vasrÃd. Ahogy n¢ztem erûlk´d¢stûl megfesz¡lt hÀtÀt, elsz¢gyelltem magam elûbbi gyanÃsÁtgatÀsom miatt. Mif¢le gyül´letet lÀttam? Legfeljebb tompasÀg volt az. Hajnali ¡ress¢g.
SzÀllj le, itt tolni kell.
JÀrmüv¡nk a t´lt¢srûl meglepûen ¢les kanyarral egy keskeny hasad¢kba fordult
be, a terep gyorsan emelkedett, a kocsi elûtt ropogva t´rt ki az embermagassÀgÃ gaz
elszÀradt szÀra, a rozsdÀs sÁnen nehezen jÀrt a ker¢k, egyszer egy varjÃ tetem¢n hajtottunk Àt, most nem szabad megÀllni, sziszegte oda nekem a kalauz, toltuk tehÀt tovÀbb hegynek, megnyugodtam, m¢gis hazafel¢ tartunk.
Egy holds¡t´tte, ¡res t¢rs¢gre jutottunk, itt volt valamikor a t¢glagyÀr, mondta,
mikor v¢gre megÀlltunk, ¢s visszakÀszÀlÂdtunk a kocsira. TÀvolabb, a bokrok k´z´tt
nagyobb Àllat Àrny¢kÀt lÀttam surranni, de k´zben ¢pp zajosan el is indultunk, ezÃttal
¢n is segÁtettem a hajtÀsban. Nagyobb biztonsÀgban ¢reztem magamat, mintha sodronying lett volna rajtam.
Errûl a vÀgÀnyrÂl nem is tudtam, vallottam be.
Nem is szoktak tudni rÂla. Lakatlan, müvelhetetlen vid¢k ez, erre valamikor gyÀrak
voltak, nincs itt talaj, minden¡tt csak betonba ¡tk´zik az ÀsÂ, meg vasdarabokba. °s
ahol nem, ott is csupa benzinfolt, csupa müanyagreszel¢k a f´ld. Nem jÀr erre senki.
çllatok se? ä k¢rdeztem kÁvÀncsian.
ýk fûleg nem.
AztÀn mÀr jÂ darabig nem szÂltunk semmit. A hajtÀny egykedvüen kattogott a sÁnen, n¢ha hatalmasakat z´kkent¡nk. Ahogy egyre f´ljebb jutottunk, egyre nagyobb
lett a hideg, a l¢legzet¡nk valÂsÀgos bokork¢nt ringott a szÀnk elûtt, j¢g csapÂdott ki
a f¢mtÀrgyakra, a r¢zfogantyÃra.
FÀk k´z¢ ¢rt¡nk, ¢s rÀadÀsul lejtûre, a kalauz intett, hogy le¡lhetek, û meg a f¢ket
kezelte, de csak alig-alig, hagyta, hogy fussunk, ahogy a lejtû adja. Hamarosan kereszt¡lhajtunk egy cigÀnytÀboron, mondta. Akkor majd megint mind a kettûnknek haj-
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tania kell. Ott semmik¢pp sem szabad megÀllnunk. BÀrmit lÀtsz is, ne vedd ¢szre, bÀrmit hallasz, ne vÀlaszolj rÀ. Addig pihenj.
°n a cigÀnyokat mindig szÀrnnyal k¢pzeltem el. R´pk´dnek k´r¡l´tted a levegûben, kisebbek is, mint te, legfeljebb akkorÀk, mint egy hollÂ, ¢s ¢nekelnek. N¢melyik
heged¡l is. Van kez¡k. Pici gyerekhegedün jÀtszanak. Barna a szem¡k.
Tudod, mit, riasztott f´l a kalauz elm¢lked¢sembûl, ¢n inkÀbb, nehogy valami baj
legyen, bet´m´m a f¡lem viasszal. Magukhoz ¢desgetnek az ¢nek¡kkel, ¢s sosem talÀlsz aztÀn magadra, disznÂhÃst etetnek veled, odadobnak a nûiknek, eladnak rabszolgÀnak, vagy kivisznek a medv¢k eles¢g¢¡l. Vagy megvÀlasztanak kirÀlyuknak, de
mÀsnap mÀr f´l is lÀzadnak ellened.
Ki hisz ma mÀr a cigÀnyok l¢tez¢s¢ben, mondtam halkan, de û Ãgy lÀtszik meghallotta. JÂ, ne t´mj¡k be a f¡led, de a kezed inkÀbb idehurkolnÀm ehhez a fogantyÃhoz.
K¡l´nben is j´hetsz mÀr segÁteni, k´zeled¡nk.
A tÀvolbÂl f¢nyek lÀtszottak, nagy t¡zek ¢gtek, de cs´nd volt, ¢jf¢l utÀni cs´nd, kutyaugatÀssal, a rosszul el¢gett müanyag talaj k´zel¢ben maradt büz¢vel.
Siklottunk le a lejtûn, be¢rt¡nk az elsû hÀzak k´z¢. Az ajtÂk be voltak t¢ve, a hÀzak
k´z´tt itt is, ott is lobogÂ tÀbortüz. TehÀt ilyenek a cigÀnyok, mondtam, ¢s a kietlen
utcÀt bÀmultam. ý nem hallhatta, mÀr be volt t´mve a f¡le. TovÀbbszÀguldottunk, ¢s
hirtelen ¢n is teljes erûbûl hajtani kezdtem, valami szorongÀs fogott el, mint akÀrhÀnyszor, mikor a k´zelemben Àllatot nyÃznak. A telep v¢gelÀthatatlannak tünt, a sÁn ideoda kanyargott a hÀzak k´z´tt. Valami n¢gylÀbÃ Àrny¢k szaladt Àt elûtt¡nk, mind a
ketten m¢g vadabbul hajtottunk, aprÂ reccsen¢s hallatszott. Vagy csak k¢pzelûdtem
volna? Hallottam, ahogy a kalauz azt motyogja, el¡t´tt¡k.
Az utcÀn sehol egy teremtett l¢lek.
AztÀn az egyik tüz mellett egy aprÂ kis nût lÀttam ÀlldigÀlni. A kalauz megrÀngatta
a kabÀtom ujjÀt, intett, hogy ne n¢zzek oda. De ¢n mÀr nem tudtam elvenni a szemem.
Abbahagytam a hajtÀst, bÀr k¢nyszerüen egy¡tt kellett mozognom a kalauz mozdulataival, nem tudtam volna elszakÁtani a kezem a fogantyÃtÂl. Pedig nem lett volna
rossz. A k´t¢l eg¢sz a csontomig vÀgott, egy kis v¢rem is kiserkedt, de annak m¢g meg
is ´r¡ltem. JÂlesett lÀtni a v¢rt.
A nû nagyon fiatal volt. TalÀn inkÀbb gyereklÀny. Barna volt a szeme, ahogy vÀrtam,
de nem voltak szÀrnyai, ¢s nem volt hegedüje sem. F´lÀllt, k´zelebb l¢pett a sÁnhez,
hogy ha majd oda¢r¡nk, min¢l jobban lÀthasson. MÀr eg¢sz messzirûl valÂsÀggal arculcsapott a sz¢ps¢ge. Sose hittem volna, hogy egy k´z´ns¢ges ember sz¢p lehet. Legyen az f¢rfi vagy nû. CsÃnyÀk vagyunk, nyÃlszÀjÃak, rengeteg k´z´tt¡nk a pÃpos, a
sÀnta, a bûr¡nket fek¢lyek borÁtjÀk, ezt tartottam term¢szetesnek, ilyen volt minden ¢s
mindenki. Ezt szoktam meg. Sz¢p az, ami ¢rdek n¢lk¡l tetszik, szokta mondani a rendûrparancsnok. HÀzasodni, mikor abba a korba ker¡ltem, egyszerüen k´telezû volt.
Most a szÀmbÂl mintha aranyp¢nz hullott volna ki, ¢s vilÀgÁtani kezdett volna, pontosan ¢s tisztÀn lÀttam annak az arcnak minden r¢szlet¢t. °s a lÀny hosszÃ, sima, fekete
hajÀt. A szeme villogott, mint k¢t szem z´ld diÂ, amit egy let´rt Àggal visz a sz¢l, aztÀn
nekirep¡l a magasfesz¡lts¢gü vezet¢knek. Nevetett, ¢s szaladni kezdett mellett¡nk.
Le akartam szÀllni. De ott volt a k´t¢l. MegprÂbÀltam megÀllÁtani a jÀrmüvet, rÀcsimpaszkodtam a fogantyÃra, hogy ellentartsak neki, de a kalauz elûbb durvÀn hasba rÃgott, aztÀn k¢tszer meg¡t´tte az arcomat, f´lszakadt a szÀm, ¢s v¢rzett, lÀttam, ahogy
leejt az ´kl¢bûl valami vasdarabot, aztÀn Ãjra hajtani kezdett. A lÀny viszont f´ll¢pett
a fed¢lzetre. MezÁtlÀb volt, vettem ¢szre meglepûdve, maszatos volt az arca, mintha
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csokolÀd¢t evett volna. °s valÂban, ugyanabban a pillanatban ¢desk¢s szag csapott az
orromba.
Elfelejtettem, hol vagyok, a hajtÂkar Àllcsonton vÀgott, ¢reztem, hogy megroppannak a fogaim.
A kalauz konokul hajtott, k´zben megprÂbÀlt rÀijeszteni a lÀnyra, de az csak nevetett. MÀr kezdt¡nk ki¢rni a hÀzak k´z¡l, û leugrott a jÀrmüv¡nkrûl, intett, egy pillanatra Ãgy lÀttam, mintha a ruhÀja v¢res volna a belûlem ´mlû v¢rtûl. AztÀn eltünt û
is ¢s a vilÀg minden egy¢b lÀtvÀnya, arra eszm¢ltem f´l, hogy Àllunk, ¢s a kalauz ¢pp
a k´telet vÀgja le a csuklÂmrÂl.
Ezt megÃsztuk, mondta.
Meg, feleltem, mik´zben a karomat tornÀztattam. Hol vagyunk? ä n¢ztem k´r¡l.
A cigÀnytÀbornak mÀr nyoma sem volt.
Hol, hol, hÀt ahovÀ j´tt¡nk, a felvonÂnÀl.
A felvonÂnÀl?
HÀt nem mondtam?, felvonÂval m¢sz haza.
K´zben mintha a vilÀg teremt¢s¢t n¢zn¢nk vissza videÂrÂl, v¢kony sÀvban v¢gighasadt az ¢g aljÀn a s´t¢ts¢g, t´r´lgetni kezdtem az orrom alÂl az alvadt v¢rt. Virrad,
mondtam, de û csak legyintett, dehogy. °s ezzel el volt r¢sz¢rûl int¢zve a dolog. Pedig
csakugyan vilÀgosodott.
Meredek hegyoldal t´v¢ben Àlltunk, ¢s mintha valami csillesor vezetett volna a magasba f´l, egy drÂtk´t¢lpÀlyÀrÂl itt-ott vasalkalmatossÀgok cs¡ngtek. HintÀztak a sz¢lben, zengve fesz¡lt meg az ac¢lsodrony.
K¡l´nleges helyekre hoztÀl, ismertem be.
M¢g sok ilyet ismerek, mondta b¡szk¢n, mintha nem is kalauz, hanem idegenvezetû volna a mesters¢ge. Sose tudhatjuk, kik vagyunk, ¢s hogy ki a mÀsik. Szerettem
volna megemlÁteni neki a falunkbeli gumifoltozÂ eset¢t, aki egyik naprÂl a mÀsikra
valami idegen nyelven kezdett besz¢lni, elfelejtette szakmÀja legalapvetûbb mesterfogÀsait, viszont kitünû p¢k lett. Mindenki sokkal jobban szerette attÂl fogva, de a nyelv¡nket csak nagy sokÀra tanulta meg Ãjra, ¢s mindig is akcentusa maradt, szerettem
volna ezt megemlÁteni, de nem tudtam, hogyan tehetn¢m an¢lk¡l, hogy el ne Àruljam,
miket gondoltam. °s ha egyszer elÀrulja magÀt az ember, attÂl kezdve semmit nem
tud elrejteni. MÀrpedig nekem rengeteg gondolatom volt, amit nem akartam megosztani vele.
De hogy tudod bekapcsolni? ä k¢rdeztem. °s ha f´lvisz is, hovÀ jutok vele?
K´zel a SakÀl-hegyhez. Onnan egy Âra alatt hazagyalogolhatsz. A p¢nzt, ami nekem
ez¢rt az Ãt¢rt jÀr, majd megadod legk´zelebb, mikor a vÀrosba m¢sz.
Mi¢rt, mennyi jÀr ¢rte?
A kez¢vel mutatott valamit, de nem j´ttem rÀ, mit is jelenthet, inkÀbb nem k¢rdeztem vissza, rendben, majd megadom. Nagyon szerettem volna mÀr egyed¡l lenni. Eln¢ztem az orrÀn azt a nagy fekete szem´lcs´t, az ujjain a gyürüket, ¢s legszÁvesebben
letaglÂztam volna. SzÁvesen n¢ztem volna, ahogy a megfÀradt barnÀs v¢re ki´mlik ide
a sÁnek k´z¢, talÀn m¢g bele is l¢ptem volna a v¢rtÂcsÀba.
K´zben vilÀgos lett, kelni kezdett a nap is.
A kalauz v¢gigvezetett valami g¢phÀzon, vasl¢pcsûk´n kanyarogtunk f´l, kapcsolÂkat nyomogatott, karokat hÃzott meg, a g¢pek morogni kezdtek. Egy karossz¢kszerü alkalmatossÀgra mutatott, ami egy vasboton a vezet¢kre kapcsolÂdott, le¡ltem, a szerkezet beindult, egy nyÁlÀson kivitt az ¢p¡letbûl, r´gt´n f¢lelmetes magas-
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sÀgba emelkedtem a dolgok f´l¢, jobbra-balra himbÀlodztam, hallottam, ahogy utÀnam kiabÀl, lÀtod-e most a vilÀgot?
LÀtom, feleltem.
Tetszik-e?
Tetszik.
AztÀn mÀr nem ¢rtettem, mit mond, egyre magasabbra ker¡ltem, fÀk voltak a lÀbam alatt, sziklÀk, valahol nagyon m¢lyen egy medve is elcammogott. Madarak hÃztak
el a k´zvetlen k´zelemben. Kicsit f´ljebb k´dbe futottam, a nap, mint egy szÀjbÂl kik´p´tt cukordarab, v¢gighempergett benne. HÀny ¢ves is lehetek valÂjÀban? ä mer¡lt
f´l bennem. Biztos harminc f´l´tt jÀrok. AztÀn meg az jutott eszembe, ugyan mennyit
fogok m¢g ¢lni? Errûl m¢g kevesebb sejtelmem volt. Egy szakad¢k f´l´tt ingadoztam
Àt. Mintha nagyon r¢gi vÀros romjai lettek volna ott. DiadalÁvek, t´m´r kûoszlopok,
vastag falak. A lefel¢ tartÂ sz¢kek egyik¢ben mintha ¡lne valaki, v¢ltem egy pillanatig,
de csak ¢rz¢ki csalÂdÀs volt. A nap szembes¡t´tt velem, arra gondoltam, ki k¢ne most
innen szÀllni, meg se volt k´tve a kezem, de gyÀvÀnak bizonyultam, nem mertem ugrani, a m¢lys¢g is eltünt hirtelen alÂlam, gazos-f¡ves t¢rs¢g hullÀmzott, aprÂ, hosszÃ
f¡lü Àllatok szaladgÀltak, kicsit f´ljebb ismerûs tÀjak lÀtszottak. NyilvÀn nemsokÀra
v¢gÀllomÀshoz ¢rkezem, gondoltam, de hogy fogok kiszÀllni? Egy pÀsztor hajtotta
alattam a nyÀjÀt, intett, ¢n visszaintettem, a kutyÀja f´lcsaholt rÀm, az elûbb m¢g egyed¡l voltam, ¢s ¢szre se vettem, most meg mÀr Àllatok szagÀt ¢rzem, meg a munkÀt,
amibe jÂ Âra mÃlva Ãjra visszazuhanok, mintha sosem jÀrtam volna a dolgok f´l´tt.
Egy f¢mhÀz fel¢ k´zeledtem, ¢pp olyanhoz, mint ahonnan indultam, jÂformÀn
minden rem¢nyemet elvesztettem, amikor leÀllt a g¢p.
Csend volt. A pÀsztor sehol. TÁz m¢ter magasan egy vassz¢ken ¡ltem, ¢s fogoly voltam. F´l´ttem a drÂtra odaszÀllt egy harkÀly, piros fej¢vel lefel¢ n¢zegetett rÀm, ¢s
nevetni kezdtem, mert meghallottam, amit suttog.

Szepesi Attila

EGY FAUN °JSZAKçJA
hommage ¥ Debussy

Eml¢kek iszapjÀban,
a s´t¢ts¢g legaljÀn
matatsz ¡szk´s szavak k´zt,
mint elizzott k´vek k´zt,
e sz´rnyeket teny¢szû
se-Nap, se-Hold homÀlyban,
hol se sÃgÀs, se zeng¢s;
´tvenhat ¢vesen
mÀgusok unokÀja,
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Orpheusz kancsal ´ccse,
lÀtnokok marad¢ka
gubbasztasz egymagadban
e vilÀgv¢gi ÂrÀn,
e dÁszes szem¢tdombon,
ahogy a fÀk a magban;
nincs erûd szÂlni t´bb¢
leomlÂ dÁszletek k´zt,
mit Ãjkornak neveznek
a SÀtÀn hÁrhozÂi,
kik bûszen hablatyolnak
rem¢nyrûl, haladÀsrÂl;
az emberforma mÃmjÀk,
kiknek kedv¢re ¢p¡l
v¢rbûl ¢s hamubÂl,
eszm¢k roncsaibÂl
e j´vûnek bec¢zett
bornirt parÂdia.

K°PíRñK DICS°RETE
ElfoszlÂ mezsgy¢n, rozsdÀs f¡veken,
jÀrtam Sch¢ner MihÀly cipûiben.
F´nn, hol a mennyek boltja ´ssze¢r,
f¢nyekkel jÀtszott Gyarmathy Tiham¢r.
Egy tünt vÀrosban k´sz´nt rÀm a mÀsnap,
kulisszÀi k´zt Lossonczy TamÀsnak.
Oldalt egy ¡szk´s, vilÀgv¢gi fal,
k´veivel BÀlint Endr¢re vall.
çrny¢k-boltozat, jelekkel teli,
ÀbrÀit felv¢ste OrszÀg Lili,
¢s facsonk, vulkÀn, felleg-figura,
hasonlÁtott tÀn Gerzson Palira.
Lenn meg vonÂt egy hetyke sz´cske hÃz,
hallgatja dallamÀt Korniss Titusz,
elvegy¡lve a bûsz sokadalomban,
a farsangi t¡cs´klakodalomban.
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K´r¡l t´rp¢k ¢s p´tt´m ÂriÀsok,
Gross Arnold-leste, kajla lÀtomÀsok.
S mÁg bokÀm borzas eb ker¡lgeti,
felnyihognak Reich KÀroly lovai.
Sokf¢le Àllat, ny¡zsgû beste-n¢ps¢g,
kecsk¢k-birkÀk, Somogyi Gyûzû-f¢l¢k.
T¡nd¢r, kit Galambos TamÀs teremtett,
pingÀlva turcsi orrot, k´rtemellet.
R´nk´k az elfutÂ vizek alatt,
eml¢k-Àlmai Veress Palinak...
D´rm´gtem, mint ki semmit sem hozott,
marad pancserk¢nt megajÀnd¢kozott.

GYEREKDAL
A KçLIYUGA-CIKLUSBñL
Sz´ges sz¢kbe bele¡lni,
sÀskajÀrÀst ¡nnepelni,
sakÀlokkal vonÁtani,
vÀmpÁrfoggal d´g´t falni,
vakok k´z´tt vakot ¡tni,
pelenkÀban megv¢n¡lni,
verebeknek sÀmÀnkodni,
kÂcbabÀkat felkoncolni,
p´ceg´dr´n tÀncot ropni,
csÂtÀnyokkal b´lcselkedni,
pocokpÀron Àmuldozni,
harang n¢lk¡l harangozni,
vasvillÀval b¢kÀt nyÃzni,
csontvÀz-lovat sarkantyÃzni,
egerekkel sivalkodni,
nÀszdal helyett gyÀszdalt fÃjni,
facsonkok k´zt g´rnyedezni,
kÁgyÂm¢reg-levest fûzni,
bÀrÀnyokkal ordast üzni,
denev¢rrel keringûzni,
¢sat´bbi, ¢sat´bbi.
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Lackfi JÀnos

K°T HOMMAGE
Max Jacob

KÁv¡l rozsda befolyta varacskos bûr
b¢v¡l lucskos vattÀba pÂlyÀlt
sÁkos magvak sokasÀga
a telt narancsf¢ny robbanÀsig feszÁti
Â otromba s¡tût´k vÀgyak
tÃl¢rett gy¡m´lcse j´jj´n
J¢zus a lelkek tüzszer¢sze
¢s hatÀstalanÁtson v¢gre
Pierre Reverdy

A felhûk hamuhalmÀn Àt¡tû feket¢bb
mozgÂ koromfolton bozontos szemr¢sen
Àt letekint rÀm letekint magÀra bennem
mÁg a faÀgak bordÀzatÀn rostÀjÀn
lereszelûdû hÂgolyÂ marad¢ka aprÂ
petÀrdapukkanÀssal f´ldet ¢r aztÀn csak a
korlÀt fagyos vasÀt markolÂ sz¢d¡let

LEGALçBB ELºTN°NEK
ºssenek el legalÀbb!
Nem hÁres gÀzolÂra vÀgyom
lehet bÀrki a telefonk´nyvbûl
Ne ¡ss´n el nagyon, szelÁden
billentsen meg a l´khÀrÁtÂval
(medve-hÀtbaver¢s,
ves¢re irÀnyzott,
elcsÃszott, tompult jobbhorog)
EgyensÃlyomat persze
nem nyerem vissza t´bb¢:
n¢hÀny legyezû- avagy korÀllszerü
rejtett bev¢rz¢s
ä t¢tova graffiti a bensû
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folyosÂk falÀn
AzontÃl cinkelt,
k´r´mmel megjel´lt, paklibÂl kijÀrÂ
kÀrtyak¢nt l¢pkedek majd a telefonk´nyv
lakÂi k´zt,
aprÂdharisnyÀs lÀb helyett
t¡k´rk¢pemet k´t´m
derekamra k´t¢nynek
AzontÃl mÀs nem vÀltozik, mint
f¡lem mellett az ¢vszakok:
t´k, makk, piros szÁv, z´ld lev¢l.

NOVELLAPçLYçZAT
DobÂ Judit

AZ çBRA
Mielûtt elindultunk volna, megk¢rdeztem TÂdort, nem k¢k¡lt-e be nagyon a combom. Nem k¢k¡lt be, babÀcska, mondta ¢desen mosolyogva, menj¡nk, babÀcska.
°n Ãgy lÀttam fent a lakÀsban, mondtam TÂdornak, hogy bek¢k¡lt a combom,
mondtam, nem ¢rdekes, Ágy û. Lehet, hogy jobb lenne, ha megmutatnÀm az anyÀmnak, mondtam, van rajta egy teny¢rnyi k¢k folt, lehet, hogy mÀr el is z´ld¡lt egy kicsit,
¢s vesz¢lyes minden lÀbfÀjÀs. Mi¢rt, fÀj? ä k¢rdezte. Nem, mondtam, de hÀt a folt azt
bizonyÁtja, hogy vesz¢lyes, mondtam. Megmutatom az anyÀmnak, mondtam. Ahogy
gondolod, babÀcska, Ágy û.
CsÁpûs hideg volt. Sz¡leimet mindketten megpusziltuk. TÂdor bement a kisszobÀba, hogy magÀra hÃzzon egy harisnyanadrÀgot a nadrÀg alÀ, mert teljesen Àtfagyott.
UtÀnamentem, m¢g nem volt k¢sz, csak f¢lig hÃzta magÀra a harisnyanadrÀgot, ¢s
akkor benyitott az anyÀm is, mert nem ¢rtette, mi¢rt tünt¡nk el mind a ketten. Ja,
bocsÀnat, mondta, ¢s r´gt´n ki is ment. Siess¡nk, babÀcska, mondta TÂdor.
Gyorsan meg is eb¢delt¡nk, leettem spenÂttal a sz¢p ibolyamintÀs blÃzomat. A kocsiban jutott eszembe, hogy nem mutattam meg az anyÀmnak a combomat. Mi¢rt nem
figyelmeztett¢l? ä mondtam TÂdornak. Igaz, folytattam, csak annyit mondott volna,
hogy nem tud a dologhoz hozzÀszÂlni. °s mindez csak az¢rt, mondtam, mert nem
szeret engem, û sem, csak Ãgy ¢rzi, hogy szeretnie kell, mert ez anyai k´teless¢ge,
mondtam, büntudata van, hogy nem szeret, ¢s ettûl m¢g kev¢sb¢ szeret, a büntudat,
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ez k´ztudott, nem kedvez a szeretetnek, szeretete tehÀt nem nekem szÂl, hiszen nem
is l¢tezik ez a szeretet, hanem a gyereknek, akit szeretnie k¢ne, de hÀt ez persze nem
megy parancsszÂra, mondtam, sût ellenkezûleg. Meg¢rtem ¢n ût, mondtam, TÂdort
n¢zve, aki nyugodtan vezetett, neh¢z neki, mondtam, egy ilyen sz´rnyü, terhes, iszonyÃ ¢s v¢ghezvihetetlen k´teless¢g sÃlya alatt. A lÀbam persze nem gyÂgyul be ettûl,
mondtam, hogy ilyen tudatos vagyok, mondtam, hogy tehÀt ennyire ura vagyok a
helyzetnek. Tizen´t ¢ve ura vagyok a helyzetnek, mondtam, tizen´t ¢ve tudom, mi
az Àbra. HÃsz ¢ve, amikor ´t¢ves voltam, n¢ztem a feh¢r falat, ¢s arra a sz´rnyüs¢gre
gondoltam, ami k´r¡lvesz. Tudtam, hogy nem tudom, mi a sz´rnyü, nem tudom megfejteni, k¢ptelen vagyok rÀ, nincsenek hozzÀ szavaim, de elhatÀroztam, hogy Àtmentem ezt a pillanatot a felnûttkorba, ¢s akkor majd k¢pes leszek megfejteni, mi az Àbra,
¢s lÀm, csak ´t ¢vet kellett vÀrnom, ¢s rÀj´ttem, mi az Àbra, az, hogy az anyÀm nem
szeret engem, de nagyon erûs a k´teless¢gtudata, a felettes ¢nje, szeg¢nynek, anyÀm
m¢g nem nûtt fel teljesen, gyerek maradt, ¢s felelûss¢g¢rzetbûl t´rûdik velem, ¢s eb¢det ad nek¡nk, spenÂtot, mert ez anyai k´teless¢ge, ¢s büntudata van.
Ne sarkÁts, babÀcska, mondta TÂdor, ¢n nem sarkÁtok, mondtam, te kerekÁtesz,
mondtam, hova megy¡nk, k¢rdeztem. KirÀndulni, mondta. Ki tudja, mi az igazsÀg,
most mÀr, mondta. Mi az, hogy igazsÀg, mondtam, mit besz¢lsz itt ´sszevissza, mondtam, az talÀn nem igazsÀg, amit ¢n ¢rzek az anyÀmmal kapcsolatban, amit ¢n ¢rzek,
hogy az anyÀm ¢rez, milyen zavaros a gondolkodÀsod, mondtam. TalÀn nem az az
igazsÀg az ¢n belsû ¢letemmel kapcsolatban, ami az ¢n belsû ¢letem, ez tautolÂgia,
folytattam, ki mÀs mondja meg, illetve mi mÀs mondja meg, mi a hatÀsa anyÀmnak
¢nrÀm, mint az anyÀm hatÀsa ¢nrÀm, mondtam. Azt senki mÀs nem tudhatja, senki
mÀs nem ¢rz¢kelheti, hogy bennem mi van, hogy bennem hogyan csapÂdik le az
anyÀm, mint ¢n, tehÀt ez esetben a k¢rd¢st illetûleg az ¢n igazsÀgom az igazsÀg, mondtam, mindenki mÀsnak csak tÀvoli ¢s pontatlan elk¢pzel¢se van errûl. Mert hÀt kinek
az agyÀban lehetne hitelesebb igazsÀg az eny¢mn¢l? De talÀn jobb lett volna, ha sosem
mondod meg, hogy ´t ¢vig levelezt¢l az anyÀmmal ¢nhelyettem, amÁg AmerikÀban
voltÀl. Engem is Àtvert, mondta TÂdor, engem vert Àt elsûsorban. Bel¢szerett¢l helyettem a levelein kereszt¡l, mondtam. Csak az elsû levelet Ártam ¢n, ¢s az anyÀmnak
adtam, hogy adja fel, ¢s û ÀtmÀsolta a sz¢p, g´mb´lyded ÁrÀsÀval, ¢s a leveleidet û olvasgatta, û Árogatott neked ¢nhelyettem, te mes¢lted, te h¡lye, merthogy ki akarta
ismerni a j´vendû vej¢t. °s ¢nnekem persze sosem volt kulcsom a postalÀdÀhoz. Hova
megy¡nk? KirÀndulni, mondta halkan TÂdor.
Mindig azt hiszed, mondtam, hogy te tudsz mindent jobban, ami nem rÀd tartozik,
mondtam. Hova megy¡nk? KirÀndulni. KÀv¢zni szeretn¢k, mondtam, Àllj meg valahol, kÀv¢zni akarok. Mi¢rt nem ittÀl anyukÀdnÀl kÀv¢t, mondta TÂdor. çllj meg,
mondtam. A füben akarsz kÀv¢zni, ebben a fagyban, itt nincs kÀv¢. HÀt keress egy
presszÂt, mondtam. TÂdor jobbra kanyarodott egy szük kis Ãton, megcsÃszott a kocsi,
de csak egy kicsit, mert TÂdor a szokÀsos, csodÀlatra m¢ltÂ, higgadt l¢lekjelenl¢t¢vel
ura maradt, ¢s ment¡nk tovÀbb. Fogalmam sem volt, hol jÀrunk, egy kis tornyÃ templom fel¢ haladtunk. SzÂval kÀv¢t k¢r a babÀcska, mondta TÂdor. Veled nem lehet besz¢lgetni, mondtam, te abszolÃt nem figyelsz oda a mÀsikra, mondtam. TÂdor nyugodtan, magabiztosan vezetett, egyszer sem n¢zett rÀm.
Meg fogod bÀnni, mondtam, meg fogod bÀnni, ahogy viselkedsz velem. Kontroll,
mondta, kontrollt tanulhatnÀl, egy kicsit.
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Mi¢rt, k¢rdeztem, talÀn ¢n is halomra ´l´m az ÂvodÀsokat, mint az az ûr¡lt angol?
ä k¢rdeztem. Nem, az¢rt itt m¢g nem tartasz, babÀcska.
Egyre szük¡l a t¢r, mondtam. Itt Àlljunk meg, mondtam, ¢s leÀlltunk egy szakadt
kocsma elûtt. Igenis, babÀcska, Ágy û.
Szeretsz?, k¢rdeztem, persze nem, mondtam, kiszÀlltunk az autÂbÂl, ahogy
az anyÀm sem szeret, nagyon tudatos vagyok, mondtam, ura vagyok a helyzetnek,
mondtam.
T´bbsz´r gondoltam mÀr rÀ, hogy meg´llek, t¢nyleg, mondtam, hogy bel¢d szÃrok
egy k¢st, a sÀrga nyelü konyhak¢st, mondtam.
Nem tudom, mi tart tûle vissza, mondtam, ¢s TÂdor benyitott elûttem a kocsmÀba.
Le akarsz cser¢lni, ugye, mondtam, amikor le¡lt¡nk az asztalhoz a sarokba. KontrollÀljam magam, mondod, mondtam. Csakhogy akkor mÀr ¢n nem lenn¢k ¢n,
mondtam, hanem csupÀn tÀrsadalmi konvenciÂk halmaza, valami, amit el lehet fogadni, mondtam. A szeretet nem vÀr el, mondtam, a szeretet csak ad. Igen, mondtam,
az ember legfeljebb ´nmagÀval szemben lehet elvÀrÀssal, mondtam. KÀv¢t k¢r a
babÀcska?

SzÀntÂ Piroska

SZEG°NY MIKES
àNem Ede,
nem Ede,
EduÀrd!
Fiatal
korÀban
AmerikÀban jÀrt.Ê
(RadnÂti MiklÂs)

Sch´pflin Kati lelkendezve telefonÀl LondonbÂl:
ä Hogy van Pista? Van egy vadonatÃj csodagyÂgyszer a gyomorfek¢lyre. Holnap megy
egy barÀtunk, k¡ld´k vele. Mehettek AmerikÀba.
Mehet¡nk AmerikÀba? Persze hogy mehet¡nk, ha egyszer az a drÀga Vajda MiklÂs
¢s Bill J. Smith megszervezte, hogy a Columbia Egyetem meghÁvjon! We´res Sanyi,
Vas IstvÀn feles¢gest¡l, JuhÀsz Feri ¢s Vajda MiklÂs.
Washingtonban ¢s New Yorkban, a Guggenheim MÃzeumban fognak felolvasni.
Jaj! Persze hogy Pista ¢ppen a rendes gyomorfek¢ly-periÂdusÀban kÁnlÂdik, ûsz van,
hogy merhetek vele elindulni? Igaz, mÀr elûfordult, hogy betegen indult OlaszorszÀgba, ¢s ott aztÀn elmÃlt, de hÀt a chianti ¢s a whisky k¢t k¡l´nb´zû müfaj, ¢s Amerika
m¢giscsak a whisky.
AtyaÃristen, ez egy rep¡lûg¢p? Nem anyahajÂ, nem erûd, nem egy ´nÀllÂ sziget?
HÀromemeletes, hÂfeh¢r ¢s ez¡st, gy´ny´rü dekoratÁv ablaksorok, ¢s egy k´r¡l csÁkos
vastag cs´v´n kell be¡getni, nem hasonlÁt ahhoz a szelÁd kis g¢pelyhez, amivel Amszterdamba ¢rkezt¡nk.

656 ã SzÀntÂ Piroska: Szeg¢ny Mikes

Ugyancsak igyeksz¡nk a cs´v´n Àt. MiklÂsnak ¢s Ferinek ez, Ãgy lÀtszik, nem ÃjsÀg.
ýk t´bbet utaztak, mint a k¢t v¢n hÀzaspÀr, aki csak meregeti a szem¢t ä We´res¢k,
Vas¢k ä, de a l¢gikisasszonyok olyan szakavatottan terelnek, hogy m¢g k´r¡lbÀmulni
is marad idûnk bûven, mielûtt az ´veket be kell kapcsolni.
A hÀrom emeletet bejÀrni mÀr persze csak azutÀn lehet, hogy mint a hangszÂrÂ
k´zli, àtÁzezer m¢ter magasan rep¡l¡nkÊ, a kapitÀny neve ¢rthetetlen, irÀnyjelz¢s
ugyancsak.
Pista megint belebonyolÂdott az ´vbe, s ahogy kihÀmozom belûle, rÀm mosolyog;
MEGYºNK ä mondja, ¢s engem hirtelen valami nyomasztÂ ¢rz¢s fog el ä bÀrcsak mÀr
vissza is ¢rn¢nk.
H¡lyes¢g, hiszt¢ria, hÀt mi a fene kell m¢g nekem? Nem el¢g pompÀs ez a Jumbo?
HÀromemeletnyi hÂfeh¢rs¢g, tele a legk¡l´nb´zûbb szÁnü n¢ppel ä egy barna, gy´ny´rü fogÃ ¢s bûrü, piros-z´ld selyembe pakolt asszony tejcsokolÀd¢-szÁnü babÀt szoptat a legnagyobb nyugalommal, k¢t diÀkforma fiÃ veszekszik ismeretlen nyelven a hÀtam m´g´tt, pici ÁrÂg¢p van egy angol k¢pü Ãr elûtt, g¢pel ä bizonyÀra ¡zleti ¡gyben ä, hÂrihorgas sv¢d alszik mellette. Illetlen¡l forgatom a fejemet, nem gyûz´k n¢zni, s lÀtom, Feri sem, aki most feltÀpÀszkodik, ¢s tenger¢szl¢ptekkel tÀvozik, majd kisvÀrtatva k´zli: alattunk van a mozi. Most ´k´lvÁvÀs megy, de ott a müsor, lesz western
¢s szerelem ¢s tÁz csatorna, ¢s whiskyt kÁnÀlnak mell¢.
Nem Ãgy van itt sem, mint szeg¢ny helyen. Gy´ny´rü lÀny kÁnÀl aperitifhez gy¡m´lcsl¢t, calvadost ¢s limettÀt, felujjongok, AngliÀban ittam elûsz´r. ElragadÂ trÂpusi
citrom ¡dÁtû, a kontinensen nincs, de itt minden van, r´vidital is, ¢s szorgalmasan
hasznÀljÀk ä nekem furcsa, hogy most d¢lelûtt tizenkettûkor. Hirtelen eszembe jut,
hogy idûsÀv! öristen, hat Âra elt¢r¢s. ¹tkor ¢rkezik a rep¡lû a Kennedyre, de minÀlunk otthon este tizenegy van ä hm!
Ha Feri magyar mÂdon hasznÀlja a whiskyt, nem tudom, hogy hurcoljuk partra
AmerikÀban. Szerencs¢re û a virÀgos kedvü r¢szegek k´z¢ tartozik, nincs egyed¡l, ismeretlen urakba karol, ismeretlen h´lgyek mosolyognak rÀ eln¢zûen, igazÀn vonzÂ
jelens¢g a fekete hajÀval ¢s a mosolyogva mozgÂ bajuszÀval, ahogy magyarul sikkantja
Ãjra meg Ãjra: ä Gyer¡nk whiskys moziba, Vas Ãr!
A KENNEDY:
csak Ágy bizalmasan hÁvjÀk a rep¡lûteret, jÂ, hogy nem Jancsinak vagy Dzsekinek.
Ahogy kiborÁt benn¡nket a rep¡lûg¢p, egyszerüen nem hiszek a szememnek. Az egyezer vÀrakozÂ pofa k´z¡l hirtelen rÀm n¢z Gyuri bÀcsi, a nagybÀtyÀm, de hÀt legyek
¢szn¢l, ez Lajoska mÀsodunokatestv¢rem, nyolc¢ves volt, mikor utoljÀra lÀttam, akkor
is r´vid ideig.
De mÀr kivillan Bill kedves k¢pe, harsÀny, boldog ¡dv´zl¢s, mellesleg mindenki
ordÁt, nem k´z´ns¢ges viszontlÀtÀs t´rt¢nik itt, m¢g nem olyan egyszerü ki-be utazÀst
kapni 1974-ben.
Bill k´zli, hogy Pista meg ¢n nÀluk lakunk, jÂ? ä de elûbb letessz¡k Sanyit a hotelj¡kben, MiklÂs ¢s Feri is egy¡tt lakik, ¢s ma este nagy àpartyÊ a meg¢rkez¢s¡nk tisztelet¢re. Csak bÀmulok Billre. UtazÀs ¢s idûsÀv utÀn led´gl¢s helyett àpartyÊ? M¢ghozzÀ fontos, a meghÁvÂink egy r¢sze is ott lesz. Igen, persze, nagyon kedves emberek.
ý meghÁvta az unokatestv¢remet is, aki k¡ld´tt egy csokor ibolyÀt SonjÀnak. Ez igazi
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eurÂpai szokÀs, hiszen Ãriember, ugye? (Egy igazi Ãr, àTouch of the poetÊ, O'Neill.) °s
nem lesz fÀrasztÂ, ¢jf¢l utÀn mindenki hazamegy. Nem szÂlok, hogy nek¡nk ¢jf¢l az
hajnali hat, de ezzel veszi kezdet¢t bennem az Amerika-szindrÂma, ami r¢mÀlom formÀjÀban v¢gigkÁs¢ri ezt a k¢t hetet. Legsz´rnyübb, hogy nem lehet megszokni, mert
szabÀlytalan idûpontokban jelentkezik, ¢s minden esetben halÀlra r¢mÁt. A v¢g kezdet¢t ¢rzem, ¢s halÀlos retteg¢st PistÀ¢rt.
AmerikÀbÂl mozaikkockÀk maradnak, k´zt¡k a halÀlf¢lelem a k´tûanyag. Szerencs¢re Pista nem ¢rzi, csak ¢n, engem kÁs¢r v¢gig az elsû hajnali napkelt¢tûl a Hudson
f´l´tt, amit manhattani lakÀsunkbÂl n¢zek Àtvirrasztott ¢jszakÀk utÀn ä v¢gig az Ãton
Àt, Àt a Kabul folyÂn, Àt a Kabul folyÂn, ha jû az ¢j... eg¢szen addig, mÁg Schulteisz
rÀm nem nevet otthon:
ä Novokain¢rz¢keny, nem tudta? PÀr perc kihagyÀs. K¡l´nben a Tagamet jÂ, csak
az adagolÀs. Mennyit zabÀltÀl eddig? Napi kettû maximum. Kedves tûled, hogy nem
t´rted ´ssze magadat, ¡dv´zl´m a koll¢ganût!
Sonja, Bill feles¢ge ugrik a nyakunkba, azaz ugrana, ha nem volna k¢tszer akkora,
mint a magas MiklÂst kiv¢ve bÀrmelyik¡nk. Magas, feh¢r, vilÀgos tÂnusÃ sz¢ps¢g, hoszszÃ keze, lÀba karcsÃ, jÂ mozgÀsÃ, Bill m¢ltÀn nevezte eurÂpai feh¢r hattyÃjÀnak,
szemben az û valamennyi indiÀn v¢rt le nem tagadhatÂ arccsontjÀval ¢s szemr¢s¢vel.
TapinthatÂan jelen van Amerika olvasztÂt¢gelye, a nagy ¡stben kavargÂ, vegy¡lû
anyag. A kavargÂ ¡st egyik fortyogÀsa egy Long Island-i autÂkirÀndulÀs idej¢n p´ffed
ki a legnagyobb ¢lvezet¡nkre. Sonja ¢s Bill v¢resen ´sszev¢sz azon, hogy a hedgehog a
sz¡letett amerikai vagy a porcupine. Bill lÀngot hÀny, Sonja sikoltozik, à°n amerikai
vagyok!Ê à°n meg tudom kÁv¡lrûl n¢zni AmerikÀt!Ê Lobog a lÀng az eg¢sz autÂÃt alatt,
csak unokatestv¢rem, az àÃriemberÊ hÀzÀnÀl fojtÂdik whiskybe. Az igazsÀg az, hogy a
nÀlunk is ismert aranyos, fekete szemü s¡ndisznÂ a hedgehog, ellent¢tben a vesz¢lyes
t¡sk¢jü tarajos s¡llel, akit ugyan soha nem lÀttam elevenen, de ha igen, csak AmerikÀban lÀthattam volna. Furcsa, hogy PistÀt valahogy nem ¢rdekli ez a k¢rd¢s, csak
annyit jegyez meg magyarul ¢s tapintatlanul, hogy àmintha Ottlik¢kat hallanÀmÊ.
A party nem k¡l´n´sebben fÀrasztÂ, kellemes ¢tel ¢s sok ital, nekem nem kell sokat
besz¢lni, ¢s ¢n alig ¢rtem ûket, az amerikai m¢gis mÀs, mint az angol, de mint kider¡l,
egyszerübb megoldÀs is lehets¢ges.
Sanyika, mik´zben elvonul a fordÁtÂjÀval, pÀrbesz¢dbe kezd: a whiskyspoharÀt hozzÀkoccintja, s nyilatkozik:
ä English Poet ä Hungarian Poet. ä S Ágy folytatja Ãjra meg Ãjra megt´lt´tt poharÀval, s ez t´k¢letesen el¢g is, igaza van. (Ez az eset egy¢bk¢nt vÀndoranekdotÀvÀ lesz
ä minden k´ltûre ¢s SanyikÀra is, a legk¡l´nf¢l¢bb k´ltûkkel, Eliottal is.)
Pista is szorgalmasan iszik, s ¢n m¢g Àrtatlanul ennek tulajdonÁtom az ¢jszaka folyamÀn t´rt¢nû elsû rohamot. Bill¢k csodÀlatosan praktikus, kihÃzhatÂ vend¢gÀgyÀban az alsÂ szinten fekve arra ¢bredek, hogy Pista rÀm gurul fel¡lrûl teljes sÃlyÀval.
ä Szarvad, ne! ä t´r ki belûlem a f¢legyhÀzi intelem, amikor az istÀllÂba bet¢rû jÂszÀg
nekimegy valaminek. De ez nem ilyen egyszerü. Pista szeme csukva van, csak a sÃlyÀt
¢rzem, nagy nehezen lehengerÁtem magamrÂl, arra ¢bred csak fel. ä Leestem rÀd?
Jaj, istenem! ä De mÀr mÀszik is vissza ´nerej¢bûl, semmi baj, alszom tovÀbb gyanÃtlanul.
Az elsû nap New Yorkban m¢g nincs hivatalos program, holnap lesz az elûadÀs a
Guggenheimben, ma azt csinÀlunk, amit akarunk, kulcsot kapunk a lakÀshoz (York
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Avenue 1675, huszonkettedik emelet), nekies¡nk New Yorknak, ami ä mint mindenki
k¡l´n-k¡l´n biztosÁt rÂla ä m¢g nem Amerika. Akkor jÂ, gondolom, mert itt Ãgyis
megfulladok, s rÀm dûl az utca. Mintha tornyok alatti szük folyosÂban ¢s sz´rnyü lÀrmÀban hatoln¢k Âvatosan elûre, szorÁtom Pista kez¢t, JuhÀsz Feri j´n vel¡nk. Egyetlen
szÁn tünik ki a sz¡rke-barna sziklacsarnokbÂl, a taxik vidÀm sÀrgÀja, igen, sziklafalak
k´zt jÀr az ember, ¢g sincs sehol sem, csak tarka emberfejek, nem az az egyhangÃ eurÂpai szÁn, teljes szÁnskÀla, a fakÂtÂl a koromig, ¢s rohannak. °s szÀmozott utcÀk, ki
lÀtott ilyet? HÀt nincsenek ûseik, k´ltûik, akikrûl elnevezhetik, azutÀn gyorsan megvÀltoztathatjÀk az utcanevet? Ejnye.
Sonja felajÀnlotta, hogy elj´n velem vÀsÀrolni, m¢g a hetvenes ¢vek elej¢n jÀrunk,
m¢g teljes ÃjdonsÀg a àk¡lf´ldi cuccÊ, de mi inkÀbb a Metropolitan MÃzeumot vÀlasztottuk, mert ¢ppen megpukkadunk a m¢regtûl, ugyanis a Klee-kiÀllÁtÀs az ¢rkez¢s¡nk
elûtti napon zÀrult a Guggenheimben, most csak valami jelent¢ktelen, Àtmeneti dolog
van a hely¢n, gyer¡nk csak a Metropolitanbe, ott C¢zanne van m¢g hÀrom h¢tig, ¢s
azonkÁv¡l az Ãj amerikai festûk, nem is szÂlva arrÂl, amit meg bÁrtak szerezni, venni,
mindent, mindent mindenbûl, ha nem is teljesen, de legalÀbb mutatÂba. Fr´csk´l a
gazdagsÀg a mÃzeumbÂl, ezt m¢g ¢letemben nem ¢reztem, ezt a keserü irigys¢get,
pedig hÀt azt is jelenti, hogy ¢n is lÀthatom, ugye? Nem tudtam, hogy ilyen nacionalista
vagyok, a vilÀg festûit lÀtom, ¢s a mi kis PiombÂnkra gondolok, meg M. S. mesterre,
szeg¢ny kis marha MagyarorszÀgra, aki hadat ¡zent a mÀsodik vilÀghÀborÃban AmerikÀnak, no, akkor aztÀn meg is n¢zhette magÀt Amerika, bÀr az udvariatlan eln´k¡k
k´z´lte, hogy nem veszi tudomÀsul.
No, hÀt most menj¡nk P¡ski¢khez ä javasolja Feri ä, holnap Ãgyse lehet, ¢s biztosan
´r¡lnek majd nek¡nk. °s mi is nekik, furcsa lesz, hogy itt talÀlkozunk, jaj. Mert vel¡k
a forradalom alatt k´t´tt¡nk heves barÀtsÀgot. °s most magyar k´nyvesboltjuk van a
nyolcvankettedik utcÀban, magyar vid¢k, paprikÀs Weiss, amÁg v¢gigm¢gy, kizÀrÂlag
magyar ¢s elv¢tve jiddis hangokban tobzÂdhatsz. Ilus, a kardos menyecske, a szelÁd
P¡ski mellett ¢ppÃgy helytÀll a kis boltban, mint az otthoniban, mint a hÀzkutatÀsokban ¢s a gyereknevel¢sben, nem is szÂlva a kerÀmia¡zemrûl. Ha p¢ldÀul n¢gy n¢ger
bej´n ¢s ordÁtani kezd vele, egy szÂt sem tudvÀn angolul, magyarul mordul rÀjuk: ä
Mi kell? Moni? Nesztek ´t dollÀr, ¢s menjetek az anyÀtokba! ä Azok pedig behÃzott
nyakkal somfordÀlnak ki a v¢konyka szûke kis asszony haragja elûl ä csak csudÀlni
lehet a bÀtorsÀgÀt s az eg¢sz magyar kolÂnia elûtt hÁres paprikÀs krumplijÀt, amibûl
mindenki kaphat, aki bet¢r a bolt m´g´tti, enyh¢n szÂlva szer¢ny kis lakÀsukba, ¢s ä
ami ÂriÀsi elûnye P¡ski¢knek ä nem jajgatnak a honvÀgytÂl, pedig fogadom, hogy
legalÀbb annyira ¢rzik, mint a t´bbiek, akik sÁrva-vigadva nyafognak ä ¢n, mi mindenesetre otthonosan ¢s rendetlen¡l gyÃrjuk magunk m´g¢ Ilus ÁrÀsos kispÀrnÀit, elvetve
magunkat az Àgy-pamlag heverûn.
A Guggenheim MÃzeum leginkÀbb olyan k¡rtûs kalÀcsra hasonlÁt, aminek a fel¢t
lecsavarta valaki, ¢s elkezdte enni, de meggondolta, ¢s abbahagyta. Eg¢szen gy´ny´rü.
Mikor meglÀttam a Szombathelyi K¢ptÀrat, majdnem f´lkiÀltottam: hÀt elloptÀtok a
Guggenheim elsû r¢sz¢t? Igen, a Szombathelyi K¢ptÀr f´l¢ m¢g csak hat-h¢t emeletet
k¢ne ¢pÁteni, hattyÃnyakÃ folyosÂkkal, ¢s elmehetne a Guggenheimnek. °n mindenesetre tÀtott szÀjjal bÀmulom, öristen, a fene egye meg Peggy Guggenheimet, a velencei kis mÃzeuma is gy´ny´rü, de ez...
ä No, ma lesz a nagy nap, ma olvastok fel a Guggenheimben. Legjobb lesz, ha elûtte
idehaza esz¡nk valamit mind a nyolcan, Sonja ä szÂl oda a feles¢g¢nek Bill. Kûv¢
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dermedten prÂbÀlunk tiltakozni, Amy is ¢s ¢n is. Ilyet m¢gsem engedhet meg magÀnak egy f¢rfi, d¢lutÀn hÀrom Ârakor, mikor f¢l hatkor kezdûdik az elûadÀs. De Sonja
csak bÂlint, s ahogy fel¢r¡nk hozzÀjuk, n¢hÀny perc mÃlva feh¢r sapkÀs ifjÃ csenget
be, egy ÂriÀsi tÀlcÀn nyolc dobozban nyolc forrÂ pizzÀt s nyolc serlegben nyolc gy¡m´lcssalÀtÀt nyÃjt Àt SonjÀnak. HÀt ez is Amerika, te undok, figyelmeztetem magamat,
nemcsak a sziklaszorosban rohanÂ ember- ¢s autÂt´meg szaga. Mert Bill¢k lakÀsa hirtelen napk´zi otthonnÀ vÀltozik, buzgÂn tÀplÀlkozÂ s k´zben k´nyvekbe pislogÂ gyerekekkel. Csak Sanyika eszik minden mell¢kes tev¢kenys¢g n¢lk¡l teljes l¢leknyugalommal. Majd rÀgyÃjt.
ä Nincs nÀlam a k´nyvem.
ä A kabÀtzsebedbe tetted ä mer¡l fel Amy Emily DickinsonbÂl.
ä Nem ä rÀzza a fej¢t Sanyi ä, oda akartam tenni, mielûtt felszÀlltunk. De, sajnos,
Ãgy lÀtszik, a b¡f¢asztalon hagytam Amszterdamban.
HÀt most mi lesz? Sanyika a f¢nypont. Bill fordÁtotta, remek¡l, a csodÀlatos gyerekverseit, s a terv szerint elûsz´r a magyar k´ltû olvassa magyarul, s utÀna a fordÁtÂ
angolul. Felborul az eg¢sz, mindenki mereven bÀmul, engem nevetûg´rcs ¢s visÁtÂ
r¢m¡let fog el egyszerre, Bill a fej¢hez kap, Amy leplezetlen¡l sÁrva fakad, Feri ¢s MiklÂs egyszerre ugrik fel ä k¢t ÂrÀnk van, annyi sincs, megn¢zz¡k P¡ski¢kn¢l ¢s minden¡tt ä, Bill telefonÀl Washingtonba, nem ¢rhetnek ide semmilyen jÀrmüvel Sanyi k´tetei, de beolvashatjÀk telefonba, vagy valahogy, valami mai faxszerü szerkentyü mük´dik, k¢rd¢s, van-e a Guggenheimben, öristen. Sonja a sÁrÂ Amyt nyugtatja, Pista
szokÀsÀhoz hÁven nem szÂl, csak sÀpadtan bÀmul ki az ablakon, csak Sanyi mosolyog
nyugodtan, mi ez az ´r´kk¢valÂsÀghoz k¢pest, nem is szÂlva a nirvÀnÀrÂl. °n sok
We´res-verset tudok kÁv¡lrûl, diktÀljam g¢pbe PistÀnak? Sanyi bÂlint, jÂ ´tlet, û, sajnos, nem tud g¢pelni ä de ha mi elint¢zz¡k? Elint¢zz¡k.
°nvelem meg csoda t´rt¢nik. Ahogy kin¢zek Pista mellett az erûsen sz¡rk¡lû oktÂberi d¢lutÀnba, hirtelen meglÀtom Vasarelyt. A felhûkarcolÂk. Igen, a felhûkarcolÂk
mÀr nemcsak falszÁnüek ¢s k¡l´nf¢le magassÀgÃ, egymÀs melletti hasÀbok. DomborÃ
¢s homorÃ is van, vÀltozÂ magassÀgÃ, k´v¢r ¢s sovÀny, fekete, a sz¡rke minden Àrnyalata, m¢g z´ld alapÃ is, azaz z´ldre festett is akad, s rajtuk most gyÃlnak fel az ablakok
KOCKçI. °s azok is mÀs-mÀs szÁnben f¢nylenek fel. Neon, rÂzsaszÁn, k¢k, minden
szÁnü kockaminta alakul a sima ¢s a hajlÁtott alapon is, behÃzott t¡k´r, gumioptika,
kaleidoszkÂp, szÂval tÀgulÂ, szük¡lû, plasztikus hatÀsÃ kockarendszer t¡nd´klû felhasznÀlÀsa.
ä LÀtod, PistukÀm, ugye?
IgazÀn kÀr volt Ãgy felizgatni magunkat ¢s Billnek csuromvizesre izzadt hajjal zuhanni be ´t Âra tÁz perckor a versesk´nyvvel. A m¢rhetetlen¡l hÀlÀs, ujjongÂ, dobogÂ
k´z´ns¢g elûtt k´nyv n¢lk¡l ¢nekli, gajdolja, litÀniÀzza Sanyi a verseit, a k´nyv becsukva hever a vizespoharak mellett, a kisasztalon, m¢ltÂ ¢s ÂriÀsi sikere van, hajrÀ,
Sanyika! Gyer¡nk, Sanyika! Mondjad csak! JuhÀsznak is, Vasnak is, persze, sikere van,
lelkes a taps, de Amy is bÀjosan forgolÂdik Emily Dickinson k´r¡l, m¢gis, tagadhatatlan, Sanyi a fûmÀgus, a fû javasember, az aranyba f¡rdetett nyelv k´ltûi sürÁtm¢nye,
na hÀla istennek.
K¢sûbb, az est folyamÀn, az elit vacsorÀn hallatszanak olyan hangok, hogy jÂ, jÂ,
ÂriÀsi generÀciÂ, de hÀt hol van a Sz¢kek a Duna f´l´tt k´ltûje, VÀrady Szabolcs. IgazÀn
nagyon kellemes ¢s sikeres este volt, az a kis ijeds¢g felszÁvÂdott a honfi´r´mben.
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Besnyû telefonÀl BostonbÂl (Besnyû Magda, legr¢gibb pesti barÀtnûm m¢g egyetemista korombÂl, a harmincas ¢vek v¢ge Âta ¢l kint f¢rjest¡l, fiastul) ä egyÀltalÀn,
ezek nem ismerik a tÀvolsÀgi besz¢lget¢st, egyetlen vÀrosnak n¢zik az eg¢sz kontinenst.
Csak Ãgy telefonÀlnak KaliforniÀba, mint mi PÂcsmegyerre p¢ldÀul, csak itt minden
pÂcsmegyerinek van telefonja. Besnyû boldogan visÁtja, hozzÀnk j´tt´k vÁkendre, s
hogy JuhÀszt is hozzÀtok? JÂ, szeretek sok k´ltût egy¡tt, ¢s neked tetszeni fog az Ãt,
indiÀn nyÀr van, piros a lev¢l minden¡tt, ¢s elviszlek egy igazi mocsÀrba is, az nincs
odahaza, ugye? Meg van delfinshow is az Àllatkertben.
ä No jÂ, de elûbb mi visz¡nk el a Hairhez, Sanders is j´n, ¢s Amy, Sanyit nem ¢rdekli
ä mondja Bill. BorzasztÂan ´r¡l´k neki, mÀr hallottuk hÁr¢t otthon, alig vÀrom a szÁnhÀzat, musical. Irigyek az istenek, nem sok ´r´mem telik benne. Pista Ãgy zuhant az
¡l¢s elûtti, bÀrsonnyal bevont piros l¢pcsûre, hogy nem tudtam elkapni. K¢t perc, ¢s
mosolyogva t¢r magÀhoz, elûsz´r bizonytalan, majd gyorsan normÀlisra vÀlÂ arckifejez¢ssel: ä Megint elestem volna, ¢rdekes igazÀn, hiszen kutya bajom, mÀr jÂl vagyok.
Dehogy megy¡nk haza. ä Orvoshoz kell mennetek, mondjÀk az emberek, ennek fele
sem tr¢fa! °s ha ´sszet´ri magÀt? De az orvos csak vÀllat von, ideges dolog ez, ¢ghajlatvÀltozÀs, a v¢rnyomÀsa rendben. Az orvos egy¢bk¢nt Pista unokatestv¢r¢nek rokona, hüha, m¢g nÀluk is kell vacsorÀzni egyszer.
Besnyû ugyanolyan ¢des ¢s ugyanolyan bolond, mint harminc ¢vvel ezelûtt, egyetemista korÀban, s engem ismeretlen okokbÂl a term¢szet romlatlan gyermek¢nek tekint, akinek jaj de neh¢z lehet egy k´ltûvel, ugye? T¢ny, hogy ¢n jobban ¢lvezem az
indiÀn nyÀr arannyÀ pirÁtott leveleit, ¢s rÀismerek p¢ldÀul a csersz´m´rc¢re, nem Ãgy,
mint Pista, aki t¡st¢nt elalszik az autÂban, hÀtul, Feri mellett, s amikor elsuttogom
neki, hogy mennyire aggÂdom PistÀ¢rt, a megmagyarÀzhatatlan ÀjulÀs-es¢sei¢rt, a r¢gi Magda n¢z rÀm azzal az ¢jfekete pillantÀsÀval, amivel annak idej¢n tudomÀsul vette,
hogy kicsaptak a fûiskolÀrÂl:
ä Vidd haza, Darling, nem valÂ ez neki.
àVidd haza test¢t, rakd rep¡lûre fel,
Anglia f´ldje vÀr,
Vidd haza test¢t, otthon temess¡k el...Ê
A fene a ritmus¢rz¢kemet, erre a dallamra rÁmel Besnyû tanÀcsa, most hallottuk a
Katona JÂzsef SzÁnhÀzban, hirtelen a f¡lembe csap, ¢s benne is zakatol eg¢sz idû alatt,
csak EurÂpa szabadÁt meg tûle.
Boston egy¢bk¢nt mÀr Amerika. Tekerv¢nyesebb, nem olyan m¢rtani, mint New
York, vÀros-vÀros. AzonkÁv¡l itt lÀthatÂ az az amerikai f¢rj, aki segÁt a hÀztartÀsban.
Paul otthon is aranyos fiÃ volt, ¢s most elbüv´lve figyelem, ahogy foglalatoskodik az
¢tkezûkonyhÀban ä ilyet is most lÀtok elûsz´r, Bill¢kn¢l k¡l´n konyha van, ¢s Ãgy lÀtszik, minden¡tt van k¡l´n f¡rdûs vend¢gszoba, Pista szeg¢ny ki is hasznÀlja az alkalmat, ¢s ott esik ´ssze, felszedem, mielûtt Besnyû¢k meglÀtjÀk, csak megint az az iszonyÃ ¢rz¢s bennem ä hazaviszem, akÀr a szÀjamban is, mint a kutya, macska a k´lyk¢t,
nem, ne itt, ne itt. Sonja mes¢lte, hogy a felhûkarcolÂk alapja mind a sziklÀba van
vÀjva, s a szikla Àtveszi a füt¢s meleg¢t, s ez¢rt kiirthatatlan a lakÀsokbÂl a svÀbbogÀr,
ott a meleg beton alatt vÁgan szaporodva ¢lnek, akÀrmilyen tisztasÀg van egy lakÀsban,
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nem lehet csak ideiglenesen v¢dekezni. SvÀbbogÀr, pokoli. Gyerekkoromban vid¢ken
a legnagyobb sz¢gyen, titkolni valÂ gyalÀzat volt, ha egyet is felfedezett valahol valaki
ä lÀttad, z´ld poros a konyha, suttogta nagyanyÀm, vigyÀzz, nehogy a kosaradba ker¡lj´n egy.
De Pista hallani sem akar a hazautazÀsrÂl ä hiszen nem ¢rzek semmit, ûr¡lts¢g lenne, m¢g tÁz napunk van, ¢s Washingtonban a felolvasÀs. A felolvasÀs! TehÀt m¢g tÁz
nap, m¢g tÁz ¢jszaka, ¢jjel-nappal retteg¢s.
ä SÀpadtra aludtad magad, Darling ä fog f¡l´n Besnyû; egy szemet sem aludtam
persze, ott cigarettÀztam az Àgy v¢g¢ben, hogy hÀtha itt is leesik az ÀgyrÂl Pista, mint
Bill¢kn¢l, ugyanolyan rendszerü az Àgy.
°s Boston ¢szak. Az ¢n nemzed¢kem nem Ãszhatta meg Margaret Mitchell ElfÃjta
a sz¢lj¢t, hÀt csak n¢zem a szobrot, az ¢szaki hûst, a k¢k egyenruhÀban, °szak hûs¢t,
n¢mi elfogultsÀggal persze, de sz¢p helyen van, ¢s nem tudom, ki csinÀlta, de jÂ a
szobor.
Pista nem imÀdja Ãgy a delfineket, mint ¢n, nincs kedve bej´nni az Àllatkertbe, inkÀbb megvÀr minket a parkban, gondolom, verset akar Árni, lÀtom a k¢p¢n, hÀt rettegve ugyan, de magÀra hagyom, k´ny´rg´k, ne s¢tÀlj egyed¡l, olyan k¢nyelmes ez
a pad, itt vÀrj meg benn¡nket.
Nem tudtam magamrÂl, hogy hiszt¢riÀs vagyok, igazÀn nem. SzorÁtÂba ker¡ltem,
de vagy k´nnyen ellegyintettem ¢s megmenek¡ltem, vagy n¢ha, ahogy Pista mondta: Mint a villÀm! à°gete, rombola, tüntÊ, kit´rtem, d¡h´sen, s utÀna ä hÀt utÀna
nem maradt semmi v¢sz. De amit a bostoni Àllatkertben müveltem, az¢rt mÀig is sz¢gyellem magam, hiÀba prÂbÀlom mentegetni ezzel-azzal. Mert ahogy Ferivel a bejÀrathoz ¢rt¡nk jegyet vÀltani, hirtelen kinyÃlt a p¢nztÀrablakon egy barna k¢z, beljebb
hÃzta az ¢n kezemet, ¢s egy fekete b¢lyegzût nyomott rÀ a k¢ztûcsontok f´l¢. Fogalmam sincs, mit ¡v´lt´ttem, Feri szerint ocsmÀnysÀgokat magyarul ¢s valamit angolul.
De azt ¢reztem, hogy tüzbe borul elûttem a vilÀg, ugyanakkor j¢ggombÂc akad a
torkomon, ¢s fordul egyet alattam a f´ld. P´rk´lûdû szûr szaga fojtogatott, sivalkodÂ
borjÃk menek¡ltek a bûgû marhÀk k´z¡l, nagyanyÀm h´rg´tt a gÀzkamrÀban, ¢s egy
v¢kony fiatal nû hÃzkodta a blÃza ujjÀt: ä Nem, nem v¢tetem le soha. Nem akarom
elfelejteni!
Megûr¡ltem? Hiszen csak az Àllatok billogozÀsa volt szem¢lyes ¢lm¢nyem, de Ãgy
lÀtszik, sokfel¢ Àgazott bennem. FerkÂ Àtfogta a vÀllamat, magÀhoz hÃz, lassan hely¢re
z´kken a vilÀg. °n most itt vagyok AmerikÀban. °s itt a SzabadsÀg szobra. Azonban
Harlembe nem tanÀcsos lemenni. Nem tudom, FerkÂ mit mondott a k´r¢nk csûd¡lt
n¢pnek, egy szÂt sem tud angolul, de butykost hÃz elû a zseb¢bûl, megitat, ¢s a szÁvemre mutogat. HÀt minden amerikai ¢lvezetbe ¢s lÀtvÀnyossÀgba beleszÂl valami,
ami elrontja? Ami int, hogy a V¢gzet lesben Àll, k¢sz¡l, fenyeget. Valahol azt olvastam,
hogy van egy b´rt´n, ahol kizÀrÂlag Àrtatlanokat tartanak fogva, ¢s ez az çllatkert.
HÀt ez a lepecs¢telt k¢z nem oda mutatott? De a bevezetû sokk utÀn dupla ´r´m volt
gy´ny´rü pingvineket ¢s delfineket lÀtni, ¢s ketreceknek, rÀcsoknak semmi nyomÀt.
Besnyûnek igaza volt, ezt lÀtnom kellett. HÀt a valÂdi mocsÀr ugyan milyen lesz?
Gyerekkori hazÀmban csak a àzsombikosÊ volt nekem a tilos ¢s vesz¢lyes bÃvÂhelyem. A sek¢ly pusztai tavak k´rny¢k¢n a legnagyobb hûs¢gben sem szÀradtak ki a
àlÀpszemekÊ. RagyogÂ z´ld mohapÀrnÀs, eleven nÀddal k´r¡lzÀrt pici bÀzisok, ha sz¢thajtottam a nÀdkoszorÃt, megrezd¡lt ugyan alattam a bÀrsony domb, de le¡lhettem
rÀ, ¢s hallgattam a zizegû nÀd ¢s a bÁbicek meg a nÀdi rigÂk felhÀborodott kÂrusÀt, mi
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a fene, m¢g ide is beszemtelenkedik. Z´ld, illatos kis halom, a hajdani lÀpvid¢k kis
¡kunokÀja, nem, nem lehetett beleveszni, a kÀcsatojÀst keresû kisfiÃk is legf´ljebb der¢kig mer¡ltek bel¢.
ä Azt tudod, hogy itt a tenger, a mocsÀrhoz alig f¢lm¢rf´ldnyire? ä biztat Besnyû,
ahogy sz¢d¡letes ¢s ¢lvezetes sebess¢ggel rohanunk d¢lnyugat fel¢, borzasztÂan szeretek a tengerrel h¡ly¢skedni ¢s kutatni abban a gy´ny´rü szem¢tben, amit sz¡ntelen¡l vet ki magÀbÂl. Micsoda feh¢r homoksÀv lÀtszik a parton, sz¢les, m¢ly, puha. °s
a mocsÀr? Ami mellett àJoe kocsmÀja a b¢kÀkhozÊ. DobogÂ-gal¢ria van a MOCSçR
k´r¡l, oszlopokon, lefektetett deszkÀkbÂl, karfÀja is van, k´r´s-k´r¡l lehet s¢tÀlni. No,
civilizÀlt mocsÀr. Nem kell f¢lni, hogy bel¢s¡ppedsz. Most, oktÂberben persze nem
z´ld, de gy´ny´rü m¢zbarna ¢s aranyszÁnü nÀd k´z´tt csavarodik a lilÀra szÀradt szulÀk, akantusszÀ vÀlik a virÀgjavesztett kÀka, kis, ¢rett bunkÂba meredezik a vÁzililiom,
¢s fekete spÂrÀs hÀtÀt mutatja a pÀfrÀny. Valami ismeretlen v´r´s rojt lÂg az ¢gerfÀkrÂl.
KÁgyÂ, b¢ka nem lÀthatÂ, mÀr elbÃjva alszik. De maga a mocsÀr l¢legzik. A szaga enyhe
zÀptojÀssal keveredett ûszi lomb illata. Igazi. °s most mintha hÀtulrÂl rÀm ugrana egy
vadÀllat, valamennyi k´rm¢vel hasÁtva bel¢m, nekem ugrik a honvÀgy. HÀt van ilyen?
M¢g sosem ¢reztem. Igen, persze, azt, hogy jÂ volna mÀr otthon lenni, azt igen, de
nem Ágy, ilyen r¢m¡lten ¢s szaggatÂan, hogy hÀt nem lehet. ä T¢rdig gÀzolok a s¡ppedû, hÂfeh¢r homokakadÀlyban, mÁg el nem ¢rem a partot, a t¢rdig ¢rû homokon
Àt. CsodÀlatos kagylÂk mer¡lnek fel belûle, nagy kagylÂgyüjtû vagyok, de most erre
sem bÁrok gondolni, csak a partra, csak a partra, ami nekem most Amerika sz¢le. Ez
az ñceÀn. Az Atlanti-ÂceÀn. °s bÀmulok a t´m¢rdek vÁzre, arra, kelet fel¢, sok-sok vÁzen Àt, ott van EurÂpa. °s benne egy rongyszûnyegnyi foltocska. Giccs, nem giccs,
nem ¢rdekel, a hazÀm. Nekem az a hazÀm. Mellettem Pista is itt Àll mÀr. M¢g? °s azt
mormogja: ä Szeg¢ny Mikes.
Washington. A fene egye meg az ember irodalmi telÁtetts¢g¢t, minden helyn¢v valami
reg¢nyt cipel elû a mÃltbÂl, ¢s k´ltûi, romantikus f¢nyt vetÁt a Potomacra p¢ldÀul. Nem
mondom, sz¢p nagy vÁz Washington hasÀban, mondhatni amerikai m¢retü, ¢s nekem
m¢gis az angol Thackeray szûr´st¡l-bûr´st¡l. Washingtonban fedezem fel egy¢bk¢nt
Amerika ä szÀmomra ä legnagyobb ÀldÀsÀt, a minden ¡zlet ajtajÀban kÁnÀlkozÂ lÀdÀt,
hideg teÀt, k¡l´n a citromos, k¡l´n az ¢des, ¢s k¡l´n a keserü, gusztusos kicsi ¡vegekben, amit k´nnyed¢n ki lehet nyitni, nem kell k´r´mmel, foggal, kis ollÂval ¢s festûk¢ssel megtÀmadni ä aki kitalÀlta, gondoljon a sivatagban kÁnlÂdÂ szomjazÂra, aki
hasztalan epekedik az ¡veg tartalma utÀn. De ezekbûl Pista l¢pten-nyomon megitathatÂ, nem k¢tes, hogy jÂt tesz neki. A washingtoni k¢t napbÂl csak a mÀsodik ¢jszaka
reggel¢n esik ´ssze otthon, a hotelben, ¢s el is tudom kapni. A Magyar K´vets¢g is itt
van, de korÀntsem jelent biztonsÀgot, Bill, a barÀtai s az ´sszes meghÁvÂnk csak bÀmul,
hogy a k´vets¢g¡nk a f¡l¢t sem mozdÁtja. LegalÀbb az elûadÀson meg kellett volna
jelenni¡k, s meghÁvni a mi meghÁvÂinkat egy tisztess¢ges magyar fogadÀsra. Micsoda
bunkÂk! MiklÂs mÀr csak sz¢gyenlet¡nkben is felhÁvja ûket, itt van n¢gy magyar k´ltû
a Columbia meghÁvÀsÀra, ¢s nyilvÀn ezt sem tudjÀk, felolvasnak a k´nyvtÀrban, talÀn
elker¡lte a figyelm¡ket, nem gondoljÀk, hogy...
A k´vet Ãr el van foglalva, a kultÃros is, sajnos. De az¢rt, bÀr nehezen megy, d¢lutÀn
hÀrom ¢s n¢gy k´z´tt idût tudnak szakÁtani nek¡nk, ha mÀr itt vagyunk, ugye, de
kocsit nem tudnak k¡ldeni ¢rt¡nk, a k´vets¢g az isten fen¢j¢ben van, kint, messze-
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messze Washington sz¢les vonalzÂval hÃzott utcÀitÂl. Sok hely van itt, valÂsÀgos utazÀs
az utca tÃloldalÀra Àtmenni. A k´vets¢g f¢lÂrÀs taxiÃt, ¢s a fogadÀs egy cs¢sze fekete,
vÁz ¢s f¢l Âra teljes tÀj¢kozatlansÀg. Sajnos nem ¢rnek rÀ bej´nni a felolvasÀsra sem.
Pedig a felolvasÀs nagyszerüen siker¡l, elûsz´r olvas fel n¢gy magyar ÁrÂ, a fiÃk boldogan ¢rzik, hogy itt van, itt a vilÀg k´zepe, akÀr az Alexandriai K´nyvtÀr, s ez rem¢lhetûleg ellenÀll a t´rt¢nelemnek s a j´vû zivatarainak, a szÀmÁtÂg¢pnek is. De szÀzadunk technikÀja az¢rt itt is beleszÂl: minden k´ltû kap hÃszpercnyi idût egy-egy k¡l´n
telefonban, ahol elmondhat bÀrmit, amit akar s amit mÀshol nem mondhat el, ¢s a
k´nyvtÀr archÁv anyagÀhoz fog tartozni. Persze ¢n nem hallgathatom, ¢s senki sem,
de el¢g nekem Pista megdicsû¡lt hÀtÀnak a lÀtvÀnya, ahogy a zÀrt ¡vegf¡lk¢ben Àll, s
a vilÀgnak besz¢l, az ´r´kk¢valÂsÀgnak. T¢ny, hogy errûl azÂta sem tud senki semmit,
csak MiklÂs meg ¢n eml¢kez¡nk rÀ.
Tiszta boldogsÀg Washington, este m¢g kÂborlunk egyet a sz¢les, s´t¢t, furcsa mÂdon ¡res utcÀkon (nÀlunk m¢g nem divat f¢lni az ¢jszakai k´zleked¢stûl, odÀig majd
k¢sûbb fejlûd¡nk). MÀsnap d¢lelûtt m¢g siker¡l megn¢zni, Â, milyen szerencs¢nk van,
az ¢ppen ideiglenesen itt tartÂzkodÂ eredeti GuernicÀt. Rengeteg reprodukciÂbÂl ismerem, m¢g a hÀborÃ Âta, de ez az eredeti legalÀbb k¢tszer hÀromm¢teres, k¡l´n k¢t
ûr Àll m´g´tte is, mellette is. °n is ott Àllok elûtte, ¢s potyognak a k´nnyeim. Hiszen
grafika, vÀsznon persze, az egyik ûr hozzÀm hajol, persze fel¢t sem ¢rtem annak, amit
mond, de azt, hogy kis kacsÀmnak szÂlÁt (duckie), ¢s hogy ne f¢ljek, ¢s ilyen nem lesz
t´bb¢, û, Amerika, biztosÁtja, ne f¢ljek, ne f¢ljek. Ennyit meg¢rtek. Most mit mondjak
neki, hogy a vietnami hÀborÃ kutyagumi?
A reprodukciÂk csak fekete-feh¢rek voltak, de eszembe sem jutott, hogy t´bbet is
kÁvÀnhat az ember, annyira minden a hely¢n volt, ¢s el¢g. De hÀt m¢rhetetlen ´r´m´mre ez nemcsak fekete-feh¢r, hanem a painsz¡rke, a nagyon nemes, finom hidegsz¡rke is jelen van, ¢s itt melegÁtûk¢nt hat. De nem ez borÁt ki. ñ, Àldott, Â, Àldott a
keze ÁrÀsa ä n¢zem, mint SzilÀgyi Erzs¢bet, mert egy ceruzavonÀs-f¢l¢t lÀtok, t´bb,
mint f¢l m¢ter hosszÃ, ¢s nincs àkihÃzvaÊ. FelvÀzolta r¢szben grafittal, de itt, alul nem
k´vette az olaj v¢gig az elûre kijel´lt vonalat. °n persze k´zel dugom az orromat a
vÀszonhoz, eg¢sz k´zelrûl lÀtni csak, hogy meghagyta, f¡ty¡lt rÀ, amit kihÃzott, annyi
kellett, ¢s nem t´bb. BocsÀssatok meg, eddigi bÀlvÀnyaim, drÀga Vince, drÀga Marc,
´sszes nagyok, ¢s ´n is, Lord Bacon! Nincs az az Ãjabb festû, akit jobban tiszteln¢k,
mint azt, aki vÀllalta a nagy mü parÀnyi gy´nges¢g¢t, ¢s nem radÁrozta ki vagy festette
Àt a pillanat t¢ved¢s¢t. Mert Ágy t´rt¢nt meg vele a Guernica.
M¢g ´ssze´lelkez¡nk mindnyÀjan, ¢s a hazautazÀs elûtt ki-ki megy, amerre lÀt. MiklÂs az ¢desanyjÀhoz KaliforniÀba, We´res¢k Emily Dickinson vÀrosÀba, mi meg d¢lre,
New Orleansba. Hol zÃg a Mississippi, ¢s meleg van ¢s d¢l, sz¢tszÂrÂdunk, valahogy
elvesztett¡nk valamit, nyilvÀnvalÂ, hogy v¢ge a programunknak, s kedves meghÁvÂinkat bizonyosan csalÂdÀs ¢rte a nagyk´vets¢g¡nk kiss¢ k´z´ny´s marhasÀga miatt.
HÀt mi New Orleansba megy¡nk Ferivel. Van ugyan egy olyan ¢rz¢sem, hogy az a
turista vagyok, aki keresi MagyarorszÀgon a pusztÀt, a csikÂst, a m¢nest ¢s a cigÀnyzen¢t, de nem baj, ¢n is turista vagyok, nem betelep¡lû. °s New Orleans gy´ny´rü,
mÀr az elsû taxisofûr, aki bevisz a rep¡lût¢rrûl, elbüv´l. Feh¢r hajÃ n¢ger hamuk¢k
ruhÀban, ¢s h¢t Àgra s¡t a nap, ¢s a l¢gkondicionÀlt, nagyszerü hotelben kontinentÀlis
reggelit is lehet k¢rni, Pista csokolÀd¢t k¢r croissant-nal, mint Poirot, ¢n vilÀg sz¢gyen¢re angolt: narancsl¢, tea ¢s s¡lt szalonna. A zab- vagy kukoricapelyhet mellûz´m,
pedig az is benne van, ehetn¢k.
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A New Orleans-i hÀzak szÁnesek, egyemeletesek, ¢s hihetetlen finom vascsipke erk¢ly¡k van, gy´ny´rü fekete csipkefÀtyol a hÀz homlokÀn. °s csak Ãgy ny¡zs´g elûtte
a rengeteg ´regasszony turista, rÂzsaszÁn meg piros nadrÀgban, bohÂcnak kifestve,
nahÀt, bizonyosan ¢n vagyok a barbÀr, mert nekem tÃlzÀsnak tünik az a rengeteg
arany meg szÁn, amit magukra raknak, vajon mi¢rt nem àdÀmÀraÊ veszik a figurÀt.
HÀt csak. Mert ez a dÁszletutca egyben idegenforgalomra berendezett nyilvÀnoshÀz,
hogy ne mondjam, kuplerÀj. Az eg¢sz utca. Csengû szÂl, s megmozdul egy szekr¢nyfiÂkszerü alkotmÀny, egy m¢terre kitolÂdik az utca f´l¢, ¢pp csak annyira, amenynyire megmutatkozhat, azonban t´vig, k¢t gy´ny´rü, fekete harisnyÀs, kalimpÀlÂ lÀb.
Majd visszavonul a fiÂk, eltünik a lÀb, hogy ´t perc mÃlva Ãjra szÂljon a csengû, s Ãjra
megjelenj¢k. A mÀsik hÀzon ajtÂ tÀrul, s egy babÀval jÀtszÂ aranyf¡rt´s kislÀnyt keretez, akin csak egy piciny fodros szoknya van. Nagyon pici. Egy bÀtrabb fiÂkban piros
hajÃ kisfiÃ fekszik hason, s egy dadaszerü, Àm mind´ssze fûk´tût viselû nû simogatja
itt-ott, s a kisfiÃ kacag. Gumig¢sa is van, ¢s hasznÀlja is ä egy meztelen lÀnyka. K¢t
meztelen lÀnyka. K¢t jÂ hosszÃ n¢gerlÀb tolÂdik ki, a talpa rÂzsaszÁnü, rajtuk egy-egy
szûke kislÀny hasal, a lÀbszÀron, s a lÀbujjakat birizgÀlja. Egy nû fekt¢ben leveti bugyijÀt, egy mÀsik nû ÀlltÀban leveti bugyijÀt, lÀbÀt k´zben hü kutyÀjÀra helyezi, vajon mi¢rt. Egy nû hasal, hÀtÀn mükÁgyÂ ugrÀl, elektromos. A n¢pek cs´ndesen s¢tÀlgatva
n¢zegetnek. Sok ez az¢rt. °s engem valahogy erûsen eml¢keztet (angol filmekben lÀttam) az ¢telliftre. Z´ty´g¢s, csenget¢s ¢s hÃs, feldÁszÁtve. °s ¢n festû vagyok, megszoktam aktnak n¢zni az aktot. De k¢t f¢rfi van velem, ûk mit gondolnak ugyan? ögyse
mondjÀk meg, azaz:
ä Na, melyik¢rt enn¢l krokodilt? ä ¢rdeklûdik Feritûl Pista.
ä Nem ide valÂ Shakespeare ä morogja FerkÂ ä, inkÀbb gyer¡nk, egy¡nk mÀsf¢le
tengeri micsodÀt, ¢hes vagyok. Este is megn¢zz¡k majd ezt a vÀsÀrt, hÀtha kedvet kapunk hozzÀ, ugye, Vas Ãr?
Hol a fen¢ben tanulta meg FerkÂ, hogyan kell sz¢tt´rd´sni a tengeri pÂk lÀbait s
kiszopogatni? Pista m¢g csak-csak lÀthatott rÀkot enni az ñ-LipÂtvÀrosban. °n iszonyodom minden frutta di mar¢tÂl, olaszul is, nemcsak amerikaiul, vilÀg sz¢gyen¢re ¢s
Pista legnagyobb mulatsÀgÀra. ä JÂ magyar lÀny vagy. Tudod-e, Ferenc, hogy Illy¢s¢kn¢l kiszaladt az asztaltÂl, ¢s kik´pte a t´lt´tt csigÀt?
De meg is b¡nteti Isten a csÃfolkodÀsÀ¢rt, rÀkollÂval a kez¢ben borul le a sz¢krûl,
a f´ldrûl szedj¡k fel. öristen, most meg mÀr nappal is. Ez m¢g eddig nem volt. A
l¢gkondicionÀlt hotelben fektetem le, a szÁvem d´r´mb´l, kÁv¡lrûl is lÀtszik. Istenem,
nem, nem, nem teheted ezt velem. Ha most kapok infarktust, mi lesz vele, ki viszi
haza? °s nem alszik, odahÃzna magÀhoz, aztÀn ijedten n¢z rÀm: ä TachikardiÀs vagy,
vegy¢l be valamit, ¢s errûl jut eszembe, este zen¢t kell hallgatnunk. Cipi barÀtja azt
mondta, hogy itt igazi jazz-band van.
Most mondjam azt, hogy hÀtha felizgat a zene? De hÀtha ¢ppen ez a jÂ neki?
Kint a fen¢ben egy ÂriÀsi, alacsony, poros deszkapadokkal pompÀzÂ f¢szerf¢l¢ben
ûsz ´reg n¢gerek muzsikÀlnak. BendzsÂ, pengetûs´k, hÃros ¢s ¡tûhangszerek, hullÀmzÂan hangos ¢s halk. Torkon fog, bel¢m mÀszik, kifacsar, boldogÁt, reszketve mozogni szeretn¢k, ¢s talÀn mozgok is, mert az eg¢sz zsÃfolt helyis¢g vibrÀl ¢s remeg,
Pista v¢rig fÃrja a k´rme alÀ a minden kulturÀlis ¢lm¢ny¢hez n¢lk¡l´zhetetlen r¢gimÂdi tollhegyet, Feri ä de az eg¢sz hallgatÂsÀg ä ¡temre l¢legzik, liheg, kurta, ¢les
hangok szakadnak elû. Az eszem tudja, hogy ez idegenforgalmi dÁszlet ¢s produkciÂ,
de a testem nem tudja, nem veszi tudomÀsul, ¢s a f¡lem sem. CsonttalannÀ vÀlok,
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¢gve rep¡l´k, zuhanok, mint a szerelemben. Jaj, legyen v¢ge, jaj, soha ne legyen v¢ge,
m¢g az ÀllandÂan marcangolÂ f¢lelemrûl is el-elfeledkezem, de az¢rt markolom, k¢t
k¢zzel, Pista karjÀt.
°s most mi legyen? ZÃgjon a Mississippi, vagy ¡lj¡nk fel a VÀgy VillamosÀra? NÀlunk
otthon ¢ppen dÃl az amerikai szÁndarab kultusza. GyanÃtlanul utazom a villamoson
(tizennyolcas), s a hÀtam m´g´tt dicsekszik egy ´reg hang: ä A lÀnyom elvitt a Tennessee-darabhoz: Mire ´sszeszoknak, az a cÁme, jÂ volt. ä ögy mondja Tennesseet, mintha azt mondanÀ, Kenese. ä Ugyan ä nevet egy fiatal hang ä, nem O'Neill volt az? ý
mÀr angolosan mondja. HÀt ha mÀr itt vagyunk, szÀlljunk fel a VÀgy VillamosÀra.
Mint hüs¢ges vÀrosn¢zûk, s azutÀn zÃgjon a Mississippi; iszonyÃ meleg nap Ág¢rkezik.
A VÀgy Villamosa meglepû k¢t kocsi. Egyik mocskosabb, barnÀbb, piszokkal ¢s sÀrral
telehordottabb, mint a mÀsik. A jegyet automata adja, s rajtunk kÁv¡l senki. Egy ´reg
n¢ger asszony vezeti? Vagy csak guggol egy titokzatos szerkezetü lÀda m´g´tt, s idûnk¢nt teker valamin valamit. A villamos megy. TÁz perc mÃlva megÀll a vÀroson kÁv¡l.
Sehol egy ember, sehol egy ¢p¡let, egy r¢t elûtt. A r¢ten nyolc kecske legel. A r¢t sz¢p
z´ld, a kecsk¢k sz¢p feh¢rek, hÀrom barna van k´zt¡k. MegszÀmoltam. TanÀcstalanul,
rem¢nykedve vÀrunk. Mire? °s nemhiÀba. A n¢ger asszony kihajol az ajtÂn, f¡ttyent
egy hosszÃt, ¢s int, hogy szÀlljunk be. HÀt beszÀllunk, ¢s visszamegy¡nk oda, ahol sz¢p,
ÂriÀsi betükkel ki van Árva: UTAZZON EGYET A VçGY VILLAMOSçN.
CsodÀlatos kÀrpÂtlÀs. UTAZZON EGYET A MISSISSIPPIN. LapÀtker¢k fr´csk´li
a vizet. Nagy, kerek nap f¢nylik az ¢gen ¢s t¡kr´zûdik a sÀrga vÁzen. ä Sz¢d¡l´k ä
mondja Pista. ä °n is ä jelenti Feri, mind a kettû f¢lig kilÂg a korlÀton, a vÁzen ragyogÂ
napba bÀmul, Ãgy rÀngatom vissza ûket ä pecseny¢v¢ s¡lt´k a dupla napon, bolondok.
ä R¢zbûrüek lesz¡nk ä ¡v´lti Feri tele torokbÂl: ä Csingacsguk! ä Sajnos, sajnos, elment az esz¡k, boldogan ordÁtoznak: ä CsatabÀrd, mokaszin, SÂlyomszem, wigwam,
Bûrharisnya, Buffalo, vÀgtat a Buffalo, szerencs¢re, Ãgy lÀtszik, nincs mÀs magyar a
hajÂn, mindenki azt hiszi, hogy r¢szegek, ¢s az itt is bocsÀnatos bün. M¢ltÂsÀgosan
fordul a hajÂ, s ahogy a kik´tûbe ¢r, Ãjra fordul, most vÁz ellen¢ben. Igyekszem nem
gondolni azt, hogy mindjÀrt kivetik a jÀrÂdeszkÀt, ¢s krinolinos h´lgyek tipegnek rajta a partra, m´g´tt¡k n¢ger mamik kosarat visznek, ¢s cilinderes gavall¢rok forgatjÀk a s¢tapÀlcÀjukat, j´ttek bevÀsÀrolni az ¡ltetv¢nyekrûl. Vagy gyapotbÀlÀkat hurcolnak kifel¢ a hajÂ gyomrÀbÂl n¢gerek, ¢s ¢nekelnek. Dehogyis, t¢rjek ¢szre, persze
hogy hangszÂrÂbÂl szÂl, ¢s persze hogy az Old Man River. De ha a ker¢krûl gy´ngy´zû
naps¡t´tte szivÀrvÀnyhabot n¢zem, akÀr eg¢sz nap oda-vissza utazn¢k a Mississippin.
A mÀsodik ÂrÀra is befizet¡nk.
M¢g k¢t nap New Yorkban, m¢g k¢t ¢jszaka, az egyik elesûs, most mÀr az ÂrÀkat
szÀmolom. Sonja m¢gis elhurcol egy ÀruhÀzba, muszÀj magamnak venni valamit, ahol
nagy ´r´m´mre ÃjbÂl kis kacsÀnak hÁv az eladÂnû, s ¢letre szÂlÂ kabÀtot veszek, ¢s
ellopatom egyetlen l¢tezû ¢kszeremet, aranylÀnc, z´ld kû, mert nÀlunk otthon m¢g
lehet az ´lt´zûf¡lk¢ben hagyni a holmit, de AmerikÀban nem, mi m¢g fejletlen orszÀg
vagyunk. Nagy szerelemmel bÃcsÃzunk SonjÀtÂl, aki a legkedvesebb vend¢glÀtÂ volt
eddigi ¢letem folyamÀn, utoljÀra m¢g restelkedve megk¢r, hogy este ¢n csinÀljam a
p´rk´ltet, neki mindig oda¢g a hagyma, rejt¢ly, hogyan csinÀljÀk a magyarok. Nem
elûsz´r talÀlkozom ezzel az ÂriÀsi probl¢mÀval. Angol, lengyel, sût olasz hÀziasszony
megk¢rdezte mÀr tûlem, mert a szerencs¢tlenek a forrÂ zsÁrban hagyjÀk a hagymÀt,
holott az megvÀgandÂ elûre ¢s aprÂra, s amint a sistergû zsÁrba borÁtjÀk, le kell kapni
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az ed¢nyt a lÀngrÂl, s csak ha rÀzÃdÁtod a hÃst, kell kavarni rajta egyet-kettût, s
visszatenni a lÀngra. Sonja meg´lel, ¢n is ût, meghÀlÀlhatatlanul kedves volt hozzÀnk,
de ûk reggel indulnak vid¢kre, minket P¡ski¢k kis teherautÂja visz ki este a Kennedyre. Istenem, istenem, ugye nem esik el mÀr a beszÀllÀsi hercehurcÀk alatt, t´meg van,
rossz levegû, meg aztÀn annyi iratmutogatÀs, ami fÀrasztja, ¢s ezt nem vehetem Àt tûle,
m¢ghozzÀ sietve kell mutogatni. ötk´zben elakad az Âcska autÂ, mÀr alig bÁrok a szÁvdobogÀsommal, le fogunk k¢sni, de nagyot horkantva m¢gis megindul a tragacs. S
mire elkezdi a megafon, hogy àbeszÀllaniÊ, mÀr Àtvergûd¡nk a cs´v´n, ¢s boldogan
zuppanok le Pista ¢s Feri k´z¢, ¢s bÃcsÃzom Amerika f¢nyeitûl. HÀtrad´nt´m Pista
¡l¢s¢t, mÀr alszik is, Istennek hÀla.
°s most nem kapunk l¢gifolyosÂt. MÀr nyolcadszor villant fel a falrÂl a keskeny feh¢r f¢ny. Az a huszon´t perc, amÁg enged¢lyezik a felszÀllÀst, nekem huszon´t Âra.
Nem, m¢g sokkal t´bb, v¢ge¢rhetetlen.
Egy, rÀzza a keze fej¢t ¢s mutatÂujjÀt Feri, kettû, hÀrom, puff. El¢rt¡k a magassÀgot,
most hÀtradûl û is, ¢n meg fell¢legzem. A rep¡lûg¢pen valami ¢szaki, sv¢d vagy finn,
nem tudom, de gy´ny´rü, hosszÃ lÀbÃ, fekete pr¢mkucsmÀval dÃsÁtott aranyokker
szÁnü egyenruhÀs l¢gikisasszonyok kÁnÀlnak az ¢ppen nem alvÂknak tejet vagy gint,
s eloltjÀk a fûvillanyokat, aprÂ kis k¢k lÀmpÀk ¢gnek, az ablak fekete, most nem lÀthatÂ
a felhûpaplan alattunk, amit ¢n Ãgy szeretek, megy¡nk, megy¡nk, rep¡l¡nk ä orvos,
kÂrhÀz, ¢rthetû besz¢d fel¢, a f´ld fel¢, amibe majd eltemetnek, keletre. Haza.
MÀr majdnem elalszom ¢n is, mikor rÀd´bbenek, hogy az ablak valahogy aktÁvvÀ vÀlik.
S´t¢tk¢ken duzzadÂ bÀrsony fog k´r¡l, dominÀl, elnyeli a g¢pet, mÀr nincs is g¢p. °s
most fell´vell a bÀrsonybÂl egy vakÁtÂ feh¢r dÀrda, a bÀrsony megszakad, ¢s lÀngok
zuhognak ki belûle. NarancsszÁnü, mÀlnaszÁnü ¢s vilÀgosz´ld, bÁbor, arany, m¢g fekete
¢s a bÀrsonynÀl s´t¢tebb lila is, lÀngok, zÀszlÂk, strucctollak ¢s pÀrnahuzatok, ez¡stcsÁkos tigrismancsok t¢pik miszlikbe a bÀrsonyt, k¢t k¢zzel ¡t´m a k¢t f¢rfit, ¢bredjetek, kint lobog az Isten tüzijÀt¢ka, lobog ¢s permetezik is. Az a kis, ¢ppen fej¢t fel¡tû
piros, lapos k´r´cske lenne a Nap? Az, igen, az û tisztelet¢re k¢sz¡l a tüzijÀt¢k. àA
nap, kelet kirÀlya, szÂrja mÀr a SzultÀn tornyÀra nyÁlzÀporÀt.Ê
Leharaptunk egy cikkelyt a g´mb´lyü F´ldbûl, hÀt el¢b¡nk j´tt a Nap. Amikor
nemr¢g d¢lnyugatra, G´r´gorszÀg fel¢ rep¡lt¡nk, a Nap nem rendezett ¢g-f´ld hasadÀst, egyszerü t´klÀmpÀsnak tettette magÀt, ¢s ennek megfelelûen meg sem mozdult a lÀthatÀron.
Itthon, mÀr az orvosi megnyugtatÀs utÀn mondja Pista:
ä MÀr megint mit csinÀltam veled, jÂ, hogy meg nem ´ltelek, azt hiszed, nem tudom, hogy izgultÀl? °s ¢n, ¢n sem akartam meghalni AmerikÀban. ¹tvenhatban sem
bÁrtam elmenni. Gondoltam: itt kezdted, fejezd is be itt.
HÀt tizenn¢gy ¢v mÃlva ez siker¡lt is neki. Nekem m¢g nem.
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Imreh AndrÀs

ARCOK °S BETþK
I
Fordult fel¢m egy arc. Indulni kellett.
Teremûr´k kiabÀltak hiÀba.
Akkor mÀr nem ¢rtettem azt a nyelvet.
Visszafel¢, lezÀrt kast¢lyszobÀkba.
Vissza, elfelejtett arcok k´z´tt.
ögysem talÀlom meg. De hÀtha. HÀtha.
çllÂk¢pek sorozata p´r´g.
Hol az az arc? AnyÀm. AnyÀm. AnyÀm.
NyelviskolÀk. K´rletek. ¹lt´zûk.
ý az? Nem tudom. ý az? Nem. TalÀn.
°hes vagyok. InkÀbb semmit se mondok.
Biztos, hogy û? MÀsk¢pp nem mondanÀm.
De nem. Az ajkak. Nem. Az orr. A homlok.
Nem û. MÀr ´sszemosÂdtak elûttem
a koponyÀk, Àllkapcsok, pofacsontok.
AztÀn megvolt. HomÀlyban, ¡dv´z¡lten
elcsigÀzott arcaim ¡nnepeltek.
°s ¢n is mosolytalanul ´r¡ltem,
mintha megÀlmodn¢k egy r¢gi kertet.
II
De v¢gig ¢bren. V¢r ¢s gondolat
szivÀrgott vissza kiszikkadt agyamba.
Elfelejtettem k¢zÁrÀsomat,
de lassan betüket rÂttam a lapra.
Zsigeri volt, mint minden nagy karambol,
m¢hekkel pÀrzÂ ¡vegtestü hangya,
elsû

betüm, hat¢ves korombÂl.
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POKRñCOK °GNEK.
PokrÂcok ¢gnek.Egyed¡l
egy f¢lszeg f¢rfi Àll a t¢ren.
Egy ablakban egy fiÃ ¡l
k´nyvtÀri k´nyvvel a kez¢ben.
K¢tÀgÃ l¢trÀra dobott
takarÂ cs´kken f´lfele.
LÀmpa. LÀbos. HiganygolyÂk.
Egy inhalÀlÀs hült helye.
Pl¢dekbûl varrt kerek spanyolfal
embertelen szoknyÀja lÀngol
s´t¢tk¢k textil lÂfarokkal.
°s vÁz cs´p´g f¡rdûruhÀkbÂl.
ögy kap fel egy t´r¡lk´zût,
felhajtva a sz¢lein¢l,
mint forrÂ nyÀri d¢lelûtt
egy test nedves nyomÀt a sz¢l.
PokrÂcok ¢gnek. Foglalatba
csavarva ¢g egy puszta szem.
°s a szemnek egy pillanatra
esz¢be jut egy ¢rzelem.

IGUçNçK VEDL°S K¹ZBEN
De nem engedik, hogy elszabaduljon
A halÀl m¢nese. Tekintet¡k
TÃl a megolvadt f´ldi horizonton.
Minden ¢letfunkciÂjuk egy¡tt.
Akkor rajta¡t´tt a paprika.
Kid¡lledt, reflex n¢lk¡li szemek.
A nû, hogy most mit kell csinÀlnia.
Egy ruhamintÀt ism¢telgetett.
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F¢l egy. Egy vak kakas felkukor¢kol.
K¢t bûrcipûben büz´s f¡gelekvÀr.
Mozdulatlan l¢pnek ki ´nmagukbÂl ä
Bû atl¢tatrikÂbÂl k¢t gyerekvÀll.
A hÁm alszik. çlmÀban felreped
°s megnyÁlik egy ivartalan Àgy¢k.
A nû guggol. N¢zi a k´veket.
Türi, hogy nûj´n test¢bûl az Àrny¢k.
F¢l egy. Egy faliÂra a homokban.
A nagymutatÂ ´reg ¢s s´t¢t.
A fÀjdalmat a nûst¢ny bÁrja jobban.
Ha van ilyen: fogjÀk egymÀs kez¢t.
Sok ¢v utÀn. Idegen tengeren.
Az emeletes hullÀmok alatt.
A nûn ruha. A f¢rfi meztelen.
M´g´tt¡k feh¢r homoksivatag.

àEGY ºLD¹Z°SI MçNIçS,
AKIT T¹RT°NETESEN ºLD¹ZTEK ISÊ

N¢meth LÀszlÂ roppant terjedelmes levelez¢s¢nek t´bb ezer levelet magÀba foglalÂ ¢s kiadÀsra vÀrÂ gyüjtem¢ny¢bûl
emelt¡nk ki n¢hÀny jellemzû darabot. A
f´l¢j¡k Árt cÁm tulajdonk¢ppen Illy¢s
GyulÀtÂl szÀrmazik: û jellemezte Ágy nemzed¢ktÀrsÀnak rendkÁv¡li ¢rz¢kenys¢gü
lelki habitusÀt. N¢meth LÀszlÂ ¢letÃtjÀnak ismerûi jÂl tudjÀk, hogy ez az ÁrÂ szinte ÀllandÂan az ¡ld´ztet¢s pszichÂzisÀban
¢lt, 1945 elûtt ¢ppÃgy, mint 1945 vagy
1956 utÀn. A s¢relem volt lelki hÀztartÀsÀnak egyik ÀllandÂ fütûanyaga. így p¢ldÀul k´ztudomÀsÃ, hogy 1946-tÂl kezdve
m¢rget hordott a cipûj¢ben, bÀr nem indokolatlanul, hiszen az elsû hazai koholt

per, a àk´ztÀrsasÀgellenes ´sszeesk¡v¢sÊ leleplez¢se idej¢n, 1946ä1947 fordulÂjÀn
hivatalos r¢szrûl Ãgy forgalmaztÀk a nev¢t, hogy N¢meth LÀszlÂ volt ennek az
´sszeesk¡v¢snek a szellemi vez¢re. (Az
akkori bel¡gyminiszt¢rium hivatalos
k´zlem¢nye szerint az ´sszeesk¡vûk c¢lja
àa jogfolytonossÀg alapjÀn a Horthy-rendszer
visszaÀllÁtÀsaÊ volt, àfegyveres erûvelÊ, s ennek a mozgalomnak lett volna fû ideolÂgusa az az ÁrÂ, aki a k¢t hÀborÃ k´z´tt a
Horthy-rendszer tÀrsadalmi struktÃrÀjÀnak ¢s szellemis¢g¢nek egyik k´vetkezetes bÁrÀlÂja volt, s akinek a MAGYAROK
ROMçNIçBAN cÁmü, àhazaÀrulÀsnakÊ minûsÁtett ÃtinaplÂja orszÀgos felhÀborodÀst

670 ã Domokos MÀtyÀs: àEgy ¡ld´z¢si mÀniÀs, akit t´rt¢netesen ¡ld´ztek isÊ

vÀltott ki a hivatalos k´r´kben, s hadbÁrÂsÀggal is fenyegett¢k ¢rte az ÁrÂjÀt.) 1956
utÀn pedig az oktÂberi forradalom alatt
megjelentetett cikkei, majd a n¢pi ÁrÂkkal
kapcsolatos MSZMP-pÀrthatÀrozat miatt
¢rezte magÀt fenyegetettnek. S ezzel is
magyarÀzhatÂ, hogy ä mint 1958. februÀr
2-Àn Sajkodon kelt level¢ben Ill¢s Endr¢nek Árta: àA leveleimet ¢gettem; a tieidet, mint
a mÃltban is egyszer-k¢tszer, az itt levû Gigivel
visszak¡ld´m.Ê (Gigi ä az ÁrÂ çgnes lÀnya.)
S nyilvÀn ezzel a pszichÂzissal magyarÀzhatÂ, hogy hitetlenkedve fogadta, valahÀnyszor hÁr¢t vette, hogy valamelyik
munkÀjÀt kiadjÀk vagy ÃjrakiadÀsÀra k¢sz¡lnek, vagy szÁndarabjÀt valamelyik
szÁnhÀz be akarja mutatni, s gyanakvÀsa
az erdût¡zek olthatatlan hevess¢g¢vel
lÀngolt f´l, ha ezeket a terveket ¢s elk¢pzel¢seket valamilyen h¢tk´znapi akadÀly,
nemegyszer szem¢ly¢tûl f¡ggetlen¡l is,
idûlegesen k¢sleltette. A k¡lvilÀg szem¢ben indokolatlanul heves visszahatÀst vÀltott ki belûle a müveit ¢rintû legparÀnyibb ¡zemzavar is; hÀt m¢g a müveit
¢rintû bÀrmilyen kritika! (L. alÀbb Ill¢s
Endr¢vel valÂ lev¢lvÀltÀsÀt 1958-bÂl,
vagy 1961-bûl a MÂd AladÀr kritikÀjÀra
fogalmazott vÀlaszÀt.)
N¢meth LÀszlÂ àbÀnki s¢rtûd¢s¢hezÊ
tehÀt nem kellett sok, amit a korviszonyok ¢s az ÁrÂ alkata egy¡ttesen magyarÀznak, amire azonban nem Àrt rÂla szÂlvÀn ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl rÀmutatni, mert sokan
hajlamosak voltak s hajlamosak ma is
megfeledkezni errûl a ä hol drÀmai, hol
groteszk ä k´lcs´nhatÀsrÂl, amelynek vÀltozatos ¢s gazdag p¢ldatÀrÀt folyamatosan igyekszik megvilÀgÁtani a N¢meth
LÀszlÂ-irodalom. Egy groteszk azonban,
jellemz¢s¡l, idekÁvÀnkozik: 1957. mÀrcius 15-¢n N¢meth LÀszlÂt a KÀdÀr-kormÀny, nyilvÀnvalÂan a konszolidÀciÂ lÀt-

szatÀt sugallÂ elk¢pzel¢sek alapjÀn ä mÀsok mellett Borsos MiklÂssal, F¡lep Lajossal, Heltai Jenûvel, SzabÂ Lûrinccel ¢s
TÁmÀr JÂzseffel egy¡tt ä Kossuth-dÁjban
r¢szesÁtette. N¢meth LÀszlÂ a feles¢ge nev¢ben Árott lev¢llel hÀrÁtotta el a dÁjkiosztÂ
¡nneps¢gen valÂ r¢szv¢telt, a dÁjat pedig
a hÂdmezûvÀsÀrhelyi gimnÀziumnak
adomÀnyozta, s a dÁjkiosztÀs napjÀn eltünt hazulrÂl, àillegalitÀsbaÊ vonult, nehogy rÀtalÀljanak, mert szent¡l meg volt
rÂla gyûzûdve, hogy tÀvolmaradÀsa miatt
le fogjÀk tartÂztatni. Negyven ¢v tÀvolÀbÂl mindez roppant mulatsÀgosnak tünhet, de akkor, az û idegzete ¢s betegs¢ge
kettûs szorÁtÀsÀban az û szÀmÀra egyÀltalÀn nem volt ez tr¢fa.
N¢meth LÀszlÂnak a betegs¢ge hatÀsÀra ÀllandÂsult rossz lelki k´z¢rzete okozhatta, hogy e pedagÂgus hajlandÂsÀgÃ
ÁrÂ halÀlÀig Ãgy eml¢kezett vissza vÀsÀrhelyi tanÀrkodÀsa ¢veire ¢s koll¢gÀival
k´t´tt barÀti kapcsolataira, mint ¢lete
egyik ä vagy tÀn egyetlen ä ¢denkertj¢re.
S ezt a pedagÂgiai ¢roszt tartottÀk ¢bren
benne azok a n¢vtelen olvasÂktÂl ¢rkezû
levelek is, amelyeket az û ÁrÂi tev¢kenys¢g¢nek erk´lcsi ars poeticÀja inspirÀlt,
hogy tudniillik az ÁrÂ k´vetendû ä ¢s k´vethetû ä à¢letreceptetÊ is adjon munkÀival
az olvasÂinak. Ezek a levelek sohasem
csak a hÂdolat tisztelg¢sei; igen gyakran
hatÀrozott kritikÀi is a korabeli ¢let viszonyai, gondjai ¢s rejtve maradt probl¢mÀi
felûl n¢zett N¢meth LÀszlÂ-müveknek, s
olyan vallomÀsokat, ¢letgyÂnÀsokat is tartalmaznak, olykor m¢g nem magyar olvasÂ tollÀbÂl is, ami pÀrjÀt ritkÁtÂ, ¢s nemes
nyersanyaga lehetett volna akkor is s lehetne ma is az ¢let szavÀt kifejezû ¢s k´zvetÁtû elbesz¢lû irodalomnak.
Domokos MÀtyÀs
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KÀllai GyulÀtÂl
Magyar Szocialista MunkÀspÀrt
KB. TitkÀrsÀga
Budapest, 1958. jÃnius 7.
Kedves N¢meth ElvtÀrs!
PÀrtunk elm¢leti munkak´z´ss¢ge a n¢pi ÁrÂk politikai n¢zeteit, a n¢pies ideolÂgia
t´rt¢nelmi pÀlyafutÀsÀt alapos elemz¢snek vetette alÀ. çllÀsfoglalÀsÀt a csatolt dokumentumban ´sszegezte. A dokumentum r¢szletesen foglalkozik a n¢pi ÁrÂ-csoport ¢s
pÀrtunk k´z´tt a mÃltban ¢s jelenleg kialakult viszonnyal, a fennÀllÂ n¢zetelt¢r¢sekkel.
Minthogy ezeknek a k¢rd¢seknek irodalmi ¢let¡nk tovÀbbfejlûd¢se szempontjÀbÂl
komoly jelentûs¢g¡k van, sz¡ks¢gesnek tartjuk, hogy az elm¢leti munkak´z´ss¢g ÀllÀsfoglalÀsÀt nyilvÀnossÀgra hozzuk, hogy ezzel is elûsegÁts¡k a n¢zetelt¢r¢sek tisztÀzÀsÀt ¢s a n¢pi ÁrÂk irodalmi tev¢kenys¢g¢nek tovÀbbi fejlûd¢s¢t. Mielûtt azonban ezt
tenn¢nk, helyesnek tartjuk, hogy a m¢g nem v¢gleges ¢rt¢kel¢st ¢s sz´veget eljuttassuk ¹nh´z, azt k¢rve, hogy szÁveskedj¢k kifejteni v¢lem¢ny¢t. SzÀmunkra az ¹n ¢szrev¢telei sokat jelentenek, azokat a k´zl¢s elûtt a v¢gleges megsz´vegez¢sben figyelembe kÁvÀnjuk venni.
K¢rem, hogy ¢szrev¢teleit ÁrÀsban cÁmemre eljuttatni szÁveskedj¢k.
ýszinte tisztelettel:
KÀllai Gyula
G¢pirat. A lev¢l dÀtumozÀsa gyanÁthatÂan elÁrÀs ä helyesen 1958. mÀjus legeleje ä, ugyanis a
hatÀrozat, amelyrûl KÀllai Gyula v¢lem¢nyt k¢r, mÀr napvilÀgot is lÀtott ezekben a napokban
(TÀrsadalmi Szemle, 1958. jÃniusi szÀma). S ezt a felt¢telez¢st tÀmasztja alÀ, hogy az ÁrÂ hagyat¢kÀban maradt fogalmazvÀny, amelyben N¢meth a k¢r¢st elhÀrÁtotta, mÀjus 6-i keltez¢sü.

KÀllai GyulÀnak
Sajkod, 1958. mÀjus 6.
Tisztelt KÀllai ElvtÀrs!
A tanulmÀny, amelynek az ÀtadÀsÀra meghÁvott s amelyet volt szÁves utÀnam k¡ldeni,
mint bepillantva sajnÀlattal lÀtom, az ¢n szÀmomra nem tervezet, melyrûl v¢lem¢nyt
mondhatok, hanem Át¢let, amelyhez alkalmazkodnom kell.
A gyanÃ, hogy a betegs¢g munkak¢pess¢gem apasztÀsa utÀn tehets¢gem is kikezdte, az irÀnyÁtott tÀmadÀsok, bosszantÀsok, a mÃltbÂl elûkotort, sztereotipp¢ vÀlt vÀdak,
melyeknek indokÀt Ãjabb müveimben, Àllapotom megszabta ¢letmÂdomban, legfûk¢ppen pedig szÀnd¢kaimban felfedezni nem tudtam: mÀr egy-k¢t hÂnapja arra az
elhatÀrozÀsra bÁrtak, hogy Ãjabb k¢ziratot a kezembûl t´bb¢ ki ne adjak s ezen az el-
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hagyott telepen mint nyugdÁjas iskolaorvos ¢ljem le utolsÂ idûmet. Elolvasva programjÀt, mely (a Kossuth-dÁj odaÁt¢l¢s¢nek ¢vfordulÂjÀn s egyed¡l engem az eg¢sz magyar irodalomban) n¢v szerint is kÀrtevûv¢ minûsÁt, nem is tehetek mÀst: kiÀllok a
magyar ÁrÂk sorÀbÂl, mostani lakhelyem t´bb¢ nem hagyom el, s igyekszem f´ltün¢s
n¢lk¡l min¢l elûbb befejezni ¢letemet.
Ettûl f¡ggetlen¡l ûszint¢n sajnÀlom, hogy nagy elfoglaltsÀga miatt Magyar mühely
cÁmü tanulmÀnyk´tetem elfekvû k¢ziratÀba nem tudott beletekinteni ä hisz nem l¢v¢n
mÀs, egyed¡l ez szolgÀlhatott a vÀdak ¡r¡gy¢¡l. Egy-k¢t Ârai elm¢lyedt olvasÀs utÀn
bizonyÀra megd´bbenten n¢zett volna informÀtoraira. Hogyan? BartÂk p¢ldÀja az antiszemitizmus? A k¡l´nb´zû s most egybeolvadt kultÃrÀk m¢ly¢n l¢vû k´z´s emberi
megszÂlaltatÀsa a fajelm¢let? A kultÃrnacionalizmust is felszÀmolÂ tanulmÀny a nacionalista? A Nyugat bukÀsÀnak a magyarÀzata s az Ãj, szocialista vilÀgcivilizÀciÂban megÃjulÂ perspektÁva: a harmadik Ãt?
GyanÃt fogva tÀn m¢g azt is megk¢rdezte volna, adtak-e k´zre az ¢n r¢gibb tanulmÀnyaimbÂl nem most, de 44 Âta egyetlen sort is ä vagyis megvolt-e a lehetûs¢ge az
elûadott mÂdon lefolyt àfriss fertûz¢sÊ-nek?
Tisztelettel:
N¢meth LÀszlÂ
A hagyat¢kban k¢t fogalmazvÀny is talÀlhatÂ ezzel a t¢mÀval kapcsolatban; ez a dÀtummal
ellÀtott vÀltozat.
A tanulmÀny ä az MSZMP K´zponti BizottsÀga mellett mük´dû KulturÀlis Elm¢leti Munkak´z´ss¢g ÀllÀsfoglalÀsa a àn¢piÊ ÁrÂkrÂl 1958 jÃniusÀban jelent meg a TÀrsadalmi Szeml¢ben.
(KidolgozÂi KirÀly IstvÀn, PÀndi PÀl ¢s Szabolcsi MiklÂs voltak.) ä A Politikai BizottsÀg 1958.
mÀrcius 11-i ¡l¢s¢n KÀdÀr JÀnos azt javasolta, hogy az irÀnyelvek tervezet¢t ne csupÀn a testv¢rpÀrtok vezetûinek, hanem az MSZMP àkritikus ellenfeleinekÊ is k¡ldj¢k el: à...ti vel¡nk nem ¢rtetek egyet, de ez elûbb-utÂbb vonal lesz, ¢s m¢g most k´h´gjetek. [...] Gondolok N¢meth LÀszlÂra, KodÀlyra,
vagy odaadhatnÀnk Kisfaludi Stroblnak [...] Veres P¢ternek nem adnÀm oda, de N¢meth LÀszlÂnak igen.Ê
(L. Standeisky °va: AZ íRñK °S A HATALOM. 1956-os Int¢zet, 1996.) ä Ez¢rt juttatta el a tervezett
ÀllÀsfoglalÀs sz´veg¢t KÀllai Gyula n¢hÀny idesorolt ÁrÂnak: N¢meth LÀszlÂnak, Illy¢s GyulÀnak, TamÀsi çronnak, Veres P¢ternek, F¢ja G¢zÀnak, s ûk ä N¢meth LÀszlÂ kiv¢tel¢vel ä meg
is tett¢k a sz´veggel kapcsolatos ¢szrev¢teleiket. ä Magyar mühely cÁmü tanulmÀnyk´tetem elfekvû
k¢zirata ä alaposan elfektett¢k, mert ¢vekig hevert k¢ziratban, majd korrektÃrÀban a Magvetûn¢l, ¢s soha nem jelentett¢k meg.

Sipka SÀndornak
[AszÂfû, 1958. jÃnius eleje. ä Keltez¢s a tartalom alapjÀn.]
Kedves SÀndor!
K´sz´n´m, hogy a tanÀri ¢let neh¢z ¢v v¢gi munkÀja lezÀrÀsa utÀn rÀm is gondoltÀl,
s beszÀmoltÀl az elmÃlt esztendûrûl. Fûleg az iskola k´rny¢k¢rûl j´vû hÁrek ¢rdekeltek,
mert bÀr k´zel tÁz ¢ve, hogy az osztÀlyajtÂt utolszor betettem magam m´g´tt, egy-egy
tanÀr neve a Szent IstvÀn t¢ri iskolaudvar vagy a koll¢giumi vegytanszertÀr meleg¢t
hozza a szÁvembe.
HiÀba, ¢n nemcsak tanÀrgyerek, hanem elsûsorban pedagÂgus is voltam, amikor
betegs¢gem elsû hÂnapjaiban VÀsÀrhelyre lementem, minden reggel ott ûgyelegtem
a r¢gi iskolÀim k´r¡l, s Ãgy n¢ztem a k´nyveikkel sietû diÀkok utÀn, mint akiknek
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bejÀratuk van abba a varÀzsvilÀgba, amelybûl ¢n v¢gleg kics´ppentem. A lÀnyaimnak
sem volt olyan egyetemi vagy k´z¢piskolai t´rt¢net¡k, amit ¢n, mint a mes¢n kapÂ
gyerek, meg ne hallgattam volna s tovÀbb ne k¢rdeztem volna. Az Iskola egy boldogabb, v¢dettebb ¢s igazsÀgosabb vilÀg az ¢n szememben, ahol m¢giscsak a Sz¢p gondolatok s az °rdem uralkodik, s a vÀsÀrhelyi ´t ¢vem az¢rt volt szeg¢nys¢gem, szÀmüz´tt voltom ellen¢re oly boldog, mert ott, ha ÂraadÂk¢nt is, e boldog sziget ProsperÂja voltam.
A Te leveled hangja ¢s tartalma ebbûl a boldoggÀ, harmonikussÀ tevû vilÀgbÂl hoz
¡zenetet. Egy kicsit mintha apÀmat hallanÀm, akihez min¢l idûsebb leszel, annÀl jobban hasonlÁtasz minden ismerûs´m k´z¡l. ViszonzÀsul hadd felelek ¢n is egy kis beszÀmolÂval a Tiedre ä elmondva, hogy telt az idûm, miÂta RÂzsa osztÀlyÀnak az ¢retts¢gi talÀlkozÂjÀn utolszor ¡ltem az asztalotoknÀl. VÀsÀrhely utÀn egy kicsit mindig
honvÀgyam van. Annyi sz¢p k¢p maradt meg bennem, elsûsorban a Bercs¢nyi utcai
d¢lutÀnok, amikor a Karenina AnnÀt fordÁtottuk, s a feket¢skannÀm k´r¢ ´sszeverûd´tt
k¢t-hÀrom tanÀr, egy-egy bet¢vedt diÀk. írod, hogy tanulsÀgos lenne a Magam helyettet
folytatni. A k´nyv nagy r¢sze megvan, a vÀsÀrhelyi fejezetek is, csak kijavÁtatlan ä ha
Nektek olvashatnÀm fel, biztos kijavÁtanÀm. De ahogy mÃlt az idû, s nehezebb lett a
helyzetem, egyre jobban ´r¡l´k, hogy nem mentem le ä Titeket is f¢ltenem kellett
volna magamtÂl. Sajkod viszont egyre szebb, t´k¢letesebb elûkoporsÂnak bizonyul.
Egyszer, ha Ãgyis megvalÂsul balatoni utazÀsod terve, el k¢ne zarÀndokolnotok ide,
hogy lÀssÀtok, milyen gy´ny´rü helyen t´lt´ttem az utolsÂ idûmet. Most mÀr k¢t-hÀrom hetes megszakÁtÀsoktÂl eltekintve t´bb mint tizenhat hÂnapja lakom itt egyfolytÀban, an¢lk¡l, hogy a mÀmor, amit a tÀj sz¢ps¢ge tart f´nn, alÀbbhagyott volna bennem. A magÀny sem nyomasztott Ãgy, mint gondolni lehetne. ¹t-hat ÂrÀt elvitt a hÀz
k´r¡li munka, fûz¢s, takarÁtÀs, a t´bbiben a k¢ziratom javÁtottam, Ártam, zen¢t hallgattam. A legnagyobb bajom a kÀlyha volt. N¢pi cserepekbûl ¢pÁtett¡nk fel egy igen
sz¢p kÀlyhÀt, amely azonban, bÀrhogy rakja az ember, ¢pp hogy ÀtlangyosÁtja a szobÀt.
Ezt csak Ãjabban magyarÀzta meg egy szak¢rtû barÀtom, addig sorra prÂbÀltam a t¡zelût, t¡zel¢si mÂdokat, harcoltam a 15 fokos szobahûm¢rs¢klettel, mÁg v¢gre a volt
konyhÀban rendeztem be a kuckÂmat. Egy hÂnapot egy hat n¢gyzetm¢ternyi helyen
t´lt´ttem, ott fûztem, mostam, mosogattam, szÀrÁtottam a felÀllÁtott sodronyon a feh¢rnemüt.
A tavasz aztÀn t´bbf¢le k´nnyebbed¢st hozott. Ella lek¡ldte a kitünû vaskÀlyhÀjÀt,
mÀrcius v¢g¢n aztÀn maga is lej´tt. Lassan megindult a kertben is a munka, s ebben
egyre nagyobb gy´ny´rüs¢gem talÀltam. NemhiÀba vÀgytam mindig valami Cseresny¢sbe, s Ártam a Bocskai-kertben, amÁg el nem romlott az ottani helyzet, tÀn legszebb
HÁd cikkeimet, most a sok hÂnapi munka utÀn (pedig milyen sz´rnyü kÀnikulÀn kellett
a n´v¢nyeinket neh¢z viaskodÀssal ÀthÃzni) beigazolva lÀtom, hogy ez a foglalkozÀs
¢ppolyan boldoggÀ tudott volna tenni, mint a tanÁtÀs. Olyan m¢ly gy´ng¢ds¢ggel Àllok
meg az esûtûl f´lfriss¡lt, napba csillogÂ fÀcskÀim k´z´tt, ahogy tÀn a gyerekeimet sem
tudtam n¢zni ä azokban mindig volt valami nyugtalanÁtÂ, mÁg ezek csupa sz¢ps¢g,
csendes szorgalom, az igazi müv¢szetre eml¢keztetû teremtû asszimilÀciÂ, csak a kÀrtevûkkel szemben kell ûket segÁteni. T´bb mint 130 fÀm van a 700 ´les telken, s mindrûl tudok mÀr valamit ä mikor volt tetves, megÀllt, vagy terjed-e rajta a lev¢lrozsda.
°n a gy¡m´lcsre, z´lds¢gre specializÀlom magam, Ella a virÀgoskertre. Van vagy ´tven
rÂzsat´ve, egy csomÂ violÀja, harangvirÀgja s egy cineamezeje, ez az ¢n kedvenc virÀ-
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gom ÀllÁtÂlag. N¢ha v¢gigjÀrjuk egymÀs n´v¢nyeit, mÀjus eleje Âta az unoka is ott lÀbatlankodik k´r¡l´tt¡nk. 33 ¢v alatt aligha t´lt´tt¡nk ennyi idût ilyen nagy harmÂniÀban.
A legnagyobb megk´nnyebbed¢st szÀmomra azonban, bÀrmilyen furcsÀn hangzik,
m¢giscsak az ÁrÂi pÀlya feladÀsa jelentette. MÀr nem is igen merem ezt magyarÀzni:
az emberek vagy s¢rtûd¢st, vagy affektÀlÀst ¢reznek benne. Pedig ott van a magyarÀzat
abban, amit levelem elej¢n Ártam, hogy ¢n voltak¢ppen tanÀrnak sz¡lettem. Egy igen
müvelt, jÂ szemü fiatalember, a prÀgai egyetem cseh lektora, nemr¢g megk¡ldte az
Iszony el¢ Árt tanulmÀnyÀt, eg¢sz ÁrÂi term¢szetemet abbÂl vezeti le, hogy ¢n ÁrÂnak is
pedagÂgus voltam voltak¢ppen. Az, hogy az ¢letÀbrÀzolÀson tÃlmenû pedagÂgiai c¢lok t¡zeltek, szerezte ellens¢geim javÀt; az, hogy t´bbnyire àtank´nyveketÊ Ártam,
okozza, hogy kev¢s az idû kez¢t meg nem ¢rzû müvem, az, hogy az àosztÀlyÊ a nemzet
ä sokkal figyelmetlenebb, szükebb fejü ¢s gyeng¢bb jellemü, mint a vÀsÀrhelyi osztÀlyaim voltak, s a szeretet helyett, mely ott ¢lû szemekbûl Àradt fel¢m, itt legtisztÀbb
szÀnd¢kaim¢rt, legnagyobb erk´lcsi erûfeszÁt¢seim¢rt is ÀllandÂan csak megrovÀst,
gyanÃsÁtÀst, a legjobb esetben irigys¢get kaptam, s ennek megfelelûen ihletûm sem a
pedagÂgiai erûm volt, hanem csak a k´teless¢g. Ez az ¢v kitünû alkalom volt, hogy
mindezt meggondoljam. Betegs¢gem Âta mÀr igen nehezen ment az ÁrÀs, szÀmottevû
mü nem is igen ker¡lt ki a kezembûl, nem kell gerontolÂgusnak lenni, hogy lÀssam a
k¢zirataimon, mint vonszoltam magam a feladattÂl hajtva mondatrÂl mondatra. Az a
k¡l´n´s helyzet, melyben most vagyok, fÀjdalmasan eszm¢ltetett rÀ, milyen sz´rnyü
a helyzetem abban a tanÀri szobÀban, melyet ÁrÂtÀrsaim alkotnak. HÀny tanÀri szobÀban fordultam meg, s nem szereztem egyetlen ellens¢get ä ebben pedig mind az volt.
Pedig csak az volt a bün´m, hogy nem rohantam (bÀr el¢gg¢ rohantam) olyan gyorsan
a falnak a fejem ´sszezÃzni, mint ûk szerett¢k volna. Amikor a tÀmadÀsok is megsürüs´dtek, belÀttam, hogy erûm ¢s k´teless¢geim v¢g¢re ¢rtem: ha hÃsz ¢vvel ezelûtt
lÀtom be ezt (ahogy voltak¢pp belÀttam), tÀn boldog ember lehettem volna, de m¢g
most sincsen k¢sû, s ha egy h¢ten egy napom van, azt is arra kell szentelnem, hogy az
idegen foglalkozÀs nyomait lemossam magamrÂl s az ÀllandÂ zaklatottsÀgbÂl valami
magasabbra mentsem a lelkem.
Ez Ágy talÀn nagyon tragikusnak hangzik ä valÂban korÀntsem olyan megrendÁtû,
mintha egy igazi ÁrÂ, aki perceit a halhatatlansÀg persely¢be rakta, jut erre a belÀtÀsra.
°nnekem nemcsak a term¢szetem ¢s a tehets¢gem, de az ´ntudatom is tanÀri ä egyegy f´l-f´lcsillanÂ szem, magasabbra emelt kalap, amit egy ´reg tanÀr is megkap, untig
el¢g f´ldi dicsûs¢gnek, s ÁrÂi kudarcomban is tanÀr mÂdjÀra vigasztalom meg magam:
ha nem is marad k¡l´n´s nyomom, becs¡letem, amennyire erûmbûl telt, m¢giscsak
a JÂ nyomÀsÀt igyekeztem f´nntartani az ¢let ´sszef¡ggû, messze terjedû s az egy¢ni
erûfeszÁt¢st elnyelû hajszÀlcsûrendszer¢ben. A k´teless¢gtudÀs k¢nyszere, melyet a tehetetlens¢g egyre keservesebb¢ tett, kiÀllt belûlem ä ugyanakkor szellemi szenved¢lyeim is folytathattam. Egy fiatal k´nyvtÀros egy-egy bûr´nd k´nyvet k¡ld´tt le, amit
¢n a hÂnap v¢g¢n cser¢re visszak¡ldtem. így sok kitünû munkÀhoz jutottam hozzÀ. Eleinte sokfele kalandoztam, k¢sûbb azonban itt is ¢rv¢nyes¡lt a pedagÂgusv¢r.
Tudod, mibe fogtam? ñrÀkat tartottam diÀkok n¢lk¡l. A r¢gi vÀsÀrhelyi koll¢giumaimat tartottam meg Ãjra, olvasmÀnyaimmal kibûvÁtve. Egy idû Âta leÁrom ezeket az
ÂrÀkat. MÀr mÀsodik f¡zetemen Àll ez a cÁm: Hogy tanÁtottam VÀsÀrhelyen a t´rt¢nelmet.
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Az ¢let sz¢p ajÀnd¢kak¢nt Ágy minden ´sszegyült ebben a sajkodi remetes¢gben,
amit az ¢letben vÀrtam: gondomra bÁzott fÀk, megtalÀlt csalÀdi ´sszhang, a tanulÀs
szenved¢lye, ´r´me, amely, mint Ti is tudjÀtok, a tanÀrban azonos a tanÁtÀs¢val. A
nagy extirpÀciÂs müt¢tre mÀr csak a sebfel¡let ¢rz¢kenys¢ge eml¢keztet: nem szerettem az irodalmi besz¢lget¢st, rosszul voltam, ha ÁrÂk t´rtek be hozzÀm, s hoztÀk pÀlyÀjuk gonosz atmoszf¢rÀjÀt, s n¢ha tÀn tÃlzott haraggal bizonygattam, hogy milyen
jellemrombolÂ az ÁrÂi pÀlya, s hogy egy tanÀri szobÀban t´bb sz¢p jellemet lÀttam, mint
a magyar irodalomban egy¡ttv¢ve. Lassan bizonyÀra ez is elmÃlt volna, s a kert, az
´regs¢g, az olvasmÀnyok, az ismeretszerz¢s s felÃjÁtÀs szem¢lytelens¢ge az °n piszkÀt
v¢gleg lemosta volna. Sajnos a pÀlya ä hÀrom ¢vtizedes mÃlt ä, mint lÀthatod, nem
enged el olyan k´nnyen, felelni kell ¢rte. Az elsû sÃlyos elmarasztalÀsra egy ajÀnlattal
feleltem: nem hagyom el t´bb¢ a telepet, s kiÀllok az ÁrÂk sorÀbÂl, nem adok ki t´bb
k¢ziratot a kezembûl. A keserüs¢g m¢g hozzÀt¢tetett egy f´l´sleges mondatot is: s
igyekszem feltün¢s n¢lk¡l min¢l elûbb befejezni az ¢letemet. AjÀnlatomnak ezt a pontjÀt is komolyan vettem. Felhagytam minden Âvint¢zked¢ssel, visszak¡ldtem a v¢rnyomÀsm¢rûm, s napi n¢gy ÂrÀt kapÀltam a kertben. S itt j´tt Sajkod ¢s az Ãj ¢let csodÀja:
egy-k¢t h¢tig rohamosan fogytam, pusztultam, de aztÀn megÀllt a hanyatlÀs, s ma minden korlÀtozÀs n¢lk¡l is kitünûen ¢rzem magam, mintha csak (ez persze illÃziÂ is lehet)
visszanyertem volna az eg¢szs¢gemet.
Voltak olyan jelek, hogy az illet¢kesek belenyugszanak ebbe az ´nk¢ntes eln¢mulÀsba, internÀlÀsba ä az ¢letmü¢rt, melyet egy ¢ve m¢g Kossuth-dÁjjal illettek. °n pedig
boldogan vÀllaltam volna, hisz az ember min¢l k´zelebb hajlik a term¢szetes halÀlhoz,
furcsa mÂdon annÀl jobban irtÂzik a term¢szetellenestûl, s szÁvesen lemond minden
hûsi handabandÀrÂl. Azt, ami a beszÀmolÂ e pontjÀtÂl tÃl esik, mÀr tudod...
ºdv´zl´m a koll¢gÀkat, Titeket RÂzsÀval, s a k¢t sz¢p okos gyerekekkel egy¡tt szeretettel ´lel:
Laci
Nem misszilis lev¢l; az ÁrÂ fogalmazÂf¡zet¢ben fennmaradt sz´veg.
A prÀgai egyetem cseh lektora ä RÀkos P¢ter. ä Egy fiatal k´nyvtÀros ä N¢meth LÀszlÂnak t´bben is
k¡ldtek le Sajkodra k´nyveket: Vekerdi LÀszlÂ, Varga JÂzsef ¢s VitÀlyos LÀszlÂ. ä Az elsû sÃlyos
elmarasztalÀsra egy ajÀnlattal feleltem ä c¢lzÀs a KÀllai GyulÀnak fogalmazott lev¢lre.

Ill¢s Endr¢nek
Sajkod, 1958. jÃnius 13.
Kedves Bandi!
BocsÀss meg, hogy megint jelentkezem; de most, a k´nyvnap elûtt volna ideje, hogy
n¢hÀny f¡ggû ¡gy¡nket elint¢zz¡k.
A TÀrsadalmi drÀmÀkrÂl egy hÂnap Âta nem kapok hÁrt; de Ãgy lÀtszik, m¢giscsak
megjelennek: a rÀdiÂban egy negyedÂrÀja harangoztÀk be. írÂi okokbÂl nem bÀntam
volna, ha nem jelenik meg; korrektÃrajavÁtÀs k´zben nagyon szenvedtem a k´z¢pszerüs¢g¢tûl. K¡l´n´sen nagy hiba volt, hogy a VillÀmf¢nyn¢lnek nem a szÁnhÀz szÀmÀra
megr´vidÁtett sz´veg¢t adtam Àt nektek ä abban nem der¡lt volna Ãgy ki a mü nyelvi
elhibÀzottsÀga. Anyagi okokbÂl azonban, most, hogy az ÁrÂi pÀlyÀval hivatalosan is szakÁtottam, jÂ, hogy m¢gis megjelenik: k´nnyebben megy elûlegeim visszat¢rÁt¢se. S ez
az elsû pont, amiben egy kis felvilÀgosÁtÀst k¢rek.
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FebruÀrban, amikor a DrÀmÀk elûleg¢t megk¡ldetted, arra k¢rtelek, hogy vonasd
le belûle a mÀs müveimre kiutalt (Ãgy hiszem, mintegy 9000 Ft-nyi) elûleget is. Nem
tudom, ez megt´rt¢nt-e, az az ¢rz¢sem, nem. Azt is hallottam, hogy az ÁrÂi tiszteletdÁjakat jelentûsen leszÀllÁtottÀk. Minthogy ilyenkor Ãgyis szoktatok egy kis elszÀmolÀsf¢l¢t adni, arra k¢rlek, tudÂsÁts: elûrelÀthatÂlag mekkora ´sszeg Àll majd a rendelkez¢semre valamennyi tûletek felvett elûlegem levonÀsa utÀn. Erre a Magvetûvel folytatandÂ tÀrgyalÀsaimhoz van sz¡ks¢gem: ott is nagyobb ´sszeget kell esetleg visszafizetnem.
A mÀsodik pont: minthogy ¢n a miniszternek is bejelentettem s azonkÁv¡l megmÀsÁthatatlan szÀnd¢kom is, hogy k¢ziratot nem adok ki t´bb¢ a kezembûl, arra k¢rem
a kiadÂt, hogy fennÀllÂ szerzûd¢seinket (legalÀbbis, amelyek eztÀn ÁrandÂ müveimre
vonatkoznak) k´z´s megegyez¢ssel bontsuk fel.
V¢g¡l nem lenne illû n¢hÀny mentegetû szÂ n¢lk¡l hagyni utolsÂ levelemet. AzÂta
sok minden t´rt¢nt, amirûl talÀn te is tudsz, s aminek az elûszele Áratta velem azokat
a zaklatott sorokat. Ma is van olyan ¢rz¢sem, hogyha most egy ¢ve, amikor a vihart
kavarÂk mozgÀsa mÀr f¢lre¢rthetetlen volt, a publikÀlÀstÂl visszahÃzÂdom, magamnak talÀn m¢g ¢vekig dolgozhatok. Hogy szÀnd¢kom helyeseld, ahhoz nem jÂstehets¢g kellett volna ä csak a k´r¡l´tted ¢lû emberek indulatainak a megfigyel¢se s k´zl¢se.
Persze a legnagyobb m¢rt¢kben helytelen volt, hogy a valÂdi helyzet r¢szv¢tbûl vagy
´ntudatlan t´rt¢nt eltitkolÀsa miatt (ha csalÀdommal ´sszefogva is) szemrehÀnyÀsf¢l¢t
tettem Neked. A megbÀntÀs megÁt¢l¢s¢n¢l azonban (ebben Ãgy hiszem egyet¢rtesz velem) ¢ppÃgy, mint a megbÀntÂdÀs¢nÀl is, a àmikorÊ n¢ha fontosabb, mint a àmivelÊ
¢s a àminÊ.
Tudom, hogy ¢n most a teljesen ¢rdektelen ä kitaszÁtott ¢s hanyatlÂ ä emberek sorÀba s¡llyedek vissza; de ha ez jelent valamit szÀmodra, biztosÁthatlak, hogy innen is
Ãgy gondolok vissza RÀd, mint az egyetlen emberre, akiben volt annyi ¢rdeklûd¢s ¢s
nagylelküs¢g, hogy k¢zirataim elolvasÀsÀval sok boldog ÂrÀt s nem kis vigaszt szerzett
nekem; a siker¡ltnek meggyûzûn ´r¡lt s a kev¢sb¢ jÂ¢rt sem szegte kedvemet.
A r¢gi szeretettel:
N. Laci
Ill¢s Endr¢tûl
Budapest, 1958. jÃnius 22. VasÀrnap
Kedves Laci!
Holnap talÀn elk¢sz¡l a k´nyvel¢s az elszÀmolÀssal, s levelemmel egy¡tt elk¡ldhetem
neked.
Fûk´nyvelûnkkel k´z´ltem kÁvÀnsÀgodat: minden elûlegedet vonjÀk le.
Szerzûd¢seid felbontÀsÀt azonban ¢rtelmetlens¢gnek, sût esztelens¢gnek tartom.
Meg ne haragudj rÀm ä de ebben nem is seg¢dkezem neked. DrÀmÀid n¢gy k´tet¢nek
megjelentet¢se eg¢szen nagy ´r´m volt. A barÀt ´r´me. Az ÁrÂtÀrs, a kortÀrs, a n¢zû,
az olvasÂ ´r´me. S nemcsak az eny¢m ä ezrek¢ ¢s ezrek¢. Ugyanilyen ´r´m volt a
sorozat megindÁtÀsa. ä A rombolÀsban r¢szt venni tÃl fÀjdalmas lenne.
Azt mondom: ne tedd.
Ha m¢gis ragaszkodsz elhatÀrozÀsodhoz: Árd meg hivatalosan a kiadÂnak. Int¢zz¢tek ezt ketten ä te ¢s a kiadÂ. TÀrgyaljon veled az igazgatÂ; ism¢tlem ä rombolni nem
tudok; ebben nem veszek r¢szt.
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°lesen, igazsÀgtalanul bÁrÀltak? A bÁrÀlat az irodalom ¢let¢hez tartozik. A rossz bÁrÀlat ´nmagÀt v¢gzi ki. K¡l´nben pedig ä csak bÁrÀljanak. A te müved mindig megv¢di
´nmagÀt. Az olvasÂknak ¢s nem a bÁrÀlÂknak Ársz.
De Ãj munkÀid meg nem jelentet¢se logikÀtlan elhatÀrozÀs is. A bÁrÀlat ä Ãgy tudom
ä inkÀbb r¢gi munkÀidba akadt bele, s nem az Ãjakba. °s a bÁrÀlatot Ãgysem hallgattathatod el, m¢g hallgatÀsoddal sem.
°s ha mÀr hallgatÀsrÂl besz¢l¡nk, hadd mondjam el m¢g egyszer: az elmÃlt ¢vek
sorÀn soha nem titkoltam el elûtted semmit. Jelent¢ktelen mondatokat, pletykÀkat
persze nem k´zvetÁtettem.
A n¢pi ÁrÂkrÂl szÂlÂ hosszabb tanulmÀnyt m¢g ma sem ismerem. Olvastam viszont
a müvelûd¢si programot, de tudom: azt elk¡ldt¢k neked is. Hogy ebben a programtervezetben nevedet igazsÀgtalanul, alaptalanul ÁrtÀk le ä azt megjegyz¢seimben ä ÁrÀsban ä k´z´ltem az illet¢kesekkel.
DrÀga LacikÀm!
Nem a vita kedv¢¢rt, m¢g kev¢sb¢ a kiadÀs¢rt ä az ÁrÀsaid¢rt vitatkozom veled. írnod
kell. S mit Ársz: meg kell jelentetni.
Igaz szeretettel ´lel r¢gi barÀtod:
Bandi
Ill¢s Endr¢nek
Sajkod, 1958. jÃlius 7.
Kedves Bandi!
Ha a fogalmat kellûn kitÀgÁtjuk, az akasztÀs is bÁrÀlat, s tekintve, hogy e vilÀgok legjobbikÀban az igazsÀg v¢g¡l mindig gyûz, az akasztandÂt joggal biztathatjÀk barÀtai:
àNe ¢rz¢kenykedj, ha Àrtatlan vagy, a k´t¢l elszakad ä vagy ha esetleg nem is szakad,
a hiba elûbb-utÂbb majd csak kider¡l!Ê
De valÂban ne tr¢fÀljunk ¢s ne ¢rz¢kenykedj¡nk ä van tÀrgyszerü megbesz¢lnivalÂnk is. Szerinted ¢n vagyok az esztelen rombolÂ ä de ha Te tudsz ¢pÁteni, ott van a
sorozat, abban kiadhatsz akÀr tizen´t k´tetet is, amely a k´z´ns¢g szÀmÀra hozzÀf¢rhetetlen. °n csak azt nem akarom, hogy tovÀbb terheljenek (s mÀs szelekn¢l esetleg
szememre hÀnyassanak) szerzûd¢sek, amelyeknek nem tudok s nem is akarok eleget
tenni.
A TanÃ bevezetûj¢ben megtalÀlod a mondatot: àHa nem kapom meg a malÀriÀt,
megbetegszem a kinintûl.Ê MÀr akkor ¢reztem, hogy ez jellemrontÂ pÀlya, s a helyes
az lett volna, ha akkor f´lhagyok vele. De valami àk´teless¢gÊ-re hivatkozva mindig
visszaugrasztottak bel¢. Most mÀr nem vagyok hajlandÂ rÀ; helyesebben akkor sem
voln¢k, ha k¢pes lenn¢k. Nem is hiszem, hogy olyan nagy nemzeti ¢rt¢ke lenne a munkÀnak, amelyet ennyi kikezdett vagy eg¢szen megromlott jellemü ember csinÀl. A lÀnyaimat a kitagadÀssal fenyegetûzve tartottam vissza minden az irodalommal ´sszef¡ggû pÀlyÀtÂl. M¢rt ne engedn¢m meg magamnak azt a f¢nyüz¢st, hogy ¢letem utolsÂ hÂnapjaiban kimaradjak e foglalkozÀs szenny¢bûl, izgalmÀbÂl? Maga az elhatÀrozÀs
f¢l gyÂgyulÀs mÀr.
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Benned persze egy nemes 19. szÀzadi hagyomÀny dolgozik m¢g, amely Ãgy n¢zi
az ÁrÂt, mint müvet tejelû tehenet. °n azonban nem tûgy vagyok, hanem l¢lek, s ´r¡l´k, hogy nem tartozom t´bb¢ abba a tÀrsadalomba, ahol a mi kortÀrsaink a legk¡l´nbek.
Szeretettel k´sz´nt s ´lel:
Laci
VÀrhelyi B¢lÀn¢tÂl
Debrecen, 1960. mÀrcius 13.
Kedves Laci bÀcsi!
Ne tess¢k haragudni, hogy ism¢t felkeresem levelemmel. Tegnap voltam RozÂ n¢nin¢l. Idûnk¢nt el szoktam menni hozzÀ, s tûle tudom meg, hogy ¢l-e m¢g Laci bÀcsi, s
nem adott-e ki Ãjabb k´nyvet vagy egy¢b ÁrÀst. Ha n¢ha bemegyek a vÀrosba, n¢zegetem a k´nyvesboltok kirakatait, meg az ÃjsÀgÀrusoknÀl a folyÂiratok cÁmlapjÀt, de
sajnos a Laci bÀcsi nev¢t nem lÀtom az utÂbbi esztendûkben. Pedig nagyon hiÀnyoznak
az ÁrÀsai. RÀm mindig olyan hatÀssal voltak, mint a fuldoklÂra lehet az oxig¢n, ¢s bizony ma nagyon elhasznÀlt, szennyezett, sût m¢rgezett levegût kell szÁvnunk.
Csak egy dolog szomorÁtott el nagyon. N¢hÀny esztendûvel ezelûtt olvastam a NagyvilÀgban a Tolsztoj-tanulmÀnyt, s abban azt, hogy a vallÀs, az istenhit idej¢tmÃlt dolog,
amin az emberi gondolkozÀsnak tÃl kell haladni, s Tolsztojnak is az volt a hibÀja, hogy
nem haladt tÃl rajta. Az °getû Eszterben is olvastam hasonlÂt a filozÂfiaÂra leÁrÀsÀban.
Kedves Laci bÀcsi, ne tess¢k gondolni, hogy a vakhit besz¢l belûlem. Voltam valaha
elfogultan vallÀsos, de azon mÀr tÃl vagyok. Serd¡lûkoromtÂl kezdve vallÀsos nevel¢st
kaptam, ami¢rt nem gyûz´k el¢g hÀlÀs lenni n¢hÀny nevelûmnek, bÀr jÂ n¢hÀny esztendûre elfogulttÀ tett. Viszont a becs¡letes gondolkozÀst Laci bÀcsitÂl tanultam. Tess¢k elhinni, hogy az igazsÀgnak az Àrnyalataihoz is szeretek ragaszkodni, ¢s irtÂzom
mindennemü lÂdÁtÀstÂl ¢s kiszÁnez¢stûl. K¡l´nben is term¢szetemn¢l fogva nagy kritikus vagyok, mÀr gyermekkoromban is az¢rt szidtak. Jelenleg a f¢rjemmel egy¡tt nem
vagyunk egy felekezetnek tagjai sem, csak ÀltalÀban kereszty¢nek igyeksz¡nk lenni.
Az¢rt Árok most Laci bÀcsinak, hogy ne tess¢k a f¡rdûvÁzzel egy¡tt ki´nteni a gyereket is. Sok ezer ember ¢l ma is a f´ld´n, akinek az ¢lettapasztalata bizonyÁtja, hogy
van gondvisel¢s, van Isten. Eg¢sz biztosan nagyon t´k¢letlen fogalmaink vannak RÂla,
arrÂl is lehet vitatkozni, hogy a BibliÀbÂl ki mit hisz el (magam sem hiszem, hogy a
Szentl¢lek Ãgy diktÀlta volna, mint a fûn´k a g¢pÁrÂnûnek az ¡zleti levelet), de a hÁvû
embereknek a tapasztalat bizonyÁtja, hogy van Valaki, aki int¢zkedik felûl¡nk.
Tagadhatatlan, hogy elûbb hitt¡nk, s aztÀn volt r¢sz¡nk ilyen tapasztalatokban legt´bb¡nknek. °rthetû is, hogy az Isten azoknak mutatja meg a gondvisel¢s hatalmÀt,
akik eg¢sz ¢let¡ket szolgÀlatÀra ajÀnljÀk, vagy akikrûl felt¢telezi, hogy erre hajlandÂk.
BizonyÀra tetszett mÀr sok ilyen t´rt¢netet olvasni is, hallani is, hogy hÁvû embereket az Isten megsegÁtett, mikor mÀr emberi szÀmÁtÀs szerint nem volt semmi rem¢ny,
vagy nagyon k¢ts¢ges volt. SÃlyos betegs¢gbûl gyÂgyultak fel, mikor az orvosok feladtÀk mÀr a rem¢nyt. MÀsok ¢letveszedelembûl menek¡ltek meg, sÃlyos anyagi gondok k´zt kaptak nem vÀrt segÁts¢get stb. °rdekes az, mikor az embernek elûÀll egy
r¢gi adÂsa, akitûl, azt hitte, sohasem kapja meg a p¢nz¢t, ¢s az segÁti ki a legnagyobb
sz¡ks¢gbûl. (Sokszor nem is tudja pedig az adÂs, hogy a hitelezû bajban van.) MÀskor
meg az igazsÀg¢rt valÂ ¡ld´ztet¢s idej¢n Àll elû valaki, akin valaha segÁtett, sohasem
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vÀrva viszonzÀst, ¢s az menti meg. MÀskor a csendûr, akit k¡ldenek a hÁvû ember¢rt,
felfedezi kettûj¡k k´zt a rokonsÀgot, s elengedi az illetût. MÀskor esetleg egy r¢szeg
ember j´n be a hivatalba, ahol a hÁvû ember inkvizÁciÂs vallatÀsÀra k¢sz¡lnek, s olyan
zavart csinÀl, hogy az egy¢bk¢nt sÃlyos k´vetkezm¢nyekkel jÀrÂ vallatÀst nem tudjÀk
megtartani, s az illetû megmenek¡l (ezek megt´rt¢nt esetek). MilliÂ variÀciÂja van az
ilyen segÁts¢gnek. Sokan azt mondjÀk erre: àV¢letlenÊ, àszerencs¢je voltÊ. De ezek a
szerencs¢k ¢s v¢letlenek tÃlsÀgosan gyakran fordulnak elû az ¢let¡nkben, s v¢g¡l mÀr
minden bajban szÀmÁtunk rÀjuk, jobban, mintha valami k´zeli rokonunk volna valamely miniszt¢riumban. Term¢szetesen csak akkor, ha jÂ a lelkiismeret¡nk, ez nagyon
fontos.
Persze ez nem megy a v¢gtelens¢gig. A kereszty¢n ¢letben, az istenes ¢letben szenved¢s is van. J¢zus Krisztus ¢s jÂ n¢hÀny apostola kereszten v¢gezte. MÀsok b´rt´nben
szenvedtek. PÀl apostol sok ver¢st kapott hit¢¢rt. A gÀlyarabok t´rt¢net¢t is ismerj¡k.
Sokrates, Gandhi erûszakos halÀllal haltak meg stb. De n¢hÀny esetben magam is lÀttam, hogy akik k¢szek bÀtran vÀllalni a szenved¢seket az igazsÀg¢rt, az Isten ¢ppen
azokat menti meg sokszor csodÀlatos mÂdon tûl¡k ä mÁg el nem j´n az ÂrÀjuk. àEz az
Isten kÀderez¢seÊ, szokta mondani a f¢rjem. Tess¢k elhinni, nagy biztonsÀgot ad az
¢letben az a tudat, hogy a vilÀg Ura lÀt ¢s szeret benn¡nket, s sz¡ks¢g eset¢n int¢zkedik
felûl¡nk. Nem hagy tovÀbb szenvedni benn¡nket, mint ameddig bÁrjuk, ¢s ha meghalunk, akkor Ãgy lesz jÂ. Minden helyzetben nagy bÀtorsÀgot ad ez az embernek.
Olyan esetben is, mikor a veszedelem elûl lÀtszÂlag csak k¢t Ãt nyÁlik a menekv¢sre: a
becstelen viselked¢s vagy az ´ngyilkossÀg, s egyiket sem szabad vÀlasztani a hÁvû embernek. Isten tud nyitni harmadik utat is.
BizonyÀra hallott ilyen eseteket Laci bÀcsi, s talÀn ezt gondolta rÀ: àHazugsÀg, lÂdÁtÀs, tÃlzÀs, alaposan kiszÁnezte.Ê Sajnos, el kell ismernem, hogy sok esetben Ágy is
van, s ez¢rt nagyon is haragszom. °ppen az ilyen esetekben kellene pontosan, a r¢szletekben ¢s az Àrnyalatokban is ragaszkodni az igazsÀghoz, mert ezt amÃgy is nehezen
hiszik el. Sajnos, az ember csak a sajÀt szem¢nek ¢s f¡l¢nek hihet biztosan. De ¢n magam lÀttam jÂ n¢hÀny esetet. Velem vagy a f¢rjemmel vagy k´zeli ismerûseimmel t´rt¢nt, s meg tudtam ÀllapÁtani, hogy igaz-e vagy sem. KÁvÀnom, hogy a jÂ Isten Laci
bÀcsinak is adjon n¢hÀny ilyen tapasztalatot. Neh¢z helyzetben tess¢k hittel k¢rni ¢s
vÀrni az isteni segÁts¢get. De addig is k¢rem, hogy ha Ãgy fordulna a helyzet, hogy
szÂhoz tetszene jutni, tess¢k Âvatosan bÀnni a vallÀs kritikÀjÀval. Ism¢t k¢rem: ne tess¢k ki´nteni a gyereket a f¡rdûvÁzzel, mert nagy sz¡ks¢ge van rÀ a vilÀgnak.
BizonyÀra nem ¢n vagyok az egyetlen, aki ilyen k¢r¢ssel fordul Laci bÀcsihoz. Az
¢n hangom is egy a t´bbi k´zt, s tess¢k elhinni, olyan valakinek a hangja, aki szereti
¢s becs¡letesen keresi az igazsÀgot, ¢s sem magÀt, sem mÀst nem szeret Àltatni.
Sajnos tudom, hogy a kereszty¢n egyhÀz most nagyon romlott, z¡ll´tt Àllapotban
van. Sok felekezetet ismerek, de egyiknek sem szÁvesen lenn¢k tagja. Egyben mind
megegyeznek, hogy nem engedik a hÁveket becs¡letesen ¢s bÀtran gondolkozni, s ami
m¢g rosszabb: nem adnak kellû biztatÀst ¢s bÀtorÁtÀst a becs¡letes, hûsies szent ¢letre.
Ellenben minden felekezetben lÀttam becs¡letes t´rekv¢sü embereket, akik k¢rik ¢s
vÀrjÀk az Istentûl a vallÀsos megÃjulÀst, egy igazi sz¢p mozgalmat, amelyik leveti a
r¢gi sallangokat, ¢s ragaszkodik a l¢nyeghez. Ennek el is kell j´nni, mert Ágy kibÁrhatatlan az ¢let, itt fulladozik a l¢lek. S gyermekeinknek m¢g szomorÃbb sorsuk lesz, ha
fiatal korukban annyi lelki tÀplÀl¢kot sem kapnak, mint mi kaptunk.
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Egy¢bk¢nt jÂl vagyunk. A f¢rjem kûmüvesseg¢d. MunkÀja k´zben harcol az erk´lcs´k tisztulÀsÀ¢rt is. °n most itthon vagyok a k¢t fiacskÀmmal. Egyik 2 1/2 ¢ves, a mÀsik
1 ¢ves. Sok ´r´m¡nk van benn¡k. Azt k¢rem a jÂ Istentûl, hogy ha felnûttkort ¢rnek,
olyan emberek legyenek belûl¡k, akik ýt hüs¢gesen szolgÀljÀk, ¢s ezt a boldogtalan
vilÀgot elûbbre viszik.
Laci bÀcsinak kÁvÀnok bÀtorsÀgot, sok lelkierût, jÂ eg¢szs¢get. EzenkÁv¡l kÁvÀnok
sok sz¢p unokÀt, k´zt¡k olyan lelkeket is, akikben k¢sûbb is kedve telik majd nagyapjuknak.
Nagy tisztelettel ¡dv´zli:
VÀrhelyi B¢lÀn¢
A feltehetûen GulyÀs PÀl ´zvegy¢nek barÀti k´r¢hez tartozÂ lev¢lÁrÂ kil¢t¢t nem siker¡lt felderÁteni.

MÂd AladÀrnak
Sajkod, 1961. oktÂber 28.
Kedves MÂd AladÀr!
HÂnapok Âta izgalmak k´zt ¢lek; a Bolyai vÀratlan siker¢t, gondolhatod, nem hagytÀk
szÀrazon elvinnem. Ide is friss inzultusok ¢g¢s¢vel, k¢t munkak¢pes ¢v utÀn megint
hypertoniÀsan menek¡ltem; azzal az elhatÀrozÀssal, hogy t´rt¢nj¢k akÀrmi, egy-k¢t
hÂnapig nem foglalkozom ´nmagammal.
Ilyen Àllapotban ¢rt k¢t tanulmÀnyod, melyeket fogadalmam ellen¢re, tiszteletbûl
azonnal elolvastam. A ValÂsÀg-beli a m¢lyebbre menû, a KortÀrs¢ a jobbindulatÃ; mindenikben vannak olyan ¢szrev¢telek, id¢zetek, amelyek rokonszenvezû vagy legalÀbbis nem eleve elfogult szemre vallanak. Arra persze nincs rem¢ny, hogy ifjÃkori
munkÀssÀgomra vonatkozÂ Át¢leteket (s ami ebbûl k´vetkezik, mostani àpÀlfordulÀsomÊ s eg¢sz utam k¢p¢t) elfogadhassam. NyilvÀn az¢rt, mert a harminc ¢v elûtti
N. L. teoretikus r´gt´nz¢seit ¢n nem a marxizmus betüi, hanem az ¢lû ig¢ny felûl
n¢zem, amely a àjellegzetesen ÁrÂÊ ÁrÂt a szÀmÀra idegen ter¡letre akkor bek¢nyszerÁtette.
Ez az ig¢ny, Ãgy ¢rzem, ma is aktuÀlis: a cs¡ggedts¢get, mondhatnÀm: tavaszi hiÀnybetegs¢get, mely tÀrsadalmunkon s fûk¢nt ifjÃsÀgunkon az objektÁv emelked¢s ellen¢re egyre inkÀbb erût vesz: ¢n ennek az ig¢nynek a kiel¢gÁtetlens¢g¢vel magyarÀzom; mÁg abban az Ãj k¢pben, melyet a szovjet szocializmus az utÂbbi ¢vekben a szem¡nk elûtt kezd ´lteni, ennek az ig¢nynek a jelentkez¢s¢t, t¢rhÂdÁtÀsÀt v¢lem felismerni. A szorosabb egy¡ttmük´d¢st is nem mÃltam megbÀnÀsa, hanem ez a rem¢ny
s a szocializmus j´vûj¢be, ´ntisztulÀsÀba vetett ä k¡l´nben soha el nem vesztett ä bizalmam tette lehetûv¢.
Amikor jobban kamatozÂ sz¢pirodalmi munkÀim f¢lret¢ve a Sajkodi est¢k vesz¢lyt
Ág¢rû tanulmÀnyainak nekivÀgtam: ezt a bizalmat igyekeztem a müvelt ¢rtelmis¢g
nyelv¢n megfogalmazni s a nagyr¢szt kiÀbrÀndult ifjÃsÀgra Àtragasztani; elfeledve,
hogy valahÀnyszor hasonlÂt prÂbÀltam (45-ben A tan¡gy rendez¢s¢vel, 56-ban a Magyar
Mühely kef¢ben maradt ÁrÀsaival), mindig a harminc ¢v elûtti dolgokrÂl kezdtek el besz¢lni, amelyeket megv¢denem, helyes megvilÀgÁtÀsba helyeznem, m¢g ha szabad volna is, nem c¢lszerü: olyan k¢nyes t¢mÀkat (pl. a harmincas ¢vek szovjet szocializmusÀnak a k¢pe) kellene megbolygatni k´zben. így t´rt¢nt most is. Az ¢letfogytiglani fe-
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gyenc elûtt, ha tizen´t ¢v mÃltÀn amnesztiÀt kapott, nem illik a hajdani gyilkossÀgot
emlegetni. °n nem voltam gyilkos, sût igen k´nnyü volna a kellû gond n¢lk¡l hozott
Át¢letet megsemmisÁteni. Tizen´t ¢v ÂraadÀs, fordÁtÂi robot, n¢masÀg ¢s betegs¢g utÀn
azonban hiÀba besz¢lek CsehovrÂl, BolyairÂl, politechnikÀrÂl, m¢g mindig a r¢gi, sztereotippÀ vÀlt Spengler, Ortega, harmadik Ãt szavakat hozza vissza a visszhang; annyi
Ãj probl¢mÀval mintha csak egyetlen r¢gi probl¢mÀt ä lehet-e a kutyÀbÂl szalonna? ä
tudn¢k indukÀlni.
AmÁg ezt csak literÀtorok tett¢k, varÀzsig¢nek tekintettem e szavakat, amelyekkel a
rontÀst, ez esetben a vesz¢lyesnek ¢rzett ÁrÂt akartÀk elf¡st´lni. De ha Te is Ãgy ¢rzed,
hogy a megtett Ãt nagysÀgÀnak az ¢reztet¢s¢re t´bbet kell besz¢lned arrÂl, amit hajdan
akarhattam, mint amiben ma akarok segÁteni (holott ¢pp a 3-4 ¢v elûtti dolgok t´rt¢neti ¢s pszicholÂgiai indokait nehezebb meg¢rteni, mint a m¢g r¢gebbiek¢t), akkor
itt valÂban komoly tilalomfa mered, s nekem is azt kell mondanom, vÀrjunk hÀt, amÁg
ebben az Ãgy lÀtszik mindenn¢l fontosabb k¢rd¢sben is egyet¢rthet¡nk. Azaz hÃszharminc esztendût becsl¢sem szerint.
Ne hidd, hogy b¡szkes¢gbûl nem megyek Àt azon a hol nyers, hol pÀrnÀzott sz¢gyenigÀn, amelyen ifjÃsÀgom megtagadÀsÀval akarnak ÀtszorÁtani. A megalÀztatÀs
hosszÃ iskolÀjÀn mentem Àt, s nem magam¢rt nem tehetem meg ezt ä a gondolat¢rt,
vagy ahogy elûbb mondtam, az ig¢ny¢rt (hajdani nyelvemen: a minûs¢g¢rt), amelynek a szocializmus j´vû fejlûd¢s¢ben, Ãgy rem¢lem, egyre t´bb szerepe lesz. Kicsi p¢ldÀn: ahogy a politechnikai oktatÀs lemosolygott gondolatÀt tizen´t ¢v mÃltÀn itthon is kÁvÀnatossÀ tette a szovjet p¢lda, sok mÀs dologrÂl is ki fog der¡lni, hogy a szeg¢ny magyar previzionista (vigyÀzat: nem revizionista) valami helyes, tÀvoli c¢l fel¢
t´rekedett.
Az a fiatalember, aki most harminc ¢ve a TanÃ ¢letfogytiglani magÀnyt jelentû vÀllalkozÀsÀnak nekiment, tûlem mÀr nagyon messze ker¡lt. De tÀn ¢pp ez¢rt, Ãgy ¢rzem, nincs jogom megtagadni ût. írÂi erûben, erk´lcsi pÀtoszban egyarÀnt k¡l´nbnek
¢rzem ût magamnÀl; Ãgy vagyok vele, mint az ´reg rezignÀlt Arany lehetett a szÁv¢ben
¢lû Petûfivel; sok hibÀjÀba, gyenge vers¢be belelÀtott, de az¢rt messze maga f´l´tt tudta, s meg nem tagadta volna: a hev¢t.
Azt hiszem, helyes volt ezt megÁrnom. Vitatkozni most nem akarok: elûsz´r ´ssze
kell szednem magam annyira, hogy a k´r´ttem tÀncolÂ torzk¢pektûl, az ¢n fÃriÀimtÂl megszabadulva, megint megteremtsem magam k´r¡l az objektÁv cs´ndet, amelyben a dolgok szÂlnak term¢szetes sz¢ps¢g¡kben. De ha kiss¢ k´nnyebben leszek, ´r¡l´k, ha szem¢lyesen is megismerkedhet¡nk. Addig is k´sz´n´m a bizalmat, hogy ÁrÀsaidat megk¡ldted, s a m¢ltÀnyosabb hangot, amelyen azt, amit fontosnak ¢rezt¢l, elmondtad.
Szeretettel k´sz´nt:
N¢meth LÀszlÂ
K¢t tanulmÀnyod ä MÂd AladÀr: A SAJKODI EST°K -rûl (KortÀrs, 1960. november) ¢s MÂd AladÀr:
SORS °S FELELýSS°G (ValÂsÀg, 1961. februÀr).
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Csernyevszkaja NataliÀtÂl
Budapest, 1962. jÃlius 13.
Kedves ¢s tisztelt ÁrÂ Ãr!
Most azzal a szokÀssal ¢lek, hogy nagy embereknek szabad ismeretlen¡l is Árni, viszont
a szokÀstÂl elt¢rûen abban rem¢nykedek, hogy a nagy embertûl vÀlaszt is kapok, akÀr
nyomtatott betükben megtalÀlva azt, akÀr Árottban.
Sok ¢rt¢kes idej¢t elrabolnÀm (bÀr igyekszem min¢l r´videbbre fogni gondolataim
¢s k¢rd¢seim ÀradatÀt), ha minden¢rt, ami¢rt illik, k¡l´n-k¡l´n szÁves eln¢z¢s¢t k¢rn¢m. TehÀt r´viden: bocsÀsson meg, hogy el fog olvasni a levelemet, ¢s bocsÀsson meg,
hogy a sz¢p magyar nyelv müvelûj¢t bosszantom ¢gbekiÀltÂ nyelvtani, fogalmazÀsi ¢s
egy¢b hibÀkkal. (Sajnos, nem tanultam a magyar nyelvet.)
Az ÁrÂ urat csak n¢hÀny müve ¢s ÁrÀsa alapjÀn ismerem. A gondolatai miatt, a fÀjÂ
t¢mÀk ¢s a kor k¢rd¢sei miatt, amelyeket mer feltenni ¢s n¢ha megvÀlaszolni ä nagyon
szeretem ¢s tisztelem. Ez mÀr t´rv¢nyszerüs¢g, hogy az ember elûbb j´n rÀ, mit kell
k¢rdezni, ¢s csak k¢sûbb sz¡letik meg a vÀlasz. N¢ha ¢vtizedeket kell vÀrni.
A kÁs¢rletezû embert a KortÀrsban rendkÁv¡l nagy ¢rdeklûd¢ssel olvastam. Tanultam
àaz emberi magatartÀsÊ ¢s àt¡relemÊ tantÀrgyÀt. MÀr az elûszÂ v¢g¢hez k´zeledtem,
amikor talÀlkoztam az ¢n fÀjÂ k¢rd¢semmel: alkalmazkodni vagy sz¢trÃgni a k¢nyszerüs¢g b´rt´n¢t.
Tulajdonk¢ppen ezzel a lev¢llel vÀlaszt keresek egy r¢gi k¢rd¢semre, amelyet m¢g
senkinek nem tettem fel, csak magamnak hosszÃ ¢veken kereszt¡l.
Fiatal koromban haraptam, rÃgtam, robbantottam. Ennek a rossz tulajdonsÀgomnak k´sz´nhetem, hogy elv¢geztem egy fûiskolÀt ¢s egy f¢l egyetemet. Mind a kettûn
kitünû voltam. Nagy tehets¢gnek tartottak.
HÀzassÀgom k¢nyszerÁtett, hogy alkalmazkodjak. Azt hittem, okos vagyok. Alkalmazkodtam. SzakmÀmban nem kaptam munkÀt, tehÀt fordÁtottam. Elûsz´r ´r´mmel
¢s teljes odaadÀssal ä mert an¢lk¡l nem lehet igazÀn jÂ munkÀt v¢gezni ä, k¢sûbb ä
amikor nem el¢gÁtett ki a fordÁtÀs ä ez volt a szalmaszÀlam ä amÁg dolgozom ä emberszÀmba veszik. °rt¢kes ¢veimet erre pazaroltam, azzal sÃlyosbÁtva, hogy f¢rjemnek
ajÀnd¢koztam szakmai tudÀsom maximumÀt ¢s ÁrÂi hajlamom splittereit. Igyekeztem
teljes kompenzÀciÂnak ¢rezni f¢rjem rendkÁv¡li karrierj¢t, amelyet nekem is k´sz´nhetett. Telhetetlen voltam, ebben nem tudtam magamat teljesen ki¢lni. HosszÃ ¢veken kereszt¡l bizonyÁtottam magamnak, hogy boldog vagyok. N¢ha-n¢ha, ha egyed¡l
voltam, elûbÃjtak a kis ravasz ´rd´g´k, ¢s sÃgtak: ezt te jobban megÁrtad volna, ezt
mÀsk¢ppen kellett volna megvalÂsÁtani, a f¢rjednek nincs el¢g ¢rz¢ke hozzÀ, nincs ereje, tÃl fel¡letes, ezt a jelenetet nem Ágy kellett volna. °n erûs voltam, ¢s elkergettem
az ´rd´g´ket.
ögy lÀtszik, hamis volt az el¢gedetts¢gem. RÀj´ttem, hogy Ágy boldogtalan vagyok.
Ebben az ¢vben megint robbantottam. Lehet, hogy t´bb volt a f¡st, mint a sziklaszilÀnk. Otthagytam a jÂl j´vedelmezû fordÁtÀst (f¢rjem tiltakozÀsa ellen¢re!), ¢s elhelyezkedtem a szakmÀban, k´r¡lbel¡l olyan arÀnyban, mint mikor az orvosnû elmegy
takarÁtÂnûnek a k´rzeti orvosi rendelûbe. Hiszem ¢s elhitetem magammal, hogy k´zel
vagyok a szakmÀhoz ¢s hogy egyszer csak kider¡l, hogy m¢g maradt a tehets¢gembûl
¢s tudÀsombÂl valami. Gyerekekkel vÀllaltam a neh¢z anyagi helyzetet abban a hiszemben, hogy ez a helyes l¢p¢s, hogy a k¢nyszerüs¢gekkel harcolni kell ¢s nem megalkudni. Persze az ember szubjektÁv ereje ¢s ¢rt¢ke egyÀltalÀn nem biztosÁt¢k, hogy eb-
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ben a harcban objektÁve gyûz. Lehet, hogy a nagy elhatÀrozÀsokbÂl csak szubjektÁv
gyûzelem sz¡letik ä m¢g van erûm, mert meg mertem tenni, m¢g ¢rdemes ¢lni ä, de
objektÁve megbukik. Ennek a folyamatnak m¢g csak az elej¢n vagyok. Nem tudom,
mi lesz.
°n nem tudom, mi a helyes. Az ember soha nem ismeri a sajÀt erej¢t ¢s persze k¢pess¢geit. Nem lehet tudni, milyen vastagok a b´rt´n falai. Nem lehet tudni, mennyi
robbanÂanyagra van sz¡ks¢g. El¢g-e az, ami van?
Az ember belsû nyugalmÀt ¢s boldogsÀgÀt csak szubjektÁv ¢rz¢sek alkotjÀk, vagy
ahhoz sz¡ks¢ges a mÀsok beleegyez¢se is? Azaz lehet-e az ember boldog, ha mÀsok azt
hiszik, hogy nem az?
A hÀborÃ Âta az erk´lcsi normÀk rohamosan vÀltoznak. MÀr ¢n is tanÃja vagyok
annak, hogy ami m¢g tÁz-tizen´t ¢vvel ezelûtt tiszteletre m¢ltÂ volt ä most sz¢gyen,
amit becs¡letesnek nevezt¡nk ä most butasÀg, ami gyenges¢g ¢s megalkuvÀs volt ä
most helyes, modern, sût haladÂ.
Az erk´lcs fogalmÀval vÀltoznak az ember c¢ljai is. VÀltozik az ember fogalma a boldogsÀgrÂl. MÀr mÀs c¢lok el¢r¢se teszi az embert boldoggÀ.
Az ¢n k´r´m ¢s korosztÀlyomnak (harminc¢vesek vagyunk) valami ÀltalÀnos àjÂ
¢letÊ a c¢lja, ¢s ennek el¢r¢se teszi ezeket az embereket boldoggÀ.
Lehets¢ges-e, hogy ¢n csak maradi vagyok, mert epicureus ¢letmÂddal ¢s c¢llal
szembeÀllÁtom a k¡zdelmet ¢s maradandÂsÀgot?! (T¢ved¢s ne ess¢k ä ¢n is szeretek
jÂl ¢lni, de nem mindenÀron.)
Nekem m¢g az a v¢lem¢nyem, hogy nem àmindegy, hogyan, milyen Àron, csak kellemesen, addig, amÁg ¢l¡nkÊ, hanem tisztÀn, megalkuvÀs n¢lk¡l, k¡zdelemmel, harccal, ha kell, megalkotni a maradandÂt, ami tovÀbb ¢l, mint az ember. Lehet, hogy az
utÂbbi v¢lem¢ny mÀr nem haladÂ ¢s nem mai, ¢s sz¢lmalomharcot vÁvok? Lehet, hogy
csak nem kell gondolni rÀ ¢s nincs b´rt´n ¢s nincsenek vÀgyak, ¢s nincsenek falak,
amelyeket sz¢t kell rÃgni?! TalÀn elegendû à´sszebarÀtkozni a k¢nyszerhelyzetekkelÊ,
hogy az ember boldog legyen? Lehets¢ges az?
ögy ¢rzem, hogy a levelem kiss¢ vez¢rcikkÁzü, de higyje el, kedves ÁrÂ Ãr, hogy ez
a probl¢ma ä hogyan ¢s mit ä ¢getûbb szÀmomra, mint az anyagi gondjaim.
Az ¹n ¢lettapasztalata, b´lcsess¢ge, tehets¢ge ä ami¢rt mertem ¹nh´z fordulni ä
biztosan megadjÀk nekem a vÀlaszt, akÀr müveiben, akÀr ä amiben nem merem rem¢nykedni ä lev¢lben.
M¢g egyszer, bocsÀsson meg nekem e levelet.
Tisztelettel
Csernyevszkaja Natalia
A lev¢lÁrÂ kil¢t¢t nem siker¡lt megÀllapÁtani.

684

Egyed çkos

ERD°LY T¹RV°NYHOZñ ORSZçGGYþL°SE
1848-BAN

Kem¢ny Ferencnek, az utolsÂ erd¢lyi rendi orszÀggyül¢s tekint¢lyes eln´k¢nek eml¢kiratÀban figyelmet ¢rdemlû sorokat olvashatunk az erd¢lyi forradalomrÂl. A sokat
tapasztalt, de a nemzeti ¢rdeket az ideolÂgiÀknÀl t´bbre tartÂ, m¢rs¢kelt konzervatÁv
politikus az ´nk¢nyuralom idej¢n keletkezett EML°KEK ERD°LYRýL cÁmü visszaeml¢kez¢s¢ben ezeket Árta: àErd¢ly a Forradalmat nem kezdette; Erd¢ly reÀ volt k¢nyszerÁtve azon
v¢delemre, melyet az itteni magyarsÀgnak az ´nfenntartÀsi jog term¢szet¢n¢l fogva tennie kelletett. 1848 Martius utolsÂ napjai Âta voltak Erd¢lyben petitiÂk, mik mindig a t´rv¢nyes kormÀny
elibe adattak; e petitiÂkat orszÀggyül¢s k´vette, mit a t´rv¢nyes Fejedelem hirdetett ki; ezen orszÀggyül¢s t´rv¢nyeket hozott, miket a t´rv¢nyes Fejedelem erûsÁtett meg. így kapcsoltatott Erd¢ly
MagyarorszÀghoz, Ágy szabadult fel az Ãrb¢res osztÀly Erd¢lyben ¢s szünt meg a robot, d¢zma,
biztosÁttatott a f´ld´s urak kÀrpÂtlÀsa elvesztett Ãrb¢ris¢geik¢rt.Ê1
Az eml¢kirat erûteljesen hangsÃlyozni kÁvÀnja, hogy a vÀltozÀsokat Erd¢ly az uralkodÂ Àltal megerûsÁtett t´rv¢nyek alapjÀn hajtotta v¢gre, s ä amint a tovÀbbiakban
olvashatjuk ä nem akart àrevolutiÂt elûid¢zniÊ. Ezt az ÀllÁtÀst fenntartÀs n¢lk¡l elfogadhatjuk, azzal a pontosÁtÀssal, hogy az erd¢lyi magyar politika a magyar orszÀggyül¢s
Pozsonyban hozott t´rv¢nyeihez igazodott, de mÀrcius 15-¢nek a hÁre Erd¢lyben is
forradalmi folyamatot indÁtott el, ami nem maradt az utca esem¢nye, mert nyomban
a politikai cselekv¢st befolyÀsolÂ t¢nyezûv¢ vÀlt.
Az erd¢lyi magyar politika ä felismerve a helyzet adta lehetûs¢geket ä szerette volna
azonnal ¢letbe l¢ptetni az uniÂt ¢s mÀs reformokat, hogy elker¡lhetû legyen a belsû
konfrontÀciÂ, ami mÀr a korÀbbi ¢vekben elûrevetÁtette Àrny¢kÀt. Ez a t´rekv¢se azonban meghiÃsult. Erd¢ly Àllamjogi helyzete ä k¡l´n´sen B¢cs ¢rtelmez¢se szerint ä
megk´vetelte, hogy az ÀtalakulÀs t´rv¢nyeit sajÀt orszÀggyül¢se hozza meg. °s emiatt
Erd¢ly nagy l¢p¢shÀtrÀnyba ker¡lt MagyarorszÀggal szemben. Az Àprilisi t´rv¢nyek
ugyanis ä mÀs okokat most nem tekintve ä az¢rt sz¡lethettek meg ÃgyszÂlvÀn napok
alatt, mert a magyar orszÀggyül¢s ¢ppen ¡l¢sezett, viszont Erd¢ly megfelelû t´rv¢nyei
az¢rt k¢stek, mert orszÀggyül¢s¢nek ´ssze¡lt¢ig t´bb mint k¢t hÂnapnak kellett eltelnie, holott a forradalom ÂrÀja gyorsabban jÀr: a napok is szÀmÁtanak, nemhogy a hÂnapok. °s ebben mÀr jÂl felismerhetû volt B¢cs sajÀtos Erd¢ly-politikÀja, amely a vÀltoztatÀsok k¢sleltet¢s¢t, majd a magyar ´nÀllÂsodÀsi t´rekv¢sek akadÀlyozÀsÀt, v¢gsû
soron meghiÃsÁtÀsÀt c¢lozta, bÀr idûnk¢nt k¢nytelen volt engedm¢nyeket is tenni.
A magyarsÀgnak mÀr voltak tapasztalatai B¢cs politikÀjÀt illetûen, s ez¢rt nem v¢letlen, hogy a megy¢k ¢s a magyar vÀrosok, valamint a n¢pgyül¢sek sorra k¢rik, sût
k´vetelik Teleki JÂzsef fûkormÀnyzÂtÂl, hogy siettesse az uralkodÂnÀl az orszÀggyül¢s
´sszehÁvÀsÀt. B¢cs azonban hallgatÀsba burkolÂzott, s Teleki ä a t´megnyomÀsnak engedve ä Àprilis 11-¢n ´nhatalmÃlag hirdetett orszÀggyül¢st mÀjus 29-re Erd¢ly fûvÀrosÀba, KolozsvÀrra. A d´nt¢st az uralkodÂ utÂlag, vagyis mÀjus 5-¢n jÂvÀhagyta.
Ettûl kezdve Erd¢ly lÀzasan k¢sz¡lt a t´rt¢nelmi esem¢nyre. Az erd¢lyi magyar po-

Egyed çkos: Erd¢ly t´rv¢nyhozÂ orszÀggyül¢se 1848-ban

ã

685

litika elsûdleges c¢lja volt, hogy az orszÀggyül¢s napirendj¢nek legfûbb pontja az uniÂ
legyen, annak ellen¢re, hogy a mÀjus 5-i kirÀlyi leirat azt csak a harmadik helyen jel´lte meg a h¢t javasolt pont k´z´tt. T´bben egyetlen tÀrgypontk¢nt az uniÂt szerett¢k
volna napirendre tüzni, hogy minden k¢rd¢st a mÀr elfogadott ¢s Àprilis 11-¢n az uralkodÂ Àltal is jÂvÀhagyott magyarorszÀgi t´rv¢nyek szerint lehessen rendezni. M¢gis
az a v¢lem¢ny gyûz´tt, amely ÀtfogÂbb tÀrgysorozatot javasolt, hogy az ÀtalakulÀs minden reÀlis k¢rd¢s¢t meg lehessen tÀrgyalni.
°s a k¢rd¢sek a forradalom kezdete Âta nemcsak szaporodtak, de sÃlyosbodtak is.
Erd¢ly helyzet¢t id. Bethlen JÀnos Wessel¢nyihez Àprilis k´zep¢n Árt level¢ben nemcsak sÃlyosnak, hanem àv¢szteljesÊ-nek Át¢lte: àNek¡nk vezetûk¡l ÀllÀsunk felette neh¢z,
mert miutÀn az eg¢sz MonarchiÀban a bureaucratikus rendszer megd´ntetett, az erd¢lyi helybeli
kormÀny csaknem eg¢szen nullifikÀlva van, s hely¢be sem felelûs minist¢rium, mint Magyar honba[n], sem alkotmÀnyos ¢let, mint a t´bbi ausztriai tartomÀnyba[n] nem l¢pett. Ily kormÀny n¢lk¡li k´r¡lm¢nyek k´z´tt a legkisebb zavar ÀltalÀnos anarchiÀra vezethet.Ê2
Bethlen JÀnos nem tÃlzott, nem lÀtott r¢mÀlmokat; mÀjus 29-ig a helyzet csak bonyolÂdott, a vÀlsÀg tovÀbb m¢ly¡lt. Most vÀlt lÀthatÂvÀ, hogy B¢cs idûhÃzÂ taktikÀja,
mivel nem volt hajlandÂ ´sszehÁvni az orszÀggyül¢st, mennyire megnehezÁtette azok
helyzet¢t, akik az ÀltalÀnos rendez¢s vezetûi voltak.
Bethlen JÀnos emlÁtett level¢ben a k´zigazgatÀsi probl¢mÀk mellett a parasztmozgalmak terjed¢s¢re c¢loz. çprilis-mÀjusban ugyanis a jobbÀgymozgalmak hullÀmszerüen terjedtek sz¢t Erd¢lyben ¢s a Partiumban. Ezek a magyarorszÀgi jobbÀgyfelszabadÁtÀs hÁr¢re az elsû napokban spontÀnul robbantak ki, de terjed¢s¡kben ¢s agresszivitÀsuk n´veked¢s¢ben mÀr k´zrejÀtszott a romÀn nemzeti mozgalomtÂl ¢rkezett bÀtorÁtÀs is. Az °rchegys¢gben a bÀnyÀszmozgalmak vÀltottak ki nyugtalansÀgot,
sût f¢lelmet, HÀromsz¢ken a hatÀrûr´k tagadtÀk meg az engedelmess¢get, s nem voltak hajlandÂk elhagyni a sz¢k hatÀrÀt, mik´zben az illyefalvi GÀl DÀniel ¢s forradalmÀrtÀrsai lefoglaltÀk azokat a fegyvereket, amelyeket a General Kommando ki akart
vonni a Sz¢kelyf´ldrûl. S tovÀbbmenve: csak eml¢keztet¡nk rÀ, hogy a BalÀzsfalvÀn
elfogadott program gyakorlatilag szembefordult az uniÂval, akÀrcsak a szÀsz Universitas.3
°ppen a sokr¢tü s neh¢z feladat miatt Wessel¢nyi MiklÂs az erd¢lyi magyar liberÀlisok egys¢ges fell¢p¢s¢t szorgalmazta; elûsz´r is gyûzz¢k meg a jobbÀgytartÂ nemess¢get ä annak konzervatÁv r¢sz¢t is ä, hogy a jobbÀgyfelszabadÁtÀs halaszthatatlan feladat, s hogy csak akkor szÀmÁthatnak Àllami kÀrpÂtlÀsra, ha az uniÂ keret¢ben hajtjÀk
azt v¢gre. Az eurÂpai forradalmakra hivatkozva nyÁlt lev¢lben k¢ri s figyelmezteti mÀr
Àprilis 12-¢n a m¢g t¢tovÀzÂ vagy a rendez¢st elutasÁtÂ nemeseket: à¢rts¢k meg a pillanat
int¢s¢tÊ, mert àigen is, honfitÀrsaim! nincs arrÂl t´bb¢ k¢rd¢s: maradjanak-e meg a robot ¢s a
d¢zsma, vagy elt´r´ltess¢k?Ê. Szerinte csak az a k¢rd¢s: a nemess¢g szabadÁtsa-e fel a parasztsÀgot, vagy àû t´rje sz¢t bilincs¢tÊ ä vagy az osztrÀk kormÀny vegye azt le rÂla. R¢gi
felfogÀsÀhoz hÁven fejti ki, hogy amennyiben nem a magyar nemess¢g szabadÁtja fel
a jobbÀgyokat, annak veszedelmes k´vetkezm¢nyei lehetnek.4 Ezt az ÀllÀspontot ä
amely korÀntsem volt elûzm¢nyek n¢lk¡l ä magÀ¢vÀ tette a nemess¢g legnagyobb r¢sze, bÀr sokan f¢ltett¢k egy ilyen vÀltozÀstÂl az arra felk¢sz¡letlen nemess¢get. S mivel
a b¢k¢s ÀtalakulÀs egyetlen biztosÁt¢kÀt vÀltozatlanul az uniÂban lÀtta, s mert szerette
volna a romÀnsÀgot ennek a nagy ¡gynek megnyerni, az uniÂnak a jobbÀgyfelszabadÁtÀssal valÂ ´sszekapcsolÀsÀt a legidûszerübb tennivalÂk¢nt jel´lte ki az erd¢lyi magyar politika szÀmÀra, Âvatosan rem¢lve, hogy az Ãrb¢ri viszonyok megsz¡ntet¢s¢ben
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leginkÀbb ¢rdekelt romÀnok elfogadjÀk azt a tervet. Wessel¢nyi, aki a SzilÀgysÀgban
mint visszacsatolÀsi kormÀnybiztos megtapasztalhatta (m¢g a sajÀt jobbÀgyai k´r¢ben
is) a parasztmozgalmak intenzitÀsÀt, mÀjus 19-¢n Árta JÂsika MiklÂs barÀtjÀnak: àNincs
semmi, mit inkÀbb kellene tele torokkal kiÀltani, mint az, hogy az¢rt kell az uniÂ, mert az olÀ[h]
s magyar paraszt [...] egyszerre szabaddÀ leendenek, s az olÀ[h] ¢s magyar paraszt egyszerre mindazon jogokban r¢szes¡lend, melyek eddig csak a nemesek¢ voltak; ezek pedig az orszÀg terheit az
eddigi parasztokkal hordozandjÀk, tovÀbbÀ, hogy egyik vallÀsbelinek s egyik nemzetfiÀnak szintannyi leend, mint a mÀsikbÂl valÂnak.Ê5 Az egy¢ni polgÀrjogok s a jobbÀgyszabadsÀg elveinek vilÀgos programja ez, amely¢rt Wessel¢nyi s a magyar liberÀlis ellenz¢k ûszint¢n k¡zd´tt, s ez a szÀnd¢k vezette a kolozsvÀri orszÀggyül¢sre is.
Fesz¡lt, de vÀrakozÂ l¢gk´rben ker¡lt sor tehÀt Erd¢ly utolsÂ rendi orszÀggyül¢s¢re. KolozsvÀr felk¢sz¡lt a nagy esem¢ny fogadÀsÀra. àAlig lehet vÀrosunkra ismerni ä Árta az Erd¢lyi HÁradÂ ä [...] A piac s az orszÀghÀzhoz k´zel esû utcÀk mÀr korÀn reggel
el voltak lepve. Minden ablakbÂl kÁvÀncsi n¢zûk kandikÀltak, s zÀszlÂk lobogtak. A nagyszÀmÃ
nemzetûrs¢g dÁszruhÀban foglalta el az orszÀghÀz elûtti teret.Ê6 A Redutnak nevezett ¢p¡letet
nevezte az ÃjsÀgÁrÂ ä kiss¢ megn´vekedett polgÀri ´ntudattal ä orszÀghÀznak a Belmonostor utcÀban, amelyet nemsokÀra UniÂ utcÀnak nevez a vÀros magyarsÀga.
1848 mÀjusÀnak utolsÂ napjaiban Erd¢ly fûvÀrosÀra ´sszpontosult a Monarchia politikusainak figyelme is, ahol Erd¢ly Àllamjogi helyzet¢t meghatÀrozÂ d´nt¢snek kellett sz¡letnie. MÀr mÀjus 28-Àn ide ¢rkezett bÀrÂ Anton Puchner tÀbornok, akit B¢cs
az orszÀggyül¢s kirÀlyi biztosÀvÀ nevezett ki, megj´tt bÀrÂ Per¢nyi Zsigmond is, aki
viszont a magyar kormÀnyt k¢pviselte. °s sorra jelentek meg az erd¢lyi rendis¢g k¡ld´ttei, k´zt¡k a korÀbbi ellenz¢ki magyar politika vez¢regy¢nis¢gei: Wessel¢nyi MiklÂs, SzÀsz KÀroly, PÀlffy JÀnos ¢s sokan mÀsok. A vÀrmegyei nemess¢get, a sz¢kely ¢s
szÀsz sz¢keket 86 k¡ld´tt ¢s tiszts¢gviselû k¢pviselte, a kirÀlyi hivatalosok lajstromÀn
220 meghÁvott neve szerepelt. Az orszÀggyül¢s etnikai ´sszet¢tele az erd¢lyi rendis¢g
jellege szerint alakult: a k¢pviselûk nagy t´bbs¢ge magyar ¢s sz¢kely-magyar, 22 szÀsz
¢s 5 romÀn, utÂbbiak k´zt Ioan Lemeni (Lem¢nyi) g´r´g katolikus p¡sp´k.
A k´vetek ¢s a meghÁvottak tanÀcskozÀsai mÀr napokkal a hivatalos megnyitÀs elûtt
elkezdûdtek. A fû t¢ma mindenhol az uniÂ volt. K¡l´n´s figyelmet ¢rdemel az indÁtvÀnyozÂ bizottsÀg tanÀcskozÀsa, amelyrûl Wessel¢nyi MiklÂs lev¢lben ¢rtesÁtette Szemere bel¡gyminisztert. A lev¢l az uniÂt´rv¢ny megsz¡let¢s¢nek hÀtter¢rûl is fontos
informÀciÂk birtokÀba juttatja a kutatÀst. Erre az¢rt is ¢rdemesnek tartjuk kit¢rni,
mert egyÀltalÀn nem tÀmasztjÀk alÀ azokat a B¢csbe k¡ld´tt szÀsz ¢s romÀn jelent¢seket,
amelyek az uniÂt´rv¢ny elfogadÀsÀt a szÀsz ¢s romÀn orszÀggyül¢si k´vetek ¢s meghÁvottak r¢sz¢rûl is kizÀrÂlag a magyarok Àltal gyakorolt erûszaknak tulajdonÁtottÀk.
A lev¢lbûl az tünik ki, hogy az uniÂt´rv¢ny elûk¢szÁt¢s¢nek a kezdete jÂval az orszÀggyül¢s elûttre tehetû, s annak sorÀn t´bbsz´r tÀrgyaltak Erd¢ly magyar ¢s romÀn
politikusai.
Az, hogy a BalÀzsfalvÀn megvÀlasztott 180 tagÃ romÀn k¡ld´tts¢g KolozsvÀrra korÀbban meg¢rkezett, megk´nnyÁtette a tÀrgyalÀsokat, annÀl is inkÀbb, mert a k¡ld´tts¢g eln´ke a pÀrbesz¢dre, sût a megegyez¢sre hajlÂ Lemeni g´r´g katolikus p¡sp´k
volt. Ugyanakkor KolozsvÀrt maradt ïaguna ortodox p¡sp´k is (akit pedig a b¢csi
k¡ld´tts¢g ¢l¢re vÀlasztottak meg). Lemeni kettûs minûs¢g¢ben (meghÁvottk¢nt az orszÀggyül¢s tagja, s mint a romÀn k¡ld´tts¢g eln´ke) tÀrgyalt a magyar vezetû szem¢lyis¢gekkel, s errûl a romÀn k¡ld´tts¢ggel k¡l´n ¢rtekezett, bizonyosan ïagunÀval is
v¢lem¢nyt cser¢ltek. UtÂbbi ekkor m¢g nem zÀrkÂzott el a magyarokkal valÂ egyezked¢sektûl sem.
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Wessel¢nyi szerint a balÀzsfalvi gyül¢s utÀn àÂriÀssÀ vÀltÊ romÀn kÁvÀnsÀg, ti. hogy
a romÀn Erd¢ly negyedik rendi nemzete legyen, aggodalmat keltett a magyar vezetûk
soraiban. Ez¢rt ä ¢s ez itt nagyon l¢nyeges ä àm¢g az orszÀggyül¢s elûtt igyekeztek Bethlen
JÀnos¢k, Zeyk¢k, Kem¢ny¢k az olÀhok magas ig¢nyeit b¢kÁtûleg lehangolniÊ, vagyis valamif¢le
megegyez¢sre jutni. Ezek a tÀrgyalÀsok nem voltak teljesen eredm¢nytelenek, mert
siker¡lt legalÀbb az uniÂt´rv¢ny bevezetû elveiben megegyezni. Ezt Wessel¢nyi Ágy
k´z´lte a bel¡gyminiszterrel: àSiker¡lt is er¢lyes fÀradozÀsainknak az olÀhok fûbjeivel [!] s
jelesen Âhitü p¡sp´kj´k ïagunÀval oly egyez¢sre l¢pni´k, hogy ûk s minden olÀhok megel¢gedn¢nek azzal s megnyugszanak abban, hogy mondass¢k ki, mik¢nt ÏErd¢lynek minden lakossa [!]
nemzet, nyelv, sz¡let¢s s bevett vallÀsok k´zti k¡l´nbs¢g n¢lk¡l Ãgy lesz tekintendû, mint egyenlû
jogokkal bÁrÂ s egyenlû k´telezetts¢gek alatt ÀllÂ szabad polgÀra a nagy magyar honnakÎ.Ê Wessel¢nyi siet hozzÀtenni: àIlly ¢rtelemben s szellembe Áratott uniÂrÂl szÂlÂ 1-sû t´rv¢nycikk is.Ê7
Ha Wessel¢nyi levele valÂsÀghüen Árta le az esem¢nyeket, akkor Lemeni p¡sp´k ¢s
az orszÀggyül¢sen r¢szt vevû t´bbi romÀn nemcsak a maga feje szerint cselekedett,
amint k¢sûbb a romÀn politikusok t´bbs¢ge ÀllÁtotta, s amint a romÀn t´rt¢netÁrÀs is
fenntartja, hanem a KolozsvÀrt levû 180 tagÃ balÀzsfalvi k¡ld´tts¢g tudtÀval szavazta
meg az uniÂt. MÀrpedig a Wessel¢nyi level¢ben ismertetetteket a szÀsz k¢pviselûk k¡l´n nemzeti gyül¢s¢ben felvett jegyzûk´nyv is megerûsÁti.
A szÀszok jegyzûk´nyve szerint Lemeni nem nyilatkozott volna kedvezûen a magyar tervezetrûl, ha elûzûleg nem tÀrgyalt volna a romÀn k¡ld´tts¢ggel, amelynek
t´bbs¢ge jelen volt abban a teremben, ahol Lemeni az uniÂ mellett foglalt ÀllÀst. TovÀbbÀ az Àll az emlÁtett jegyzûk´nyvben, hogy ïaguna p¡sp´k is, aki r¢gebbrûl KolozsvÀrt tartÂzkodik, àsokszor tÀrgyalt a magyarok k¢pviselûivelÊ, az uniÂval maga is egyet¢rtett.8
Wessel¢nyi ä mint ismeretes ä r¢szt vett KolozsvÀrt abban az àindÁtvÀnyozÂ bizottmÀnybanÊ, amely az uniÂt´rv¢ny tervezet¢t elk¢szÁtette. Amit errûl Árt emlÁtett level¢ben, szorosan kapcsolÂdik mind az elûbb mÀr ¢rintett k¢rd¢shez, mind a t´rv¢nynek
a romÀnokkal valÂ megtÀrgyalÀsa k¢rd¢s¢hez. UtÂbbinÀl maradva: az orszÀggyül¢s
megnyitÀsa elûtt petÁciÂ ¢rkezett az indÁtvÀnyozÂ bizottsÀghoz, amelynek megtÀrgyalÀsÀra meghÁvtÀk Lemeni p¡sp´k´t, Boh¦Óel ¡gyv¢det s Constantin Pappfalvi fûesperest, HÀtszeg k´veteit. Vel¡k àaz innep elûtti naponÊ siker¡lt megegyezni abban, hogy
tÀmogatni fogjÀk az uniÂt´rv¢nyt, ha a petÁciÂnak azon elveit, amelyeket a t´rv¢nytervezet nem tartalmaz, a k¢sûbbi k´z´s orszÀggygül¢s el¢ utaljÀk. Wessel¢nyi a lev¢lben id¢zûjelek k´zt adja a megegyez¢s sz´veg¢t. LevonhatÂ tehÀt az a k´vetkeztet¢s,
hogy a romÀn k¡ld´ttek ¢s Lemeni kirÀlyi meghÁvott elûzetes tÀrgyalÀs sorÀn egyezett
bele az uniÂt´rv¢ny tÀmogatÀsÀba.
Az orszÀggyül¢s hivatalos megnyitÂjÀn elûsz´r a rendek eln´ke, bÀrÂ Kem¢ny Ferenc, majd Teleki fûkormÀnyzÂ szÂlalt fel. AztÀn Puchner kirÀlyi megbÁzott mondta
el magyar nyelven az uralkodÂ ¡dv´zlet¢t, s egyben Àtadta a kirÀlyi javaslatokat tartalmazÂ leiratot. Puchner magyar besz¢de s utalÀsai Erd¢ly magyar mÃltjÀra feledtette
a magyarokkal bÀnkÂdÀsukat amiatt, hogy nem az Àltaluk k¢rt kirÀlyi megbÁzott valamelyike j´tt KolozsvÀrra.
MÀjus 30-Àn Teleki fûkormÀnyzÂ elûterjesztette a kirÀlyi prepozÁciÂk hÀrom elsû
pontjÀt, de a rendek Wessel¢nyi javaslatÀra a harmadikat ä az uniÂt ä kezdt¢k elsûk¢nt
tÀrgyalni. EzutÀn nyomban Wessel¢nyi tette fel a di¢tÀnak a legnagyobb k¢rd¢st: Elfogadja-e az orszÀggyül¢s az uniÂt, amelyet az uralkodÂ a magyar t´rv¢nyek keret¢ben
szentesÁtett, vagy nem? Erre nagy tapsban t´rt ki az orszÀggyül¢s. SzÀsz KÀroly ezutÀn
felolvasta az uniÂt´rv¢ny sz´veg¢t.
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A szÀsz k´vetek 29-¢n k¡l´n nemzeti gyül¢sben vitattÀk meg ÀllÀsfoglalÀsukat. MÀr
ezt megelûzûen egy k´z´s gyül¢sen a magyar politikusok biztosÁtottÀk jogaik megtartÀsÀrÂl, ha elfogadjÀk az uniÂt. Helyzet¡ket nehezÁtette az, hogy t´bbs¢g¡knek a k¡ldûk utasÁtÀsa szerint az uniÂt´rv¢ny ellen kellett volna szavaznia. Elûsz´r Carl Gooss,
SegesvÀr k¡ld´tte emelt szÂt az uniÂ mellett, majd Conrad Schmidt szebeni k´vet az
uniÂ hÀtrÀnyait emlegette a szÀszokra n¢zve. V¢g¡l, hosszas vÁvÂdÀs utÀn, s lÀtva a
magyar ¢s sz¢kely k´vetek s meghÁvottak lelkes¡lt kiÀllÀsÀt az uniÂ mellett, a szÀszok
is elhatÀroztÀk, hogy nem szavaznak az uniÂt´rv¢ny ellen. A t´bbs¢gi szavazat Szeben
k´vet¢t is csatlakozÀsra bÁrta. A szÀsz k´vetek jegyzûk´nyve az elhatÀrozÀst a k´vetkezû
mondatokkal zÀrta: àA k´vetek a sajÀt meggyûzûd¢s¡k s legjobb lelkiismeret¡k szerint jÀrtak
el. Az uniÂ szÀmukra, ahogy akkor Àlltak itt a dolgok, term¢szetes sz¡ks¢gszerüs¢gnek tünt. Hogy
mi lesz a j´vûben, azt senki sem tudhatja.Ê Az Ellenûr jÃnius elsejei szÀmÀban olvashatÂ egy
nem mell¢kes pontosÁtÀs: mik´zben a szÀszok tanÀcskoztak, a kirÀlyi biztos, Puchner
tÀbornok àfelhÁvatÀ ûket, s megmondÀ, hogy az uniÂ a dinasztia ¢rdeke, s hogy ma mÀr nincs
senki KolozsvÀr falai k´zt, ki az uniÂt szÁvvel-l¢lekkel ne pÀrtolnÀÊ. Nincs kizÀrva, hogy Puchner k´zbeszÂlÀsa d´nt´tte el v¢glegesen a 30-i szÀsz szavazatok sorsÀt. A k¢rd¢s persze
tovÀbbi kutatÀst ig¢nyel. Hogy a magyar ¢s sz¢kely k¡ld´ttek ¢s meghÁvottak egyhangÃlag fogadjÀk el a t´rv¢nyt, azt mÀr lehetett tudni.
Ezek utÀn egyhangÃ szavazattal megsz¡letett az erd¢lyi orszÀggyül¢s elsû cikkelye
àMagyarorszÀg ¢s Erd¢ly eggy¢ alakulÀsÀrÂlÊ. Ennek bekezd¢se Ágy hangzik: àA magyarorszÀgi t´rv¢nyhozÀsnak a honegys¢g tÀrgyÀban folyÂ 1848-ik ¢vben hozott VII. t´rv¢nycikkely¢t
Erd¢lyorszÀg hü, rokon¢rzettel fogadvÀn, Erd¢lynek Magyarhonnal eggy¢ alakulÀsÀt a pragmatica sanctiÂban szentesÁtett birodalmi kapcsolatnak ¢ps¢gben tartÀsa mellett ¢s teljes kiterjed¢s¢ben magÀ¢vÀ tev¢n, ennek k´vetkezt¢ben, valamint a testv¢r Magyarhonban minden lakosok
jogegyenlûs¢ge kimondva ¢s ¢letbe l¢pve van, ugyanazon mÂdon itt is a hazÀnak minden lakosaira
n¢zve nemzet-, nyelv- ¢s vallÀsk¡l´nbs¢g n¢lk¡l ´r´k ¢s vÀltozhatlan elv¡l elismertetik, ¢s az ezzel
ellenkezû eddigi t´rv¢nyek ezennel elt´r´lteknek nyilvÀnÁttatnak.Ê9
Ezzel a t´rv¢nnyel a sokszÀzados mÃltÃ erd¢lyi rendis¢g feloszlatta ´nmagÀt, s elfogadta az eurÂpai polgÀri t´rt¢nelmi rendszernek szabadsÀgrÂl vallott elveit. A t´rv¢ny n¢gy paragrafusban foglalkozott a teendûkkel: meghatÀrozta a magyar n¢pk¢pviseleti orszÀggyül¢sbe k¡ldendû k¢pviselûk szÀmÀt. Ezt a VII. t´rv¢nycikk t¢vesen
69-ben ÀllapÁtotta meg, utÂbbi viszont 73-ra emelte, s utalt arra, hogy az erd¢lyi k´zigazgatÀst ¢s igazsÀgszolgÀltatÀst a magyar orszÀggyül¢sen fogjÀk rendezni. A b¢csi
udvari kancellÀria megszünik, s a nÀdor hatÀsk´re Erd¢lyre is kiterjed àmind polgÀri,
mind egyhÀzi, mind kincstÀri, mind katonai igazgatÀs tekintet¢ben ¢s ÀltalÀban az igazgatÀs
Àgazataira n¢zveÊ.
Az uniÂ megvalÂsÁtÀsÀval kapcsolatos k¢rd¢sek int¢z¢s¢re az orszÀggyül¢s megvÀlasztotta a huszonn¢gy tagÃ àUniÂbizottsÀgÊ-ot, amelynek eln´ke Teleki JÂzsef fûkormÀnyzÂ lett, s tagjai k´z´tt hÃsz magyar, n¢gy szÀsz ¢s hÀrom romÀn nemzetis¢gü k¢pviselû volt. K¢sûbb e bizottsÀg romÀn tagjainak a szÀmÀt nyolcra n´velt¢k. A bizottsÀg
a n¢pk¢pviseleti orszÀggyül¢s keret¢ben Pesten fejtette ki mük´d¢s¢t.
Az egyes¡l¢st a magyarsÀg ´r´mmel fogadta, mert fennmaradÀsÀnak egyed¡li zÀlogÀt lÀtta benne. àHol csak magyar n¢p lakott, falut, vÀrost el´nt¢ a nemzeti lobogÂk ´z´ne,
mindenfel¢ n¢pgyül¢s, vilÀgosÁtÀsok, lakomÀk, vigalmakÊ ä Árta KûvÀry.
A kolozsvÀri t´rv¢nycikkel PÀlffy JÀnos ¢s We¢r Farkas sietett Pestre a magyar kormÀnyhoz s jÂvÀhagyÀs v¢gett az uralkodÂhoz, aki a b¢csi felkel¢s miatt Innsbruckba
menek¡lt. Az ellenakciÂk semlegesÁt¢s¢re s az alÀÁrÀs felgyorsÁtÀsÀra BatthyÀny mi-
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nisztereln´k is az uralkodÂhoz utazott. Az uralkodÂ 10-¢n szentesÁtette a t´rv¢nyt,
amely a kÁs¢rû leirattal jÃnius 18-Àn ¢rkezett KolozsvÀrra, s azt mÀr aznap fel is olvastÀk az orszÀggyül¢sben. Az egyes¡l¢s tehÀt t´rv¢nyileg megvalÂsult. De hÀtravolt m¢g
a t´rv¢ny gyakorlati alkalmazÀsa. Ez ä amint k¢sûbb ismertetni fogjuk ä korÀntsem
volt k´nnyü feladat.
Visszat¢rve az orszÀggyül¢shez, az, miutÀn elfogadta a vÀlasztÂjogi (II. t´rv¢nycikk), valamint a nemzeti fegyveres erûrûl szÂlÂ (III. t´rv¢nycikk) t´rv¢nyeket (ezekre
m¢g visszat¢r¡nk), jÃnius 6-Àn rÀt¢rt a jobbÀgyfelszabadÁtÀs k¢rd¢s¢re. Voltak, akik
ezt halogatni szerett¢k volna, s maga Teleki is Âvakodott az Ãrb¢ris¢g elt´rl¢s¢t azonnal kimondani, a di¢ta viszont hatÀrozott volt: m¢g aznap elfogadta a jobbÀgyfelszabadÁtÂ IV. t´rv¢nycikket, s ezt jÃnius 18-Àn, SzenthÀromsÀg vasÀrnapjÀn ¢letbe is l¢ptetik. Ez ÀltalÀnos t´rt¢nelmi jelentûs¢g¢n tÃlmenûen az¢rt volt forradalmi tett, mert
az uralkodÂt, B¢cset is k¢sz t¢nyek el¢ ÀllÁtotta.
Hogy az orszÀggyül¢s semmi halasztÀst nem szavazott meg, abban ism¢t Wessel¢nyi
MiklÂsnak ¢s k´r¢nek volt d´ntû szerepe. Wessel¢nyi ¢s k´re elvileg korÀbban is az
uniÂt a jobbÀgyfelszabadÁtÀssal (¢s az ezzel jÀrÂ jogkiterjeszt¢ssel) kapcsolta ´ssze, most
a gyakorlatban bizonyÁtotta be, hogy tartja a szavÀt.
A t´rv¢nytervezetet mÀjus 26-Àn az indÁtvÀnyozÂ bizottsÀg ÀllÁtotta ´ssze. Benne
Wessel¢nyi mellett r¢szt vett id. Bethlen JÀnos, Kem¢ny D¢nes, Berde MÂzes, SzÀsz
KÀroly, Teleki Domokos ¢s m¢g n¢hÀnyan. Az Àltaluk megbesz¢lt tervezetet jÃnius
6-Àn elûzetes, Ãn. nemzeti gyül¢seken megvitattÀk, s nem jelent¢ktelen mÂdosÁtÀsok
utÀn elfogadtÀk.
A jobbÀgyt´rv¢nycikk àszerkezet¢tÊ jÃnius 6-Àn az orszÀggyül¢sben Wessel¢nyi terjesztette elû. Esem¢nyekben nem szük´lk´dû ¢let¢nek jelentûs pillanata volt ez, amikor sz¢pen megszerkesztett szÂnoklattal m¢ltatta ezt a valÂban nagy t´rt¢nelmi esem¢nyt. Az emberis¢g ¢s mÀsf¢l milliÂ lakos ¡gy¢ben emel szÂt ä mondta; azok¢rt, akik
eddig csak dolgoztak, akik adÂt fizettek ¢s k´zmunkÀztak. Akiket e nagy ¡gy r¢szv¢ttel
Àt nem hat, azoknak a szabadsÀg, egyenlûs¢g, testv¢ris¢g hÀrmas jelszava csupa ¡res
frÀzis. Neki jutott a szerencse, hogy kimondhassa a nagy vÀltozÀst: ne legyen t´bb¢
pÂrn¢p, legyenek a k´z´s jog ¢s elk´telezetts¢g szerint testv¢rek. Az Àldozatnak (ti.
amelyet a nemess¢g a jobbÀgyfelszabadÁtÀssal hoz) k¡l- ¢s belbecse csak akkor lesz, ha
lelkesed¢ssel teszik. K¢ri, fogadjÀk el indÁtvÀnyÀt a robot ¢s d¢zsma elt´rl¢s¢rûl. Ekkor
a teremben mindenki felÀllt, s ezzel a tervezet elfogadÀsa mellett szavazott.
Az erd¢lyi orszÀggyül¢s IV. t´rv¢nycikke a bevezetûj¢ben lesz´gezte: àAz Ãrb¢ris¢geken (colonicaturÀkon) eddig fek¡dt Ãri szolgÀlat (robot), d¢zsma ¢s p¢nzbeli fizet¢sek e t´rv¢ny
Àltal elt´r´ltetnek.Ê A t´rv¢ny negyedik paragrafusa ¢rtelm¢ben az eddigi Ãrb¢resek
tulajdonÀba ker¡lt az a f´ldmennyis¢g, amely a t´rv¢ny kimondÀsakor hasznÀlatukban volt.10
K¡l´n hangsÃlyoznunk kell, hogy a t´rv¢ny nem tett semmif¢le k¡l´nbs¢get romÀn, magyar ¢s mÀs nemzetis¢gü jobbÀgy felszabadÁtÀsÀnak felt¢telei k´z´tt. Ez¢rt
Árta az 1848-as erd¢lyi forradalom egyik befolyÀsos romÀn vezetûje, a k¢sûbbi jeles
t´rt¢netÁrÂ, a Gazeta Transilvaniei fûszerkesztûje, George BariÓ, hogy 1848-ban Erd¢lyben a jobbÀgysÀg megszünt mind´r´kre.11 KûvÀry az Ellenûr cÁmü lapjÀban Ágy k´sz´ntette ezt az esem¢nyt: àºdv´zl´m 2 milliÂ Ãj polgÀrtÀrsamat. A rabbilincs, mely alatt
szÀzadokon Àt ny´g¢tek, a mai napon megt´r¢k. Ti szabadok, vel¡nk egyenlûk vagytok.Ê
ElmondhatÂ, hogy a kolozsvÀri t´rv¢nyhozÀs olyan jobbÀgyfelszabadÁtÀst alapozott
meg, amely a K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpÀban v¢grehajtott reformoknak ahhoz a tÁpusÀ-
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hoz tartozott, amely a legkedvezûbb felt¢teleket biztosÁtotta a parasztsÀg polgÀrosodÀsÀhoz. MÀs k¢rd¢s, hogy a gyakorlati alkalmazÀsa gyakran okozott sÃrlÂdÀst, sût
´sszetüz¢st a volt jobbÀgyparasztsÀg ¢s a f´ldesurak k´z´tt, mert a f´ldtulajdon helyzete rendezetlen volt.
A IV. t´rv¢nycikkben a jobbÀgyfelszabadÁtÀssal ¢s annak mÂdjÀval a bevezetû, valamint a 4. ¢s 5. paragrafus foglalkozik. Ezek szorosan kapcsolÂdnak egymÀshoz. A 4.
paragrafus a ki ¢s a hogyan k¢rd¢s¢t ¢rinti. àA helys¢gek polgÀrai (eddig jobbÀgyok ¢s zsell¢rek) azon telkek ¢s f´ldek hasznÀlatÀban, melyek kezeiken talÀltatnak, bÀrminû term¢szetüek
legyenek is azok ä nem fognak bÁrÂsÀg k´zbej´tte n¢lk¡l hÀborgattatni; sem legeltet¢si, faizÀsi ¢s
nÀdlÀsi rendes ¢s folytonos eddigi haszonv¢teleikben megszorÁttatni.Ê12
A IV. t´rv¢nycikk e k¢t legl¢nyegesebb elûÁrÀsa ¢rtelm¢ben egy Ãj parasztosztÀly
sz¡letett Erd¢lyben: az eddigi f¡ggûs¢gben ¢lû, robotszolgÀlatra ¢s d¢zsmaadÀsra k´telezett jobbÀgyparasztok Àtalakultak szem¢lyileg szabad hÀz- ¢s f´ldtulajdonos parasztosztÀllyÀ.
Az adÂfizet¢s egyenlûs¢ge, a robot elt´rl¢se azt jelentette, hogy a volt birtokos, jobbÀgytartÂ nemesi osztÀly sem ¢lhet t´bb¢ a parasztsÀg munkÀjÀbÂl, legalÀbbis a r¢gi,
feudÀlis mÂdon szervezett jobbÀgymunkÀbÂl nem. A volt jobbÀgy szabad ember lett.
Teljes k´lt´z¢si szabadsÀgot kapott, javaival (a f´ldvagyont is ide¢rtve) szabadon rendelkezhetett: adhatta-vehette; v¢grendeletileg utÂdaira hagyhatta. A csalÀdalapÁtÀs joga kizÀrÂlag az illetûkre (¢s csalÀdtagjaikra) tartozott a polgÀri t´rv¢ny keret¢n bel¡l.
A f´ldesÃr nem rendelkezhetett a volt jobbÀgy munkaerej¢vel ¢s vagyonÀval. A frissen
elnyert szem¢lyi jogok ¢rtelm¢ben gyermekei neveltet¢s¢be sem szÂlhatott bele a volt
f´ldesÃr. Elvileg hivatalt viselhetett, a hadseregben tiszti rangot kaphatott. Mindezek
r¢v¢n a 48-as jobbÀgyfelszabadÁtÀs jÂr¢szt lerombolta a feudalizmus k¢t alapvetû osztÀlya: a nemesi f´ldbirtokossÀg ¢s a parasztsÀg k´zti r¢gi viszonyokat s azt a rendszert,
amelybûl azok k´vetkeztek.
BÀr az uniÂ ¢s a jobbÀgyt´rv¢ny felt¢telezte a k´ztehervisel¢s elv¢t, az orszÀggyül¢s
jÂnak lÀtta t¢telesen is kimondani, hogy a magyarorszÀgi vonatkozÂ t´rv¢nycikk àErd¢lyre is kiterjesztetikÊ (VII. t´rv¢ny). AztÀn t´rv¢nyt alkotott a sajtÂszabadsÀgrÂl (VIII.),
a k´zleked¢s elûmozdÁtÀsÀrÂl, azaz a vasÃt¢pÁt¢s sz¡ks¢gess¢g¢rûl (X.), a sÂÀr szabÀlyozÀsÀrÂl (XI.)
K¡l´n kell szÂlnunk a vallÀsi-felekezeti egyenlûs¢get biztosÁtÂ t´rv¢nyrûl (IX.): àE
hazÀban t´rv¢nyesen b¢vett minden vallÀsfelekezetek (melyek k´z¢ a nem egyes¡lt g´r´g szertartÀsÃak is ¢rtetnek) nemzetk¡l´nbs¢g n¢lk¡l teljes ¢s t´k¢letes jogegyenlûs¢ggel bÁrnak, mind vallÀsgyakorlÀsi, mind vegyeshÀzassÀgi viszonyok, mind politikai ig¢nyek tekintet¢ben.Ê13 Ez a t´rv¢ny igazsÀgot szolgÀltatott az eddig csak megtürt stÀtusban levû ortodox vallÀsnak
¢s egyhÀznak. Ezzel a jogkiterjeszt¢sben az orszÀggyül¢s t´rv¢nyhozÀsa jÂval tÃll¢pett
az egy¢n polgÀri jogainak elismer¢s¢n: a IX. t´rv¢ny kollektÁv nemzetis¢gi jogokat is
deklarÀlt.
A kolozsvÀri orszÀggyül¢s t´rv¢nyeinek polgÀri s eurÂpai jelleg¢t hangsÃlyozva, korÀntsem akarjuk azt mondani, hogy ennek a t´rv¢nyhozÀsnak ne lettek volna korlÀtai.
Ezek fûk¢nt a kollektÁv politikai jogok ter¡let¢n nyilvÀnultak meg. A k´vetkezû ¢v tapasztalatai kellettek hozzÀ, hogy 1849 nyarÀn Kossuth ¢s B¦lcescu nemzetis¢gi-k´z´ss¢gi jogok elfogadÀsÀval az ´sszefogÀs ÃtjÀt egyengesse s a jÃliusi nemzetis¢gi t´rv¢ny
azokat t¢telesen meg is fogalmazza. De nem maradhat emlÁt¢s n¢lk¡l az, hogy az erd¢lyi orszÀggyül¢s mÀr 1848 jÃniusÀban keresni kezdte a lehetûs¢geket: SzÀsz KÀroly
enyedi professzor azt k¢rte: fejezze ki az orszÀggyül¢s, hogy àAz OlÀh Nemzetet [...] Er-
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d¢ly t´bbi bevett, ezentÃl egyenlû jogÃ ¢s k´telezetts¢güÊ nemzet¢nek àkoszorÃjÀba szÁves ´r´mestÊ felveszik. Erre a nyilatkozatra azonban akkor a t´bbs¢g k¢telyei s bizonyosan a
helyzetnek a mihÀlcfalvi esem¢nyek14 okozta hirtelen elm¢rgesed¢se miatt nem ker¡lhetett sor.
A modus vivendi keres¢se azonban tovÀbb tartott: a balÀzsfalvi petÁciÂt s a szÀszok
beadvÀnyÀt jÃnius 20-Àn elûvette az orszÀggyül¢s, s a mÀr elnyert polgÀri jogokra hivatkozva k¡l´n politikai nemzeteket nem ismert el ugyan, de a s¢relmek megvitatÀsÀnak lehetûs¢g¢t tovÀbbra is fenntartotta a k´z´s orszÀggyül¢sen, amelyen ott lesznek
nemcsak az erd¢lyi, de a magyarorszÀgi romÀnok k¢pviselûi is. Csakhogy a romÀnok
s¢relmesnek talÀltÀk az erd¢lyi vÀlasztÂjogi t´rv¢nyt, mert az nagyobb megszorÁtÀsokat tartalmazott, mint a magyarorszÀgi, s az KûvÀry szerint àmesszi kiÀgazÂ b¢k¢tlens¢g
magvÀt hint¢ elÊ.
Azonban bÀrmely kritikÀval k´zelÁts¡nk is a KolozsvÀrt hozott t´rv¢nyekre, azt el
kell ismerni, hogy a feudÀlis rendi t´rv¢nyek hely¢n olyan polgÀri jellegü t´rv¢nyek
sz¡lettek, amelyek a romÀn ¢s szÀsz modern nemzeti fejlûd¢st is elûsegÁtett¢k.
Meg kell m¢g emlÁten¡nk az erd¢lyi t´rv¢nyhozÀsnak a sz¢kely k¢rd¢ssel kapcsolatos d´nt¢seit is.
Az erd¢lyi orszÀggyül¢s a sz¢kely sajÀtossÀgokat nem tudta jogilag rendezni: elhalasztotta a sz¢kely hatÀrûrs¢g elt´rl¢s¢t, a sz¢kely jobbÀgyoknak pedig mintegy kilenctized¢t meghagyta korÀbbi ÀllapotÀban. LÀssuk ezeket valamivel r¢szletesebben.
A nemzeti fegyveres erûrûl hozott t´rv¢nycikk ugyan egys¢ges katonai k´telezetts¢get Árt elû minden ÀllampolgÀr szÀmÀra, lesz´gezte, hogy a sz¢kely hatÀrûri int¢zm¢ny megszünik, a katonacsalÀdok pedig politikai s tulajdonviszonyaikat illetûen
egyenlû jogokat ¢lveznek mÀs polgÀrokkal, de egy mÀsik paragrafus gyakorlatilag hatÀlytalanÁtotta az elûbbit. Ugyanis a III. t´rv¢nycikk hangsÃlyozta: a k´zelebbi orszÀggyül¢sig àA fegyvert viselû (effektÁv standbeli) sz¢kelys¢g mint nemzetûr k´teles katonai rendes
fegyelem mellett katonÀskodniÊ. Ez a t´rv¢nycikk magÀn viselte a bizonytalansÀg b¢lyeg¢t.
Lehetett volna ugyan Ãgy is ¢rtelmezni, hogy a hÀrom sz¢kely ezred nemzetûrs¢gg¢
alakul Àt, de ez csak elvi lehetûs¢g volt, mert a gyakorlatban minden maradt a r¢giben.
Ez azt jelentette, hogy a hÀrom hatÀrûrezrednek tovÀbbra is a fennÀllÂ katonai rendszerben kell szolgÀlnia, a Nagyszebenben mük´dû osztrÀk katonai vezet¢s (General
Kommando) alatt. °s ezen tÃl azt is jelentette, hogy a Sz¢kelyf´ld fel¢n a szebeni katonai fûparancsnoksÀg hatalmi befolyÀsa tovÀbbra is fennmaradt.
A helyzet fonÀksÀgÀt a t´rv¢nyhozÀs is jÂl lÀtta. Errûl Árta Wessel¢nyi MiklÂs DeÀk
Ferencnek 1848. jÃnius 4-¢n kelt level¢ben: àAz itt sz¡ks¢gk¢ppen elûvenni kelletett s kellû
tÀrgyak k´z¢ tartozik a sz¢kely katonasÀg ¡gye; ezen der¢k, de nyakas n¢pfaj helyzete, esem¢nyek
¢s bujtogatÂk Àltal felizgatva, s azon ponton Àllott, hogy a katonai fegyelmet teljesen lerÀzza.
Nagy bajjal siker¡lt ûket megnyugtatni. A rÂluk szÂlÂ t´rv¢nycikk nem olyan, milyennek lenni
kellett volna, hanem amilyen lehetett.Ê15 A t´rv¢nyjavaslat hÁr¢re felt´rtek a panaszok. A
katonailag HÀromsz¢khez tartozÂ BardÂc fiÃsz¢k falvaiban p¢ldÀul àkeserü kifakadÀsok
mutatkoztakÊ, mert nem ¢rtik: mi¢rt tartjÀk fenn az 1764-ben l¢tes¡lt Àllapotot. A katonasÀg eg¢sz nyÀron hatÀrozottan k´vetelte: t´r´lj¢k el a hatÀrûri rendszert, s osszÀk
meg testv¢riesen a katonai szolgÀlatot a volt katonarend, jobbÀgyok ¢s nemesek k´z´tt.
Mi¢rt nem siker¡lt a hatÀrûri rend kÁvÀnsÀgÀnak megfelelû t´rv¢nyt alkotni annak
ellen¢re, hogy e rend orszÀggyül¢si k¢pviselûi s¡rgett¢k azt?
ögy v¢lj¡k, hogy mindenekelûtt az¢rt, mert a t´rv¢nyalkotÂ erd¢lyi nemess¢g nem
merte vÀllalni a fegyverben ÀllÂ sz¢kely hatÀrûrezredek Àtszervez¢s¢nek a kockÀzatÀt.
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Egyr¢szt, mert ez hosszabb idût vett volna ig¢nybe, mÀrpedig a megbÁzhatÂ fegyveres
erûre bÀrmely ÂrÀban sz¡ks¢g lehetett a mind nagyobb m¢reteket ´ltû parasztmozgalmak lecsendesÁt¢s¢re. MÀsr¢szt az erd¢lyi t´rv¢nyhozÀs tisztÀban volt vele, hogy
B¢cs kihÁvÀsnak venn¢ az erd¢lyi hatÀrûrs¢g stÀtusÀnak megvÀltoztatÀsÀt. Ugyanis hiÀba helyezte a nÀdor mÀjus 29-¢n a magyar kormÀny fel¡gyelete alÀ az erd¢lyi haderût, az osztrÀk minisztertanÀcs Pillesdorf eln´klet¢vel azt hatÀrozta, hogy az erd¢lyi
hatÀrûrs¢g tovÀbbra is a nagyszebeni fûparancsnoksÀgtÂl, ez pedig az osztrÀk bel¡gyminisztertûl f¡gg.16
Amint lÀttuk, a KolozsvÀron ¡l¢sezû orszÀggyül¢s megszavazta a jobbÀgyfelszabadÁtÂ t´rv¢nyjavaslatot, amely a legmaradandÂbb alkotÀsnak bizonyult, de ennek ¢rv¢nyess¢g¢t a Sz¢kelyf´ld´n a jobbÀgysÀgnak csak mintegy tÁz szÀzal¢kÀra terjesztett¢k ki. Az Ãn. sz¢kely ´r´ks¢gnek (Siculica haereditas) nyilvÀnÁtott telken lakÂ jobbÀgy
vagy zsell¢r nem vehette tulajdonÀba az Àltala megmüvelt f´ldet. MÀrpedig az orszÀggyül¢sen elfogadott t´rv¢ny alapjÀn a Sz¢kelyf´ld´n a f´ldbirtok d´ntûen nagy r¢sz¢t
ilyen ûsfoglalÀson alapulÂ nemesi jellegü tulajdonnak tartottÀk. Az eredeti elk¢pzel¢s
szerint a javaslat a jobbÀgytartÂ hatÀrûr ¢s szabad sz¢kely csalÀdok v¢delm¢t c¢lozta,
hogy ezen kategÂriÀk ne veszÁts¢k el f´ldj¡ket. A t´rv¢nytervezet azonban azt is lehetûv¢ tette, hogy a nemess¢g is sz¢kely ´r´ks¢gnek nyilvÀnÁtsa a jobbÀgyai kez¢n l¢vû
f´ld nagy r¢sz¢t, s ennek alapjÀn elhalassza a parasztsÀg felszabadÁtÀsÀt.
Amikor a sz¢kelyf´ldi parasztsÀg rÀeszm¢lt, hogy a megyei jobbÀgyok felszabadulnak, de ûk nem, hatalmas elkesered¢s hullÀma bontakozott ki. BÁrÂ SÀndor radikÀlis
n¢zetü hÀromsz¢ki reformÀtus lelk¢sz Kossuthhoz Árt level¢ben a l¢nyegre tapintott;
a jobbÀgyt´rv¢ny sz¢kely szakasza miatt a sz¢kelyf´ldi parasztsÀg (jobbÀgy ¢s zsell¢r)
kimaradt a v¢delmi rendszerbûl: nemzetûrnek nem veszik fel, nehogy ezÀltal f´ldet k´veteljen, ´nk¢ntesnek nem Àll, mert azt mondja, jobbÀgy is, katona is nem lehet.17 Ezeknek a k¢rd¢seknek a megoldÀsa mind a pesti n¢pk¢pviseleti orszÀggyül¢sre
maradt.
Nem tudunk foglalkozni az erd¢lyi orszÀggyül¢s korabeli ¢rt¢kel¢s¢vel, mert arra
itt nincs elegendû ter¡nk. Jelentûs¢g¢rûl egy¢bk¢nt is maguk a t´rv¢nyek tanÃskodnak: ezek elt´r´lt¢k a r¢gi rendi t´rv¢nyeket s privil¢giumokat, ¢s leraktÀk a polgÀri
t´rt¢nelmi rendszer jogi alapjait. Az uniÂt´rv¢ny Àltal pedig a civilizÀciÂban elûbb jÀrÂ
MagyarorszÀghoz k´t´tt¢k Erd¢ly j´vûj¢t. Az uniÂt ¢s a jobbÀgyfelszabadÁtÀst kimondÂ k¢t legfontosabb t´rv¢nyt egyhangÃ szavazattal hozta meg az orszÀggyül¢s, s Ãgy
lÀtszott, hogy a magyar forradalomnak siker¡l az ÀtalakulÀsokat b¢k¢s, alkotmÀnyos
eszk´z´kkel megvalÂsÁtani. Ez a rem¢ny indokoltnak lÀtszott az¢rt is, mert az uralkodÂ
szentesÁtette, mind az uniÂt, mind az Ãrb¢ri t´rv¢nyt, s mÀr mÀjus v¢g¢n IstvÀn nÀdor
fennhatÂsÀgÀt Erd¢lyre is kiterjesztette, s Ágy a pragmatica sanctio elûÁrÀsait semmi
sem vesz¢lyeztette. A magyar kormÀny term¢szetesen lelkesed¢ssel fogadta az uniÂ
megszavazÀsÀt, ¢s sietett annak gyakorlati ¢rv¢nyt szerezni. Csakhogy ezzel egy idûben
olyan ellenerûk l¢ptek fel, amelyek nem a b¢k¢s megoldÀs, hanem a konfrontÀciÂ irÀnyÀba toltÀk az esem¢nyeket.
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NOVELLAPçLYçZAT
Pacskovszky Zsolt

A PERRY LçNYOK SZ°P HAJA
Bodor çdÀmnak

Katalina egy perccel hajnali ´t elûtt ¢bredt.
àNe, nem akaromÊ, suttogta maga el¢ szorongva.
N¢hÀny pillanattal k¢sûbb ¢les csilingel¢s verte fel a tornatermet, bÃgva, villÂdzva kigyulladtak a mennyezeten a neonok, a heveny¢szett vackokrÂl pedig egymÀs utÀn ugrottak fel az emberek, mint az idomÁtott Àllatok, hogy gyorsan ´sszecsomagoljÀk ¢s
batyuba k´ss¢k a pokrÂcaikat, a hÀncsaikat. N¢hÀnyan a f¡l¡ket befogva, ny´sz´r´gve
megprÂbÀltak ugyan aludni m¢g egy percet, de hamarosan ûket is talpra k¢ny-
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szerÁtett¢k a noszogatÂ rÃgÀsok, a barna zubbonyosok kiÀltÀsai, akik kÀv¢t t´lt´gettek
az ÂriÀsi termoszokbÂl: a müanyag poharakat a munkÀsok kez¢be nyomtÀk, vagy egyszerüen csak leraktÀk ûket a fekhely¡k mell¢. A f¡lhasogatÂ csilingel¢s harminc mÀsodperc utÀn abbamaradt, a meleg italt felh´rp´lû, sietve pakolÀszÂ emberek csendj¢be azonban r´gt´n ezutÀn hiszt¢rikus ordÁtÀs hasÁtott.
Katalina, aki, vÀllÀn a batyujÀval, ekkor mÀr az ajtÂ fel¢ tartott a hÃga, Judit m´g´tt,
fejcsÂvÀlva pillantott vissza a sarokba. Egyszerüen nem volt k¢pes felfogni, hogy a k´v¢r (mert persze a k´v¢r jajvesz¢kelt) mi¢rt nem ugrik fel azonnal, amikor megszÂlal
az ¢bresztûcsengû, hogy mi¢rt vÀrja meg nap mint nap, amÁg a bakancsok a ves¢j¢be
rÃgnak. Meglehet, valÂban nem kapta el az EC 19-et, s nem ennek jel¢¡l nyÁrtÀk s´rt¢sre a koponyÀjÀt, hanem mÀs rendelleness¢g folytÀn fogyatkozott meg Ágy a haja ä
lehet, hogy valÂban Ágy volt, de akkor is botorsÀg volt a r¢sz¢rûl azt k¢pzelni, hogy ezt
elhitetheti a barna zubbonyosokkal.
A lÀny azonban nem bÀmulhatott sokÀig a sarokba, mert a vÀllÀn nagyot lÂdÁtott
egy bajuszos fiatalember, aki t¡relmetlen¡l vÀrta az ajtÂban, hogy v¢gre mindenki elhagyja a termet, ¢s fellocsolhassa a padlÂt fertûtlenÁtûszeres vÁzzel. A mozdulat durva
volt, de Katalina nem szÂlt egy szÂt sem; a hÃga utÀn sietett. Judit mÀr az udvaron, a
v¢c¢f¡lk¢k elûtti rozsdÀs csapnÀl vÀrakozott.
K´nnyÁtettek magukon, gyorsan megmostÀk az arcukat ¢s a nyakukat a dermesztû,
savanykÀs szagÃ vÁzzel, aztÀn mindketten rÀgyÃjtottak egy filter n¢lk¡li cigarettÀra,
mielûtt sz¢delegve tovÀbb-botorkÀltak az ¡zemcsarnok nyÁlÀsa fel¢. Katalina egy idû
utÀn ¢szrevette, hogy vel¡k egy vonalban ott l¢pked a hÂrihorgas, borostÀs Holler a
feles¢g¢vel, ¢s izgÀgÀn Judit fel¢ b´kd´s megfeketedett k´rmü mutatÂujjÀval:
ä Mondom, hogy az ´v¢. Oda kell neki adnom...
ä Ne! ä Hollern¢ megprÂbÀlta visszatartani az urÀt, Holler azonban kit¢pte magÀt
a szeplûs, nagy mellü asszony szorÁtÀsÀbÂl, ¢s gyorsan mell¢j¡k surrant.
ä Ezt kifel¢ j´vet talÀltam. ä LapÀtnyi, sÀrgÀs tenyer¢ben egy kuvikfigurÀval dÁszÁtett
v¢kony ez¡stlÀnc lapult. ä Vedd mÀr el ä folytatta izgÀgÀn. ä Hiszen a ti¢d.
Katalina megk´nnyebb¡l¢s¢re Judit idegesen eltolta a v¢rÀgas szemü f¢rfi karjÀt.
ä Menjen mÀr innen!
Holler vastag szÀja meglepetten sz¢tnyÁlt, szavakkal k¡szk´dve meredt hol a lÀncra, hol Juditra, amÁg a feles¢ge v¢gleg meg nem el¢gelte a dolgot, ¢s el nem rÀntotta
onnan.
Az ¢gbolton, a n´vekvû f¢nyben egymÀs utÀn olvadtak el a csillagok. Judit belep´ck´lte a csikket a csarnok bejÀrata mellett ÀllÂ vizeshordÂba, amelynek a felszÁn¢n, a
rothadt falevelek k´z´tt kiss¢ riadtan brekegett egy b¢ka, majd sÂhajtva bel¢pett a
dohos, f¡lledt terembe. Katalina n¢mÀn k´vette. Ahogy bekapcsolta a g¢p¢t, azonnal
rÀt´rt az ÀlmossÀg. A szÀja ragacsos volt. M¢lyeket l¢legezve prÂbÀlt koncentrÀlni, s
csak egy f¢lÂra mÃltÀn n¢zett fel, elgondolkodva tapasztva a szem¢t a hÃgÀra, aki vele
szemben dolgozott.
ä Lehet, hogy m¢giscsak el kellett volna fogadnod. A zsidÂ talÀn megvette volna.
Judit vÀllat vont, Katalina pedig gyorsan elhallgatott, mert a k´zel¡kben feltünt a
testûrszakÀllas. CsuklÂjÀn vastag aranylÀncok csillantak meg: gesztikulÀlva magyarÀzott egy pÃpos asszonynak, k´zben azonban ûket figyelte. Mielûtt odaaraszolt volna
KatalinÀhoz, meg¢rintette a nû pÃpjÀt, mintha babonÀs volna. Barna bûr¢bûl neh¢z
faggyÃszag Àradt. N¢zte, ahogy a lÀny kifÃr a g¢ppel egy alkatr¢szt, ¢s k´zben bÂlogatva meggyÃjtott egy aranycsÁkos cigarettÀt.
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ä A ti¢d s´t¢tebb ä fÃjta ki a f¡st´t.
ä Hogy?
ä A hajad ä simÁtott v¢gig lerÀgott k´rmü kisujjÀval Katalina f¡rtjein, mielûtt a lÀny
elrÀnthatta volna a fej¢t. ä A hÃgod¢ vilÀgosabb.
Katalina nem szÂlt semmit; a munkapad alatti lÀdÀba dobta az alkatr¢szt, majd egy
Ãjabbat akart a g¢pbe illeszteni, a testûrszakÀllas azonban megfogta a kez¢t.
ä Vegy¢l egyet ä tartotta el¢je cigarettÀsdobozÀt. ä ArÀbica.
Katalina rÀn¢zett, majd n¢mi habozÀs utÀn kihÃzott egy szÀl cigarettÀt. A f¢rfi odatartotta a cigaretta v¢g¢hez az ´ngyÃjtÂjÀt, de nem lobbantotta fel a lÀngot. A homlokÀba t´prengû rÀncok m¢lyedtek.
ä Mi is a neved?
ä Katalina.
ä °s az ´v¢?
ä ýt hagyja b¢k¢n! Rendben? ä Katalina nyugtalanul, sût vadul kapta a szem¢t a
testûrszakÀllasra, az azonban Àllta a pillantÀsÀt. F´l¢nyesen elmosolyodott, majd lassÃ
mozdulattal kihÃzta a cigarettÀt a lÀny szÀjÀbÂl.
ä Ha m¢g egyszer rÀ akarsz gyÃjtani munka k´zben, mind a ketten rep¡lt´k innen
ä suttogta neg¢desen, mintha szerelmi vallomÀst tenne. ä °rted, h¡lye picsa?
Katalina tüzv´r´s arccal nyelt egyet. °rezte, hogy arcÀba sz´kik az ´sszes v¢re, de
´sszeharapta remegû szÀjÀt; ´nmagÀt korholta, ami¢rt meggondolatlan volt. Amikor
a f¢rfi f¡ty´r¢szve od¢bb s¢tÀlt, gyorsan a hÃgÀra sandÁtott, Judit azonban lehajtott
fejjel dolgozott.
TÁz Ârakor kaptak egy szelet extrudÀlt kenyeret meg egy pohÀr teÀt. TÁz perc¡k
volt, hogy megegy¢k, megigyÀk, de az adagok olyan kicsik voltak, hogy ez nem jelentett k¡l´n´sebb neh¢zs¢get. Katalina le¡lt egy lÀdÀra a hÃga mell¢, aki harapott n¢hÀnyat a keny¢rbûl, majd hirtelen felpattant. ¹sszehÃzott szemmel, Âvatosan felemelt
valamit Katalina g¢pe alÂl.
ä LiliktojÀs ä ¡lt vissza a nûv¢re mell¢. ä Hogy ker¡lhetett ide?
ä Csak nem akarod megenni?
ä Ne besz¢lj ostobasÀgokat. ä Judit a f¡l¢hez tartotta a tojÀst. ä MÀr csipog benne.
Mit gondolsz, tegyem a melltartÂmba?
ä VigyÀzz az aranylÀncossal ä mondta Katalina. ä ögy lÀtszik, ma megint nem
komplettek a f¢rfiak.
Judit vÀllat vont. A madÀrtojÀst n¢zegette, amit az ´l¢be, a szoknyÀja rÀncai k´z¢
rakott, amÁg tovÀbb ropogtatta a kenyeret.
Ekkor Àllt meg elûtt¡k Holler. A szÀjÀt t´r´lgette, ¢s kiss¢ zavartan bÀmulta ûket.
ä Ez meg honnan van? ä kapta ki ¡gyes mozdulattal a tojÀst Judit ´l¢bûl.
A lÀny d¡h´sen felugrott. A combjÀval lesodorta a lÀda sz¢l¢rûl a teÀspoharÀt: a
gûz´lgû ital n¢hÀny cseppje Katalina combjÀra, a t´bbi meg a vasreszel¢kkel teli mocskos f´ldre loccsant.
ä Adja vissza, hallja!? Adja mÀr ide! ä Judit megprÂbÀlta sz¢tfeszÁteni a f¢rfi nagy,
erûs ujjait, de Holler ¢vûdve felnevetett: sz¢tnyÁlÂ szÀjÀbÂl egy ez¡stfog villant elû.
Csoda, hogy m¢g nem hÃzta ki, ¢s nem adta el, gondolta magÀban Katalina. Felpattant, hogy jobb belÀtÀsra bÁrja a f¢rfit, akit a tÀvolbÂl, csÁpûre tett k¢zzel figyelt a
feles¢ge. Holler azonban megmakacsolta magÀt.
ä Egy csÂk¢rt visszaadom neki.
ä Nem sz¢gyelli magÀt? Ne gyerekeskedjen.
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A f¢rfi rÀn¢zett, ¢s az arcÀrÂl eltünt az ingerkedû mosoly.
ä Nem gyerekeskedek. Tess¢k, vedd el. ä A karjÀt magasra tartva sz¢tnyitotta a tenyer¢t Judit elûtt, a szem¢vel azonban tovÀbbra is KatalinÀt f¡rk¢szte. ä Mit tudsz te
errûl? °jszaka odanyomja az arcomhoz a nagy, kÀposztaszagÃ cs´cs¢t, d´rg´lûdzik, de
¢n mÀr nem ¢rzek semmit. Semmit. TÁz k´z¡l kilenc f¢rfi szeretn¢ megkef¢lni, de ¢n...
ä Ne besz¢ljen Ágy a hÃgom elûtt. M¢g csak tizenh¢t ¢ves.
Judit felÀgaskodott, megprÂbÀlta egy cseles mozdulattal visszaszerezni a tojÀst, Holler azonban gyorsan ´sszecsukta az ujjait, elrÀntotta a tenyer¢t, majd cuppogÂ bakancsÀban futÀsnak eredt a g¢pek k´z´tt. Judit kÀromkodva lÂdult utÀna.
Katalina rÀkiÀltott, a hangjÀt azonban elnyomta a felharsanÂ csengû. A tekintete
ism¢t ´sszevillant Hollern¢ szem¢vel. Az asszony azonnal elkapta a fej¢t.
Katalina nyugtalanul sz¢d¡lt a g¢p¢hez. K¢ptelen volt a munkÀjÀra figyelni; minduntalan a testûrszakÀllas utÀn kutatott a szeme, szorongva gondolt arra, hogy megjelenik, ¢s ¡resen talÀlja Judit g¢p¢t. De a f¢rfi nem mutatkozott. A lÀny n¢hÀny perc
mÃltÀn megk´nnyebb¡lten lÀtta, hogy a hÃga visszaoson a hely¢re. Judit kipirosult
arcÀrÂl leolvashatÂ volt, hogy visszaszerezte a tojÀst, a szeme azonban, bÀr leplezni
prÂbÀlta, zaklatottsÀgot t¡kr´z´tt.
D¢lutÀn egykor a barna zubbonyosok sz¢tosztottÀk az eb¢det: egy-egy tasak hasÀbburgonyÀt ¢s a szokÀsos, ¢lesztûÁzü, ragacsos s¡tem¢nyt. KatalinÀt szorongÀssal t´lt´tte el, hogy Holler ezÃttal nem j´tt oda hozzÀjuk. Maga sem ¢rtette, de nyugtalanÁtÂbbnak talÀlta a tÀvolmaradÀsÀt, mintha megint ott s¡nd´rg´tt volna k´r¡l´tt¡k. Judit csak egyszer pillantott a f¢rfi irÀnyÀba, k¡l´nben teljesen lek´t´tte a liliktojÀs: ev¢s
k´zben hÀromszor is elûvette a melltartÂjÀbÂl, ¢s el¢gedetten n¢zegette.
ä F¢szket kell majd raknunk neki. ä A homloka aggodalmasan elfelhûs¡lt: ä Mit is
eszik egy lilik? F¢rgeket?
Katalina megrÀzta a fej¢t:
ä Dehogy. HasÀbburgonyÀt, mint a fûm¢rn´k macskÀja.
MiutÀn v¢geztek a s¡tem¢nnyel, felvÀltva, nehogy valaki turkÀljon a batyujukban,
elmentek a kantinba inni egy kÀv¢t. Kifel¢ menet Katalina lÀtta, hogy Holler nyugodt
arccal ¡l a feles¢ge mellett. Az asszony elhallgatott egy pillanatra, aztÀn suttogva folytatta a f¢lbehagyott mondatot.
A lÀny lehajtott fejjel tovÀbbsietett. A kicsi kantin, amelynek a falÀt meztelen nûk
¢s futballcsapatok k¢pei dÁszÁtett¢k, csaknem teljesen kihalt volt. A pult m´g´tt recsegve b´mb´lt egy tÀskarÀdiÂ. Amikor egy k¢z megfogta a k´ny´k¢t, ahogy ¢ppen elvette
volna a pultrÂl a nagy b´gre t´r´k kÀv¢t (ez volt a legolcsÂbb), ´sszerezzent.
ä Az¢rt a farod neked se rossz, mi? ä nevetett rÀ a testûrszakÀllas. ä Na most t¢nyleg
kapsz egy ArÀbicÀt.
ä Nem kell. ä Katalina ijedten odasiklott az egyik asztalhoz, a f¢rfi azonban k´vette.
ä Dehogynem kell.
Erûszakosan Katalina szÀjÀba nyomott egy cigarettÀt, ¢s t¡zet adott neki. Egy ideig
n¢mÀn ¡ltek; a lÀny nagyokat kortyolt a kÀv¢bÂl, s ker¡lte a f¢rfi hidegk¢k szem¢t.
ä Csak ketten vagytok testv¢rek?
Katalina nemet intett a fej¢vel.
ä °s a sz¡leitek? ýk ott maradtak?
ä BujkÀlnÀk. Mi¢rt ¢rdekli ez magÀt?
ä Tegezz¢l inkÀbb, jÂ?
ä Nem.
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ä Ahogy gondolod. Iszol valamit? Valami...
ä Mi¢rt nem hagy mÀr b¢k¢n? Semmit sem fog el¢rni. Sem nÀlam, sem a hÃgomnÀl.
ä Nem is akarok. °n a f¢rfiakat csÁpem.
ä HÀt akkor?
Az aranylÀncos lassan az arcÀba fÃjta a f¡st´t.
ä A hÃgomnak viszek innen a gyÀrbÂl lÀnyokat. Persze nem ingyen...
ä Mi nem vagyunk olyanok. ä Katalina felÀllt, gyors mozdulattal elnyomta a cigarettÀjÀt, ¢s hatÀrozottan a kantin ajtÂnyÁlÀsa fel¢ indult.
ä Minden nû olyan ä hallotta a hÀta m´g´tt a f¢rfi hangjÀt, de nem torpant meg,
nem n¢zett vissza.
A nap hÀtralevû r¢sze viszonylag nyugodtan telt. Hatkor abbahagytÀk a munkÀt,
megett¢k a vacsorÀjukat, aztÀn behurcolkodtak a tornaterembe. Katalina kimosott k¢t
vÀltÀs alsÂnemüt, ¢s a bordÀsfalra terÁtette ûket. A f¢rfiak meg n¢hÀny nû ´sszegyültek
az egyik sarokban, burgonyapÀlinkÀt ittak, kÀrtyÀztak, a mÃltjukat mes¢lt¢k, vagy vicceket mondtak egymÀsnak.
ä K¢t rendûr ¡l a moziban ä hadarta a nevet¢stûl mÀr elûre fuldokolva egy v´r´s
hajÃ f¢rfi. ä Az egyik odasÃgja a mÀsiknak: àMost j´n a happy end.Ê Mire a mÀsik...
àCsak nehogy el¢nk ¡lj´nÊ, mosolyodott el magÀban Katalina. Egyed¡l volt; hagyta, hogy Judit elmenjen a vÀrosba megn¢zni az illatszer- ¢s divatboltok kirakatÀt ä
megnyugodva lÀtta, hogy Holler nem lopakodott utÀna. A f¢rfi csatlakozott a feles¢g¢vel a pÀlinkÀzÂkhoz, s csak egy ÂrÀval Judit tÀvozÀsa utÀn siklott elûsz´r a tekintete
KatalinÀra. Egyenesen fel¢je indult a batyujÀval. N¢mÀn elûszedett k¢t pokrÂcot meg
k¢t huzat n¢lk¡li kispÀrnÀt, ¢s leterÁtette ûket a lÀny fekhelye mell¢.
ä VigyÀzol rÀjuk?
Katalina komoran bÂlintott.
Holler meg¢rezte a fesz¡lts¢get a tekintet¢ben, mert tettetett kedvess¢ggel megk¢rdezte tûle, mit olvas, noha valÂszÁnüleg egyetlen ÁrÂ nev¢t sem ismerte.
Katalina most becsukta a k´nyvet. Az ablakokon m¢g beszürûd´tt n¢mi vilÀgossÀg,
de inkÀbb Hollert figyelte, aki t´bb-kevesebb sikerrel kÀrtyatr¡kk´kkel szÂrakoztatta
a pÀlinkÀzÂkat. A feles¢ge magÀnyosan ivott a k´zel¢ben; a bokÀjÀt d´rzs´lgette, a fogÀt piszkÀlgatta, ÀsÁtozott.
A terem mÀsik v¢g¢ben n¢hÀnyan mÀr a fekhely¡k´n hevertek, s a nevet¢sek, a
csacsogÀs zaja horkolÀssal ¢s mÀs hangokkal keveredett. ä UndorÁtÂ, undorÁtÂ, undorÁtÂ ä lihegte Katalina k´zel¢ben szenved¢lyesen, szeretkez¢s k´zben egy lÀny. MÀr
aludt a k´v¢r, kopasz f¢rfi is, amÁg valaki àv¢letlen¡lÊ rÀ nem l¢pett a kez¢re. Egy k´pc´s ÀlholdkÂros volt a tettes, aki maga el¢ nyÃjtott karral jÀrkÀlt egy ideig a teremben,
majd, akÀr egy szÀlfa, odazuhant egy v¢zna, beteges arcÃ lÀny mell¢, aki idegesÁtûen
felnevetett. A kopasz fel¡lt, d¡h´sen bÀmulta egy ideig ûket, aztÀn a hasÀra fordult,
¢s a fej¢re hÃzta a fekete fÂliÀt, amit takarÂnak hasznÀlt.
Katalina becsukta a szem¢t. A zajok ´sszemosÂdtak a f¡l¢ben, ¢s elk¢pzelte, hogy
meztelen¡l fekszik egy nudista strandon, a nap ¢geti a hajszÀlai t´v¢t, ¢s barnÀra s¡lt
bûr¢n napolaj csillog. Amikor felnyÁlt a szemh¢ja, mÀr teljes volt a s´t¢t az ablakok
m´g´tt, csak a hold vilÀgÁtotta meg tompÀn, foltokban a termet, amelynek a sarkÀban
m¢g mindig ittak egyesek. Judit m¢g nem ¢rkezett vissza. Katalina mÀsik oldalÀn, nyakÀn a kuvikos lÀnccal ott fek¡dt Hollern¢, a f¢rj¢hez bÃjva, aki a nemi szerv¢t szorongatva fel-felhorkant ÀlmÀban. Katalina nem tudta, mennyi lehet az idû; hirtelen ¢ber
lett, nyugtalansÀg fogta el Judit miatt, sÂhajtozva, nyitott szemmel fek¡dt, ¢s ´ssze-
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´sszerezzent, ha elsuhant a feje felett egy denev¢r, amely napok Âta sikertelen¡l prÂbÀlt kijutni a terembûl. ¹t perc utÀn az oldalÀra fordult, ¢s idegess¢g¢ben visszafojtott
l¢legzettel simogatni kezdte magÀt. Amikor ÀramrÀzÀsszerü gy´ny´r hasÁtott lucskos
´l¢be, a combja k´z¢ szorÁtotta a tenyer¢t, ¢s mozdulatlanul, n¢mi f¢lelemmel fek¡dt
egy ideig. De Ãgy tünt, senki sem lÀtta meg, mit csinÀlt. Nyelt egyet, m¢ly l¢legzetet
vett, ¢s a hasÀra fordult.
Ism¢t reggel lett. Judit ÀsÁtozva dolgozott vele szemben; û fÀradtan nyomogatta a
g¢p gombjait, az alkatr¢szekbe hatolÂ fÃrÂfej fel-felvisÁtott, a kez¢t v¢kony, ez¡st´s vaspor fedte be. V¢gzett az alkatr¢sszel, mechanikus mozdulattal a lÀdÀba dobta, ahogy
azonban visszafordÁtotta volna a tekintet¢t a fÃrÂ fel¢, megremegett a szeme sarka. A
lÀdÀban, az Àtlyukasztott alkatr¢szek k´z´tt k¢t szemgolyÂ hevert. A testûrszakÀllas k¢k
Áriszü szemgolyÂi...
Katalina torkÀbÂl ¢rdes h´rg¢s t´rt fel.
Judit ott fek¡dt mellette. A lÀny szaggatottan, neh¢z sÂhajokkal l¢legzett. A zajokbÂl
Át¢lve Hollern¢ is csak hÀnykolÂdott. Katalina Âvatosan fel¢je sandÁtott, ¢s a holdf¢nyben rÀvillant az asszony szem¢nek feh¢rje. Hollern¢ gyorsan becsukta a szem¢t, s
ahogy Àtfordult a mÀsik oldalÀra, a f¢rje fel¢, aki mÀr nem horkolt, hanem vagy m¢lyen aludt, vagy szint¢n ¢bren volt, a pÀrnÀja alÂl kicsÃszott valami f¢mes tÀrgy. Katalina lassan odacsÃsztatta a kez¢t, ¢s Âvatosan megtapogatta. Egy szabÂollÂ volt...
BaljÂs elû¢rzet hasÁtott bel¢, de a rÀt´rû ÀlmossÀg elnyomta a szorongÀsÀt. TalÀn
babonÀbÂl tette oda Hollern¢, gondolta, s a szemh¢ja szinte azonnal el is nehez¡lt.
Amikor ÃjbÂl felrezzent, m¢g mindig s´t¢t volt a teremben. A feje felett ott r´pk´d´tt a denev¢r; az alvÂk k´z´tt egy nûi Àrny botorkÀlt. Oldalra fordult, ¢s lÀtta, hogy
Judit mÀr megint nincs mellette. FelsÂhajtott, a fej¢t ingatta ä aztÀn ¢szrevette, hogy
Hollern¢ ¢s a f¢rje vacka is ¡res. Nyugtalanul ugrott fel.
Megborzongott az ¢jszaka hüv´s, k¢kes levegûj¢tûl. A kihalt gyÀrudvaron n¢hÀny
tÂcsa f¢nylett. Az ´szt´nei vezett¢k egy raktÀr¢p¡let m´g¢, ahonnan mintha al¢lt ny´sz´rg¢s hallatszott volna.
Judit a hasÀn fek¡dt, arca a sÀrba tapadt, a kez¢vel egy-egy fücsomÂt markolt, meztelen fenek¢n fel volt gyürûdve a szoknyÀja. Amikor Katalina ÀtfordÁtotta a hÀtÀra,
lÀtta, hogy a hÃga mell¢n sÀrgÀs folt virÁt: a sz¢tt´rt liliktojÀs nyoma. K´r´s-k´r¡l sÀrgÀs volt a f´ld is: a lÀny hosszÃ haja csillogott tompÀn rajta. Le volt vÀgva t´vig. A
bosszÃÀllÂ k¢z valÂszÁnüleg feldobta az eg¢sz csomÂt a levegûbe, a szellû pedig sz¢tlebbentette a k´zelben.
ä Kelj fel. Menj¡nk innen.
Katalina ´sszeszedte a hajcsomÂkat, aztÀn lenyomta Juditot egy lÀdÀra.
A tornateremben nyoma sem volt Hollernek ¢s Hollern¢nak. A hajnali dereng¢sben fel-felny´gtek, horkoltak az emberek. Kifel¢ menet Katalina megÀllt m¢g egy pillanatra. Nem bÃcsÃzkodni akart (nem szeretett el¢rz¢keny¡lni), az jutott esz¢be, talÀn
meg kellene vÀrnia a testûrszakÀllast, ¢s besz¢lni vele ä nem a b¢r¡k miatt (csak k¢t
napot vesztenek, ha most tovÀbbÀllnak), hanem megk¢rdezni tûle, a hÃga Ágy is odavenn¢-e ûket n¢hÀny napra. De az ´n¢rzete arra k¢nyszerÁtette, hogy nyomban el is
hessegesse a gondolatot. Futva ment kifel¢, nesztelen¡l Àt-Àtugorva a f´ld´n alvÂ testeket.
Judit ugyanott ¡lt, ahol hagyta. A szeme ¡veges volt, az ujjai k´z´tt filteres cigaretta
f¡st´lt. Katalina odanyomta a kez¢be az egyik batyut.
ä Gyere. Elmegy¡nk a hegyekbe Bodor Andrejhez, amÁg kinû a hajad.
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Judit n¢mÀn k´vette. A k´rny¢k szerencs¢re m¢g kihalt volt, de a biztonsÀg kedv¢¢rt Katalina igyekezett min¢l eldugottabb utcÀkat vÀlasztani. A hÀzak elûtt, a szem¢tben sovÀny, korcs kutyÀk turkÀltak, abban bÁzva, hogy a menek¡ltek ¢s hajl¢ktalanok hagytak nekik is valamit. Ny¡szÁtve surrantak f¢lre az ÃtjukbÂl.
ä Ne szÂlj vissza senkinek ä n¢zett Katalina a hÃgÀra, mielûtt bel¢ptek volna a pÀlyaudvar hÀmlÂ homlokzatÃ ¢p¡let¢be. Judit nem vÀlaszolt, tompa tekintettel bÀmult
maga el¢.
°ppen indulÂban volt egy vonat, s a peron fel¢ tolakvÂ emberek nem fordÁtottak
figyelmet rÀjuk. Mire a jegyp¢nztÀrhoz ¢rtek, eg¢szen ki¡r¡lt k´r¡l´tt¡k a csarnok.
A müanyag pulÂveres p¢nztÀrosnû acetonba mÀrtott vattÀval unottan t´r´lgette a
k´rmeit. Inger¡lten emelte fel a fej¢t egy f¢l perc utÀn.
ä Mondja.
Katalina megk¢rdezte, mennyibe ker¡l k¢t jegy a hegyekig. A nû elsandÁtott mellette, Juditot m¢regette hunyorogva.
ä SzÀznegyven euro ä pillantott Ãjra KatalinÀra.
A lÀny d´bbenten n¢zett rÀ.
ä Az nem lehet.
ä MÀr mi¢rt ne lehetne?
Katalina sz¢d¡lten hÀtrÀbb l¢pett, majd visszahajolt az ¡vegablakhoz.
ä °s ha megk¢rdezem a fûn´k¢t?
ä Akkor m¢g drÀgÀbb. ä A nû ¢lesen felnevetett, sz¢tnyÁlt szÀjjal, Ãgyhogy lÀtni lehetett a foghÁjait. RÀfÃjt a k´rmeire, v¢gigmustrÀlta ûket, majd Ãjra KatalinÀra kapta
kicsi, tÀskÀs szem¢t. ä Akkor m¢g drÀgÀbb.
Katalina inkÀbb nem vÀrta meg, amÁg Ãjra a k¢p¢be nevet. Intett a fej¢vel Juditnak,
hogy k´vesse. Aggodalommal gondolt arra, hogy a nû szÀz´tvenn¢l is t´bbet fog k¢rni,
ha megint visszaj´nnek, de tudta, hogy semmi ¢rtelme tiltakozni: p¢nzt kell szerezni¡k.
A zsidÂ ¢ppen a vasredûnyt hÃzta fel. Tapintatosan eln¢zett Judit mellett, majd betess¢kelte KatalinÀt a boltba.
Katalina elûszedte a ruhÀt, amibe Judit hajÀt csavarta, ¢s sz¢thajtotta a pulton. Az
alacsony, borotvÀlkozÂszesz-illatÃ f¢rfi elismerûen vette szem¡gyre a levÀgott tincseket, miutÀn nagyÁtÂval is megvizsgÀlta ûket.
ä Hm. Sz¢p...
ä Mennyit tud adni ¢rte?
ä Egy tÁzest.
Katalina elk¢pedve meredt rÀ.
ä Legfeljebb tizen´t´t. ä A zsidÂ megt´r´lgette a nagyÁtÂt egy szarvasbûrrel. ä De
csak kiv¢telesen.
ä Nem lehetne, hogy...
A f¢rfi a fej¢t rÀzva hÀtat fordÁtott neki, levette a zakÂjÀt, majd gondosan egy vÀllfÀra
akasztotta. Lassan, elgondolkodva fordult vissza Katalina fel¢:
ä Hacsak...
ä Igen?
A zsidÂ meglazÁtotta a nyakkendûje csomÂjÀt.
ä A kettû¢rt adok harmincat.
ä A kettû¢rt?
ä Ne, megtiltom! ä l¢pett a nûv¢re mell¢ Judit, aki eddig lehajtott fejjel ÀlldogÀlt
az ajtÂban.
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Katalina azonban leintette. A hangja alig remegett: ä Rendben. °s m¢g az a k¢t
szalmakalap.
A f¢rfi vonakodva bÀr, de beleegyezett.
Judit ism¢t megragadta a nûv¢re karjÀt, Katalina azonban lefejtette az ujjait, ¢s szigorÃ pillantÀssal elhallgattatta.
ä Van ollÂja? ä k¢rdezte a zsidÂtÂl.
ä T´bb is.
NegyedÂra mÃltÀn mÀr ism¢t az ÀllomÀs fel¢ l¢pkedtek. KÂbor kutyÀk ugattÀk meg
ûket; a falkÀval panaszosan vonÁtott egy¡tt egy vizesÀrokban ¡lû f¢lkarÃ f¢rfi.
ä Ha most szÀz´tvenn¢l t´bbet mer k¢rni, megfojtom ä sziszegte Katalina.
ä Neked van m¢g cigarettÀd? ä pislantott rÀ Judit.
ä Nincs. Majd...
Katalina elhallgatott, mert hÀrom nyurga suhanc haladt el mellett¡k: valÂszÁnüleg
elûre eltervezett àheccbûlÊ az arcukba ordÁtottak, az egyik¡k pedig àv¢letlen¡lÊ lesodorta Judit fej¢rûl a szalmakalapot. Nevetve tovÀbbmentek, de aztÀn n¢hÀny m¢ternyire megÀlltak, ¢s egymÀs k´z´tt sutyorogva figyelt¢k ûket. Judit mozdulatlanul, szoborszerüen bÀmult fel¢j¡k.
Katalina nyelt egyet, felvette a f´ldrûl a szalmakalapot, ¢s remegû k¢zzel odanyÃjtotta a hÃgÀnak.
ä Gyere. Hallod, Judit, gyere mÀr!
A hÃga nem reagÀlt. Az ajka sz¡rke lett, az ÀllÀn pedig megfesz¡lt a bûr, mik´zben
m¢g mindig a hÀrom suhancot bÀmulta, akik tettek egy l¢p¢st fel¢je. Katalina megprÂbÀlta magÀval hÃzni, de Judit kifejtette magÀt az ujjai k´z¡l.
ä HagyjÀl. K¢rek tûl¡k cigarettÀt. ä Majd a nûv¢re k¢ts¢gbeesett pillantÀsÀt lÀtva
hozzÀtette: ä Mitûl f¢lsz? Nem fognak megerûszakolni.
Katalina nem vÀlaszolt. Hirtelen megsejtette, hogy soha nem fognak eljutni a hegyekbe, s b¢nultan n¢zte, amint a hÃga elindul a nap aranysÀrga f¢ny¢ben.

SajÂ LÀszlÂ

KIK¹LT¹Z°S A HçZBñL
kik´lt´z¢s a hÀzbÂl
rÀd dûl ha nem vigyÀzol
szÀllongÂ vilÀgpor
marad utÀnad pÀr sor
¢vek Âta lÀzasan pakolsz
¡res a f¡rdûszobapolc
gyülnek rÀ a f¢rgek
vidd a fogkef¢det
mÀr nem jutsz el a fogmosÀsig
benn trÂnol egy ´r´kre bezÀrkÂzott mÀsik
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a t¡k´r hely¢rûl reggelente
arcÀba mitesszerek l´vellnek
aki egyszer hazulrÂl elmegy
hamvÀba hült szoborrÀ dermed
k¡sz´b¢n az elj´vetelnek
nincs menetel ¢s nincs j´vetel
innen senki nem mehet ide senki nem j´het el
nincs Ãt a hÀzba a hÀzbÂl
senki sincs a k´zelben tÀvol
n¢zz vissza te sem lÀtszol
Ãgy k´lt´z´l el inn¢t
nem is lÀttad a pinc¢t
hol ´r´ktûl ´sszepakolva
csomagod romlik a sarokban
´sszek´t´z´tt bûr´nd´n
varangy ¡l isten vagy ´rd´g
jÂl hallod hozzÀd szÂl
bûr´ndbûl elûvarÀzsol
halottakat a hÀzbÂl
mint ki jÂl v¢gezte nagydolgÀt otthagy
te m¢g ¢lû halott vagy
a vilÀg rakÀs szar csillagokban rothad
fek¡dj most ¢s mind´r´kk¢ nyugodtan
a cs´ndben csak a szûnyeg rojtjai kunkorognak
Àrnyad vet¡l koszgyÀszkeretben porladÂ bÃtorokra
kÀromkodsz hol a borotva
tovÀbb nû benned a borosta
ha ¢lsz halsz se vesznek ¢szre
f´l¢bred az Ãj lakÂ a pengeperceg¢sre
oltsd le a villanyt oltsd magadra a hÀzat
csontodra m¢sz szitÀl a hÀz j´n utÀnad
a bel¢d bÃjt ûr-d´g´k az Ãj helyen elûmÀsznak
megÀllsz a friss huzatban
a hÀzat is hazudtad
egyszem¢lyes az akna
a hÀz hely¢n csak lyuk van
nincs ajtÂ nincs kilincs
kÁv¡led senki nincs
kit itthagynÀl magadra
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Wizner-V¢g BalÀzs

A BýR
ä A VÀgi t´kkopasz! Tiszta h¡lye. TotÀl lenyÁrta a hajÀt. Nincs haja. N¢zz¢tek meg!
Eszm¢letlen.
Ez a TÂth Andi.
Megint ordÁt. Nem normÀlis. Mindenki hallja, mindenki odarohan hozzÀ!
Mi van ezen olyan nagy dolog? KiprÂbÀltam, annyian lenyÁrjÀk a hajukat.
Mi van ezen olyan nagy dolog? A kurva ¢letbe!
TÂth Andi! LegszÁvesebben megfojtanÀm.
MÀr r¢gÂta gondolkozott azon, hogy kopaszra nyÁrja a hajÀt. Elûsz´r csak Ãgy heccbûl, aztÀn egyre t´bbet gondolt rÀ, ¢s tegnap este elrohant a fodrÀszhoz, aztÀn otthon
folytatta borotvÀval, hogy teljesen sima legyen. Megk´nnyebb¡lt.
ä ElÀllnak a f¡leid.
ä Nem Àll jÂl neked!
ä Csak kiprÂbÀltam.
ä Nem is tudtam, hogy skinhead vagy.
ä Nem vagyok skinhead.
ä Akkor meg mi¢rt csinÀltad?
ä Mi k´z´d hozzÀ?!
Sz¡lei b¢k¢s term¢szetüek. A lÀnyok. Furcsa titokzatossÀg, zÀrtsÀg, hirtelen indulatok, id¢tlens¢g. N¢ha alig bÁrt magÀval.
Van valami egzotikus benne. BarnÀs bûre, gy´ny´rü, formÀs alakja, kem¢ny melle.
V¢kony ujjai g´nd´r, fekete hajÀban. °rdekes az arca: kiss¢ duzzadt ajka, kicsi, egyenes orra, v¢kony szem´ld´ke, nagy barna szeme. Ha tüsarkÃt vesz f´l, magasabb, mint
¢n. HÃsznak n¢z ki, pedig mÀr biztos megvan harminc. Megûr¡l´k ¢rte, de û olyan
furcsÀn n¢z rÀm.
Azt hiszem, gÃnyolÂdik. Gyül´l´m. AztÀn magÀhoz ´lel, akkor jÂ, ¢s babusgat. Sokszor nem bÁrom elviselni. Nem talÀlkozom vele t´bbet, pedig biztos csodÀlkozna, ha
meglÀtna kopaszon.
°jf¢l volt. JÂzsi kurvÀkrÂl Àlmodott, hogy el¢lvezzen. Felkapcsolta a f¡rdûszobavillanyt.
Kinyitotta a hideg vizes csapot. MosdÂba csorgÂ ÂriÀsi t¡k´r. Belen¢zett: az arcom.
çtt´r¡lte j¢ghideg vÁzzel, de semmi vÀltozÀs.
Nincs semmi! ä kiÀltott, vagy csak kiÀltani akart. Keze k¢ts¢gbeesetten szorÁtotta a
fej¢t.
JÂzsi mosolygott. Elûsz´r mosolygott a suliban. A lÀnyok nem simogattÀk meg a
kobakjÀt.
Vajon milyen ¢rz¢s?
MÂni sÁrva kirohant a WC-be. MÂni szerette JÂzsit. A fiÃk megcsapkodtÀk a fej¢t.
H¡lyes¢g volt?
JÂzsi megtapogatta a koponyÀjÀt. °rezte, ahogy l¡ktet a halÀnt¢ka, ¢rezte meztelen
fej¢t, agyÀt, gondolatai pûre kiÀllÁtÀsÀt.
ä Nem lesz felel¢s ä mondta a biolÂgiatanÀr, ¢s JÂzsira n¢zett. Meredten bÀmult rÀ.
JÂzsi megijedt.
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Vajon mire gondol?
T´nkreteszed az ÂrÀmat ä gondolhatta.
ä Ma a k´zponti idegrendszert fogjuk tanulmÀnyozni. Milyen r¢szekbûl Àll, mik a
funkciÂi sat´bbi.
Elkezdûd´tt az Âra, de a tanÀr m¢g mindig csak ût n¢zte. Gyomra sz´rnyen remegett; izzadt, k¡l´n´sen a keze. Megt´r¡lte a fej¢n. A hideg izzadsÀgcseppek kiss¢ lehüt´tt¢k.
TotÀl kopasz vagyok. Nincs semmi hajam ä csodÀlkozott, ¢s ahogy simogatta fejbûr¢t, a tanÀr ´r´kre meggyül´lte.
JÂzsi egy pillanatig nem mozdult, keze fej¢hez simult, de nem is ¢rezte. MegbabonÀzta a tanÀr szeme.
Mit akar ez tûlem?
A tanÀr csak Àllt a pillantÀs elûtti mozdulatÀba merevedve, mint egy pantomimes.
JÂzsi fej¢rûl szeme el¢ csÃsztatta a kez¢t. Ettûl a szobor megelevenedett.
Egyre izgatottabb, idegesebb lett. °rezte, hogy nem volna szabad, de nem bÁrta
megÀllni, hogy egyszer legalÀbb meg ne t´r¡lje kez¢t a fej¢n. Valami vonzotta, nem
tudta, mi, talÀn, hogy Ãjra ¢s Ãjra megtapasztalja kopaszsÀgÀt, vagy valami gonoszsÀg.
°rdekes volt ¢s borzalmas egyszerre. De hiÀba prÂbÀlta Ãgy csinÀlni, hogy ne vegye
¢szre, valahogy mindig Ãgy siker¡lt, hogy ¢pp akkor fordult fel¢, mikor keze ¢pp hozzÀtapadt a fej¢hez, ¢s rÀszegezte tekintet¢t. JÂzsi behunyta a szem¢t.
M¢gis Ãjra ¢s Ãjra megprÂbÀlta, egyre gyakrabban, mÀr f¢lpercenk¢nt, aztÀn m¢g
enn¢l is gyakrabban, talÀn viszketett vagy mi, de egyre rosszabb lett, k¢ptelen volt rÀ,
hogy ne simÁtsa v¢gig a fejbûr¢t, hogy ne tapadjon hozzÀ a keze. °s hiÀba szenvedett
a tanÀr haragjÀtÂl, mÀr el se bÁrta engedni, odaragadt a keze a meztelen koponyÀjÀhoz,
v¢dtelen, pûr¢n kiÀllÁtott, l¡ktetû agyÀhoz, hogy legalÀbb... legalÀbb egy kicsit azt eltakarja.
ä VÀgi! Gyere ki!
A tanÀr megÀllt. Most nem lÀtszott rajta semmi k¡l´n´s. Olyan volt, mint minden
mÀs tanÀr. Nagydarab, unott arcÃ, ûsz¡lû, kiss¢ megfÀradt k´z¢pkorÃ f¢rfi.
ä VÀgi JÂzsef! Gyere ki! Nem hallottad? ä mondta kiss¢ inger¡ltebben.
ä Mi¢rt, tanÀr Ãr?
Valami sz´rnyüt sejtett. F¢lt kimenni.
ä Mi¢rt?! ä nevetett. Az osztÀly is nevetett.
T¢nyleg h¡lyes¢g volt ezt k¢rdeznem.
ä Gyere csak ki! ä vÀlaszolt a tanÀr k´z´ny´sen.
JÂzsi lassan felÀllt, kil¢pett, hÀtra se n¢zett, csak simogatta a fej¢t. A tanÀr elûhÃzta
sz¢k¢t az asztal m´g¡l, ¢s szembe, k´z¢pre az osztÀly el¢ helyezte. JÂzsi megt´r¡lte
izzadt kez¢t, de a tanÀr most csak mosolygott. TalÀn.
ä ºlj le! ä szÂlt. ä Nem kell f¢lni. Nem lesz felel¢s! Nem kapsz karÂt.
Le¡lt, de becsukta a szem¢t. N¢hÀnyan felnevettek.
ä Nyisd mÀr ki a szemed! ä kopogtatott fej¢n a tanÀr.
ä BocsÀnat ä ¢s kinyitotta.
Nevet¢s.
ä Az agy r¢szeit fogjuk szeml¢ltetni. Sajnos nincs egy¢b eszk´z¡nk rÀ, mint JÂzsi feje.
JÂzsi mozdulni sem bÁrt.
ä Ugye nem baj ä fordult fel¢. ä Az agyat nagyon neh¢z t¢rben elk¢pzelni. Ugye
megengeded, hogy hasznÀljam a fejedet, ha mÀr te nem hasznÀlod, fiam ä tette hozzÀ.
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JÂzsi id¢tlen¡l mosolygott, kifacsarodott a sz¢ken, ´sszevissza f¢szkelûd´tt, sürün
t´r¡lgette a feje bÃbjÀt, elsÀpadt, remegett, gondolatok, eml¢kek szakadtak sz¢t benne. KÁnlÂdva prÂbÀlt a feladatra koncentrÀlni. OsztÀlytÀrsai sÃgtak neki, ¢s û igent
mondott.
A tanÀr intett nekik, mire cs´nd lett. JÂzsi r¢m¡lten eszm¢lt.
ä Akkor hÀt, ha megengeded... ä szÂlt a tanÀr, ¢s elûvett egy vizes szivacsot, majd
hozzÀlÀtott a magyarÀzathoz. Szivaccsal jÂ alaposan let´r¡lte JÂzsi fej¢t, f¡l¢t, orrÀt.
Elûvette szÁnes filceit, ¢s felrajzolta vel¡k a fejbûrre a kisagyat, a nagyagyat, a k´zponti
idegrendszer k¡l´nb´zû r¢szeit.
ä Ne aggÂdj, lej´n! ä mondta JÂzsinak.
AztÀn magyarÀzni kezdte, hol keletkeznek az ¢rzelmek, indulatok, a gondolatok ¢s
a szexuÀlis ingerek.
JÂzsi ´nk¢ntelen¡l is v¢gig akarta t´r¡lni kez¢t a fej¢n, de a tanÀr ¢lesen rÀszÂlt.
ä Nem! Vannak, akik m¢g nem k¢sz¡ltek el!
Mert nem akartak elk¢sz¡lni.
Ott ¡lt a sz¢ken. A szem¢t nem hunyhatta be. G´rcs´sen n¢zett k´rbe-k´rbe, ugrÀlt
egyik arcrÂl a mÀsikra. Mellette a tanÀr magyarÀzott, osztÀlytÀrsai pedig lelkesen jegyzeteltek.
F¢lelmetes volt, hogy kezdte megszokni a helyzetet. Esz¢be jutott, hogy hÀtralevû
¢let¢t seg¢deszk´zk¢nt fogja le¢lni halott dolgok k´z´tt. Hihetûnek tünt.
Kics´ngettek. Felugrott a sz¢krûl, az ajtÂhoz rohant.
ä VÀrj! ä kiÀltott utÀna a tanÀr. ä Kapsz egy ´t´st!
ä K´sz´n´m ä rebegte a fiÃ, ¢s mint az ûr¡lt rohant v¢gig a folyosÂn. Berohant a
mosdÂba, becsapta maga m´g´tt az ajtÂt.
Nem volt egyed¡l. Hajas babÀk vett¢k k´r¡l. CsodÀlkozva bÀmultak rÀ. A mosdÂhoz l¢pett. Ott tolongtak vele a t¡k´rben.
Nem bÁrta nem n¢zni felszabdalt agyÀt. Olyan kihÁvÂan csupasz volt.

NOVELLAPçLYçZAT
Latzkovits MiklÂs

A K¹NYVFEJTý
Johann Alauda 1800. mÀjus 13-Àn sz¡letett T¡bingenben. Rejt¢lyes ¢lete, sz´rnyü halÀla m¢g ma is sokakat foglalkoztat, bÀr n¢hÀnyan csalÀst, egyszerü szemf¢nyveszt¢st
emlegetve csak nevetnek az eg¢szen. Jellemzû, hogy sz¡lûhÀzÀn az eml¢ktÀbla, melyet
napjainkban is t´bb szÀz lÀtogatÂ keres fel nyaranta, szint¢n àlegendÀsnakÊ nevezi
alakjÀt, az Ãgynevezett k´nyvfejtû (àder sogenannte BucherraterÊ) kifejez¢s pedig egy¢r-
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telmüen az esem¢nyeket illetû szkepszisre utal. RÀadÀsul Erica Withbread, Alauda legjelentûsebb monogrÀfusa, aki 1957-ben publikÀlta szakszerü adatfeltÀrÀson alapulÂ s
valÂban invenciÂzus dolgozatÀt, egy ¢vvel k¢sûbb, Lapis niger cÁmen kiadott k´nyv¢vel
ä ebben bizonyos talizmÀnok ¢s varÀzserejü k´vek t´rt¢net¢t dolgozta fel komolynak
semmik¢pp sem nevezhetû mÂdszerekkel ä alaposan megt¢pÀzta sajÀt tudomÀnyos
hitel¢t, s ezzel igencsak megnehezÁtette Alauda szem¢ly¢nek elfogulatlan ¢rt¢kel¢s¢t.
Enn¢l is t´bbet nyom azonban a latban, hogy Alauda szemmel lÀthatÂan szerette sajÀt
legendÀjÀt. °lete szakadatlan vÀndorlÀsban telt, egyik elûadÀsrÂl ä ahogy û nevezte,
àszeÀnszrÂlÊ ä utazott a mÀsikra, est¢it szÀllodai szobÀkban t´lt´tte, magÀnyosan, s csak
a legritkÀbb esetben fogadott lÀtogatÂt. Amikor 1842-ben a t¡bingeni egyetem tiszteletbeli doktorÀvÀ avattÀk, a ceremÂniÀt k´vetû fogadÀsrÂl alig f¢lÂra utÀn elsz´k´tt,
az universitas magisztrÀtusÀnak egy´ntetü felhÀborodÀsÀt vÀltva ki ezzel. LegendÀsan
zÀrkÂzott s ä Ãgy tünik ä magÀnyos volt. Mint annyi jelentûs kortÀrsa, û is elûszeretettel
tett k¢t¢rtelmü, titokzatos kijelent¢seket, olykor elk¢pesztve, olykor egyszerüen megnevettetve hallgatÂit, tudÂsokat, müv¢szeket vagy a kÁvÀncsi ¢s persze elfogult polgÀrok t´meg¢t. Mind´ssze h¢t level¢t ismerj¡k, valamennyit a weimari Herzogin Anna
Amalia Bibliothek ûrzi, s e levelek k´z¡l is csupÀn hÀrom nyÃjt n¢mi betekint¢st gondolataiba. Mert Johann Alauda gyakorlatilag soha nem Árt le semmit. àAz alkotÀs ezen
´r´me ä ahogy egy k¢sei csodÀlÂja fogalmazott ä nem adatott meg neki.Ê Ami keveset
tudunk rÂla, azt kizÀrÂlag kortÀrsai n¢ha teljesen ellentmondÂ feljegyz¢seibûl tudjuk,
akik hol lelkes csodÀlattal, hol n¢mi rosszindulattal nyilatkoztak rÂla, de ä ¢s ezt fontos
megjegyezn¡nk ä k´z´nnyel soha. ýt egyszerüen nem szokÀs csak Ãgy megemlÁteni,
nem szokÀs be¢rni n¢hÀny futÂ megjegyz¢ssel, s a rÂla szÂlÂ hÁradÀsok elfogultsÀga
legalÀbb annyira elrejti az igazi AlaudÀt, mint amennyire igyekezett elrejteni û maga.
K¢ts¢gtelen, hogy Alauda zseni volt. Az olvasÀs vagy ä hogy ism¢t egy tûle szÀrmazÂ
kifejez¢st hasznÀljunk ä az àeml¢kez¢sÊ utol¢rhetetlen g¢niusza. Amikor 1811-ben v¢gigvezett¢k a wolfenb¡tteli hercegi k´nyvtÀron, EurÂpa egyik legjelentûsebb r¢gi
gyüjtem¢ny¢n, a csodagyereknek titulÀlt kisfiÃ a lehetû legterm¢szetesebb mÂdon eml¢kezett vissza Àltala nyilvÀnvalÂan sohasem olvasott k´nyvekre, mint p¢ldÀul Didacus
de Lavega 1612-ben K´lnben megjelent Dominicalium duo libri cÁmü munkÀjÀra, Daniel Tossinus k¢t k´nyv¢re (a Verantwortung der reinen Lehre vom heiligen Nachtmahl ¢s
a Doctrina de praedestinatione cÁmüekre), Jodocus Ked igazi ritkasÀgnak szÀmÁtÂ, 1651ben B¢csben kiadott Constantinus MagnusÀra, Alchabitius AstronomiÀjÀra, tovÀbbÀ Petrus Iarricius India t´rt¢net¢vel foglalkozÂ dolgozatÀra. A k´nyveket egy hatalmas asztalon, fekete kendûvel letakarva raktÀk egymÀs mell¢ a k´nyvtÀrosok ä ez volt az elsû
ilyen eset, mely a k¢sûbbi szeÀnszok k´telezû gyakorlatÀvÀ vÀltozott ä, s a kisfiÃ bek´t´tt szemmel, kez¢t a kendû alÀ csÃsztatva àolvasott elÊ minden egyes k´tetet, pontos
cÁmleÁrÀst s r´vid szinopszist adva rÂluk. A hercegi csalÀd egyik jelen l¢vû tagja, Anna
von Braunschweig, minderrûl naplÂjÀban is beszÀmolt. A naplÂ visszafogott hangnem¢hez k¢pest megd´bbentûen lelkes, szinte rajongÂ leÁrÀsÀban AlaudÀt v¢gig àcsodÀlatos, rendkÁv¡li gyermeknekÊ nevezi, kinek àtekintete a term¢szet ¢s a szellem legbensûbb titkairÂl Àrulkodik, m¢ghozzÀ oly meggyûzû erûvel, hogy az a szkeptikusok
minden k¢ts¢g¢t szempillantÀs alatt messzire üziÊ. A siker osztatlan volt. AlaudÀt tizenegy ¢vesen szÀrnyÀra kapta a hÁrn¢v, s û n¢hÀny hÂnapig marad¢ktalanul ¢lvezhette minden ´r´m¢t. ValÂszÁnüleg ez volt ¢lete legboldogabb idûszaka. Sohasem tudjuk meg, hogy jÂ d´nt¢s volt-e, de sz¡lei ezt k´vetûen eltiltottÀk a nyilvÀnossÀgtÂl.
HÃsz¢ves korÀig kizÀrÂlag t¡bingeni tanulmÀnyainak ¢lt, s ez alatt az idû alatt ä ebben
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Erica Withbreadnek valÂszÁnüleg igaza van ä v¢gig a visszat¢r¢sre vagy, talÀn helyesebb azt mondanunk, a nagy, az igazi bemutatkozÀsra k¢sz¡lt. Egy lenyüg´zû tehets¢g
mindenki rokonszenv¢t, szeretet¢t megnyerû bemutatkozÀsÀra, mely a wolfenb¡ttelihez hasonlÂ sikert jelenthet a szÀmÀra. De csalÂdnia kellett. Mert ha egy kisgyerek
bek´t´tt szemmel, k¢zrÀt¢tellel olvas el komoly teolÂgiai szakmunkÀkat, az term¢szetesen lenyüg´zû ¢s csodÀlatos, de ha egy hÃsz¢ves fiatalember csinÀlja ugyanezt,
akkor az ostoba szemf¢nyveszt¢s, sût esetleg csalÀs. Persze Alauda szeÀnszai a k¢sûbbiekben is sikeresek voltak, mi legalÀbbis sikerrûl besz¢ln¢nk, de û ezzel k¢ptelen volt
be¢rni. Ha ugyanis elûadÀsain a k¢tely akÀr leghalvÀnyabb jel¢t is ¢rz¢kelte ä mÀrpedig minden egyes alkalommal sz¡ks¢gszerüen ¢rz¢kelnie kellett ä, akkor û szent¡l
meg volt gyûzûdve rÂla, hogy senki sem hisz neki, hogy a hitetlens¢g alattomos ¢s
ostoba csÁrÀja igenis ott van mindenkiben. °s ez¢rt nem szerette az embereket, ez¢rt
volt eg¢sz ¢let¢n Àt s¢rtûd´tt, megbÀntott, mÀr-mÀr elviselhetetlen¡l szesz¢lyes, ¢s
ez¢rt volt magÀnyos, mint talÀn senki mÀs.
Alauda hitel¢nek egy¢bk¢nt legt´bbet prÂf¢ciÀi Àrtottak, melyeket kortÀrsai sehogyan sem akartak komolyan venni, szemben az utÂkorral, mely viszont k¢nytelen volt
erre. LeghÁresebb s legt´bbet id¢zett level¢ben n¢hÀny sor erej¢ig t´rt¢nelmi, filozÂfiai k¢rd¢sekrûl is besz¢l, s k´zben pontosan leÁr egy k´nyvet, melynek àszerzûje egy
Klaus Dockhorn nevü tudÂs lesz, s 1937-ben Die Staatsphilosophie des englischen Idealismus cÁmen Bochumban fog megjelenniÊ. Ismeretes, hogy Klaus Dockhorn 1937-ben
Die Staatsphilosophie des englischen Idealismus cÁmen Bochumban valÂban megjelentette
a k´nyvet, jÂllehet ä legalÀbbis û ezt ÀllÁtotta ä sohasem hallott AlaudÀrÂl. Ugyancsak
ismeretesek azok a Ludwig Bechsteint illetû vÀdak, melyek szerint a k´ltû a Totentanzot
kifejezetten Alauda felk¢r¢s¢re Árta, aki mÀr 1822-ben megjÂsolta a negyvennyolc k´ltem¢ny kilenc ¢vvel k¢sûbbi megjelen¢s¢t. (Errûl az ¡gyrûl k¡l´nben kizÀrÂlag a bÁrÀlÂk ellens¢ges nyilatkozataibÂl tudunk, sem Alauda, sem Bechstein nem utal rÀ soha.) °rdekesek Alauda azon jÂslatai is, melyek nem vÀltak valÂra. 1837-ben ä ezt
Ulrich Graab jegyezte le ä bejelentette, hogy a k´vetkezû ¢vszÀzad n¢met irodalmÀnak
egyik legjelentûsebb alkotÀsa az a JÂzsefrûl szÂlÂ n¢gyr¢szes kom¢dia lesz, melyet egy
bizonyos Thomas von L¡beck fog publikÀlni. A modern ¢rtelmezûk k´z¡l term¢szetesen mindenki Thomas Mannra gondol, noha a JÂzsef ¢s testv¢rei nem drÀma. Erica
Withbread ennek megfelelûen mentegetni is prÂbÀlja AlaudÀt. Elk¢pzelhetûnek tartja, hogy a Graab Àltal hasznÀlt terminus (Lustspiel) nem annyira a TetralÂgia müfajÀra,
hanem optimista, bizakodÂ v¢gkicseng¢s¢re vonatkozik, de ä v¢lem¢nye szerint ä m¢g
enn¢l is valÂszÁnübb, hogy Graab egyszerüen t¢vedett, mivel a XIX. szÀzad elsû fel¢ben a kom¢dia nem szÀmÁtott olyan irodalmi müfajnak, melyben àegy eg¢sz ¢vszÀzad
egyik legjelentûsebb alkotÀsÀtÊ lehetne megÁrni. Mindez persze igen ingatagnak lÀtszÂ
¢rvel¢s. Az viszont biztos, hogy AlaudÀnak m¢g a t¢ved¢seiben is jÂval t´bb az igazsÀg,
mint mondjuk Nostradamus legsiker¡ltebb jÂslataiban.
Alauda hÃsz¢vesen l¢pett Ãjra a nyilvÀnossÀg el¢. A bemutatÂt maga szervezte, k´z´ns¢ge kizÀrÂlag ¢rtelmis¢giekbûl Àllt, s a meghÁvÂn olvashatÂ felhÁvÀsnak megfelelûen valamennyien egy-egy k´nyvet hoztak magukkal. MÀr az elej¢n ¢reznie kellett,
hogy nem fog siker¡lni. Az asztalra kik¢szÁtett fekete kendûk, a szembek´t¢s szÀnd¢koltan karikÁrozott aktusa, egy szÂrakoztatÂ, kellemes est Ág¢rete, mindez eg¢szen mÀs
volt, mint amilyennek û szerette volna. Furcsa, hogy ¢lete v¢g¢ig ragaszkodott ezekhez
a ä valljuk be ä f¢lrevezetû kell¢kekhez, talÀn a wolfenb¡tteli ¢lm¢nyek miatt vagy ¢pp
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makacssÀgbÂl, ´r´k´sen csak kudarcaira eml¢kezve. Mert û az arisztokrÀcia, a szellemi
arisztokrÀcia elismer¢s¢re vÀgyott, de az tÃl k¢sûn adatott meg neki. T¡bingenben
mindenesetre k¢t teljes ¢vig k¡zd´tt ¢rte, sikertelen¡l. Gyakorlatilag amolyan büv¢szinasnak, k¢sûbb egyszerüen betegnek vagy csalÂnak tartottÀk, Ãgyhogy 1822-ben elhagyta sz¡lûvÀrosÀt, ahovÀ hÃsz ¢vig, eg¢szen doktorrÀ avatÀsÀnak ¡nnep¢lyes ¢s botrÀnyba fÃlÂ aktusÀig egyszer sem t¢rt vissza. Szinte bizonyos, hogy ebben az idûben
m¢g rem¢nykedett. Erre leginkÀbb takar¢kosnak semmik¢pp sem nevezhetû ¢letmÂdjÀbÂl lehet k´vetkeztetni, kortÀrsaitÂl szÀrmazÂ megjegyz¢sekbûl, melyek nagyk¢pü, agresszÁv embernek festik ût. ögy lÀtszik, a zseniÀlis, rendkÁv¡li k¢pess¢gek elfogadtatÀsa akkoriban sem lehetett k´nnyü feladat, Alauda erej¢t legalÀbbis meghaladta. Jellem¢nek, szem¢lyis¢g¢nek gy´keres vÀltozÀsa azonban eg¢szen prÂzai okokkal magyarÀzhatÂ. Nevezetesen anyagi helyzet¢nek gyors romlÀsÀval ä amit r¢szben
apjÀval valÂ kapcsolatÀnak megszakÁtÀsa eredm¢nyezett ä, azzal a l¢tbizonytalansÀggal, mely a folytonosan Ãton l¢vû AlaudÀra hirtelen rÀszakadt. UtÂlag bÀrmennyire
k¢zenfekvûnek lÀtszik is a megoldÀs, û m¢gis ¢vekig kereste, sût tulajdonk¢ppen nem
is talÀlta meg soha. ýt talÀltÀk meg. Egy àintellektuÀlis cirkuszÊ tagjai. A tÀrsasÀg eml¢kezûmüv¢szekbûl, poliglott nyelvzsenikbûl, botcsinÀlta k´ltûkbûl ¢s tudÂsokbÂl Àllt,
kulturÀlt, a tÀrsasÀgi ¢rintkez¢s szabÀlyait kivÀlÂan ismerû pojÀcÀkbÂl, sz¢lhÀmosokbÂl, akik maguk is ´r´k´sen utaztak, bejÀratosak voltak a vÀrosi szalonokba, ahovÀ
r¢szben szerepelni hÁvtÀk meg ûket (nem csek¢ly fizet¢s¢rt), r¢szben viszont egyenrangÃ partnerk¢nt kezelt¢k ûket. AlaudÀt m¢lys¢gesen elkeserÁtette, megt´rte ajÀnlatuk, ¢s persze leginkÀbb az a t¢ny, hogy az ajÀnlatot k¢nytelen volt elfogadni. Igaz,
idûsebb korÀban n¢mi nosztalgiÀval eml¢kezett erre az idûre, akkoriban azonban trag¢diak¢nt ¢lte meg. Hogy az az ember, aki az ´sszes megÁrt ¢s valaha megÁrandÂ k´nyvet nemcsak hogy ismeri, de valÂsÀggal magÀban hordja, szinte azonos vel¡k, cirkuszi
mutatvÀnyosk¢nt keresi a kenyer¢t. Vajon mit jelenthetett Alauda szÀmÀra a Biblia,
Hom¢rosz, Tasso, Shakespeare, mit Dante, az irodalom csodÀlatos, lenyüg´zû remekei, melyeket Ãgy ismert, ahogy senki mÀs. Sz¢dÁtû m¢g csak elk¢pzelni is ût mondjuk
egy d¢lutÀni s¢ta k´zben, mondjuk Hamburgban, ahogy MÀrquezt olvas (nyilvÀn fordÁtÀsban), vagy Danilo Kiôt, G¡nter Grasst, Bulgakovot, CalvinÂt ä sokadszorra. Gondoljunk csak bele, hogyan fejthette meg a tudomÀnyos irodalmat. P¢ldÀul a rÂmai
retorikÀt, Galileit, Newtont, G´delt vagy Bertrand Russellt. Mit jelenthetett neki Stephen Hawking, a modern szÀmÁtÀstechnika, Freud vagy egy g¢nseb¢szeti szakcikk.
¹r´mforrÀs vagy teher volt-e a szÀmÀra mindez, ma mÀr eld´nthetetlen. ý alig besz¢lt
rÂla, s az a megrÀzÂ, valÂban megrendÁtû vallomÀs, melyet ¢lete utolsÂ ÂrÀiban hagyott
az utÂkorra, szint¢n fenntartÀsokkal kezelendû.
Alauda viszonylagos hÁrnev¢t, egzisztenciÀlis biztonsÀgÀt annak az intellektuÀlis cirkusznak k´sz´nhette, melynek 1827-ben tagja lett. Koll¢gÀit len¢zte ¢s megvetette,
ahogy megvetette egyre nagyobb szÀmÃ k´z´ns¢g¢t is, de ezt mÀr nemigen juttatta
kifejez¢sre. B¡szkes¢ge nem egyszerüen megkopott, de v¢g¢rv¢nyesen eltünt, semmiv¢ vÀlt, ¢s csak a keserüs¢g maradt helyette. Dolgozott, kereste a kenyer¢t, m¢g az
is megesett vele, hogy egy beteg tÀrsa helyett m¢diumot kellett alakÁtania egy spiritualista ´sszej´vetelen, amire egyik level¢ben ¢pp û maga eml¢kezik. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a cirkuszkapcsolatai r¢v¢n el¢rhetûv¢ vÀltak szÀmÀra a szerepl¢s
ama lehetûs¢gei, melyeket addig egyed¡l k¢ptelen volt megteremteni. Az emberek
korÀbban nem voltak hajlandÂk ¢szrevenni benne a zsenit, a csodÀlatosat, csak az ar-
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tistÀt lÀttÀk, ¢s ez¢rt kinevett¢k. Artistak¢nt viszont elkezdte ûket ¢rdekelni a titok,
melyet sehogyan sem siker¡lt megfejteni¡k, ¢s mÀr egyre kev¢sb¢ tudtak Ãgy tekinteni rÀ, mint valami artistÀra. Persze az a fajta siker, melyre mindig is vÀgyott, m¢g
ekkor sem egyik pillanatrÂl a mÀsikra hullott az ´l¢be. N¢gy kem¢nyen v¢gigdolgozott
¢v eredm¢nye volt. AprÂ l¢p¢sek, szinte ¢szrevehetetlen, alig realizÀlhatÂ eredm¢nyek. MÀr nem tudott ´r¡lni neki. SzakÁtott a cirkusszal, magÀnyos artista lett, majd
magÀnyos prÂf¢ta, mindig el¢gedetlen ´nmagÀval ¢s a vilÀggal.
1842-ben visszat¢rt T¡bingenbe. Viharos gyorsasÀggal megnûs¡lt, k¢t gyermeke sz¡letett, Daniel ¢s Balthasar, a romantikus prÂza kimagaslÂ megÃjÁtÂi. ögy tünt,
Alauda v¢gleg letelepszik. Mintha csak pÂtolni akarta volna mindazt, amit elmulasztott, berendezni egy olyan polgÀri ¢letet, amilyet hÃsz¢ves korÀig ¢lt. M¢g a r¢gi sz¡lûi
hÀzat is megvÀsÀrolta hÃgÀtÂl, akivel egy¢bk¢nt alig volt kapcsolata. Ismeretes, hogy
1846-ban àa t¡bingeni UlixesÊ (elûszeretettel nevezte Ágy magÀt) Ãjra elhagyta sz¡lûvÀrosÀt, hogy immÀr sohase lÀssa t´bbet. EmlÁtett level¢ben lakonikusan csak annyit
mond ezzel kapcsolatban, hogy àaki sehol sem ¢rzi otthon magÀt, annak nincs otthonaÊ, de bûvebben errûl sem besz¢l.
Az egyetemtûl kapott doktori titulus k¡l´nben v¢gleg lezÀrt egy hosszÃ folyamatot.
Alauda szalonk¢pes prÂf¢ta lett, valami meghatÀrozhatatlan foglalkozÀsÃ hÁress¢g,
nem az egyetlen e szakmÀban. K¢ts¢gkÁv¡l nem û volt a leghÁresebb, de talÀn û volt a
legdrÀgÀbb, s szem¢lye ugyanÃgy az ÀllandÂ tÀmadÀsok keresztt¡z¢ben Àllt, ahogy a
t´bbiek¢. Sohasem l¢pett fel annyi¢rt, mint elûzû alkalommal. így hÀt csak ritkÀn jelent meg a nyilvÀnossÀg elûtt ä erre semmif¢le k¢r¢ssel, rÀbesz¢l¢ssel nem lehetett rÀvenni ä, de akkor t¢nyleg mes¢s gÀzsi¢rt. Szavait lejegyezt¢k, vitatkoztak vele, k¢rd¢sekkel ostromoltÀk, ¢s vÀlaszait legalÀbb r¢szben komolyan vett¢k. Egy fiatal k´ltû egy
naumburgi szeÀnszon ihlet¡gyben faggatta, hogy tudniillik egy pontosan eltalÀlt k´ltem¢ny vagy ÀltalÀban az irodalom jelentûs alkotÀsai mennyiben lenn¢nek mÀsak, ha
szerzûik nem akkor ÁrtÀk volna meg ûket, amikor ¢ppen megÁrtÀk. Alauda, aki aznap
igazÀn elem¢ben volt, talÀnyos vÀlaszt adott. Kijelentette, hogy a k´nyveket nem az
ÁrÂk ÁrjÀk, hogy a dolog ¢pp fordÁtva t´rt¢nik. A k´nyvek keresik meg az ÁrÂt, a szÀmukra leginkÀbb megfelelût, à¢s ez a munka igen jelentûs erûfeszÁt¢st ig¢nyel, ¢s cseppet sem vesz¢lytelenÊ. Szavait ÀltalÀnos der¡lts¢g fogadta, t´bben k´zbekiabÀltak,
hogy ez semmi mÀs, mint a legarchaikusabb ideatan, mire Alauda k´z´lte, hogy igen,
û valÂban radikÀlis platonista. àNaumburgban jelenleg a legradikÀlisabb.Ê Ilyenkor
mindenki nevetett, Alauda viszont sosem. Egy alkalommal arrÂl besz¢lt, mennyire
esetleges, ad hoc dolog az emberi ¢let hosszÀt a meg¢lt ¢vek szÀmÀval m¢rni, hogy ezt
az eljÀrÀst kizÀrÂlag a legh¢tk´znapibb, legalantasabb praktikum indokolja. Alauda
Ãgy v¢lte, hogy sokkal besz¢desebb lenne a kormeghatÀrozÀs az elolvasott k´nyvek
szÀmÀnak megadÀsa r¢v¢n, sût a megoldÀs m¢g tovÀbb is t´k¢letesÁthetû, amennyiben
az nemcsak egy szÀmot, de pontos cÁmjegyz¢ket is tartalmazna. M¢g egy sajÀt maga
Àltal kitalÀlt t´rt¢netet is elmes¢lt. Egy utÂpiÀt. TehÀt: UtÂpiÀban az emberek mindig magukkal hordanak egy kis noteszt, mely az emlÁtett listÀt tartalmazza, s melyben
a felsorolt k´tetek term¢szetesen alfabetikus sorrendben k´vetik egymÀst. UtÂpiÀban
megismerni valakit annyit tesz, mint noteszt cser¢lni, s a kapcsolattartÀs sem mÀs,
mint az Ãjonnan olvasott k´nyvek listÀjÀnak postai Ãton t´rt¢nû cser¢je. Ily mÂdon
az embertÀrsainkkal valÂ ¢rintkez¢s szinte teljes m¢rt¢kben kik¡sz´b´lhetûv¢ vÀlna,
ami Alauda szerint UtÂpia polgÀrai szÀmÀra a marad¢ktalanul boldog ¢let legfûbb zÀloga lenne.
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SzilÀrdul hitte, hogy l¢tezik egy abszolÃt szÀm. Egy t´k¢letes, v¢gsû szÀm, mely azonos az egy ember Àltal maximÀlisan elolvashatÂ k´nyvek szÀmÀval. Biztos volt benne,
hogy az emberis¢g addigi t´rt¢net¢ben û az elsû, aki abba fog belehalni, hogy t´bb
k´nyvet olvas el a lehets¢gesn¢l. Errûl t´bbsz´r is besz¢lt, n¢ha szenved¢lyesen, mÀskor keserü ´nirÂniÀval, rendszeresen elk¢pesztve hallgatÂit. Azt ÀllÁtotta, hogy a szÀmot magÀt pontosan nem ismeri, sût valÂjÀban fogalma sincs rÂla, eddig hÀny k´nyvet
olvasott, de biztos benne, hogy a hatÀron, azon a kritikus hatÀron k¢pes lesz egy pillanatra megÀllni, v¢giggondolni mindent, ami vele t´rt¢nt. Az ´sszes k´nyvet. Kedvenc irodalmÀnak a XXV I. szÀzadi lengyel irodalmat nevezte, àretrospektÁveÊ pedig
a klasszikus g´r´g´t. K¡l´nben ez utÂbbi kijelent¢s¢t unalmasnak tartottÀk, elûbbit
viszont (n¢mi joggal) tÃlontÃl l¢gbûl kapottnak, de û k´vetkezetesen ragaszkodott a
v¢lem¢ny¢hez.
1860-ban visszavonult. HÀrom ¢vig gyakorlatilag egyetlen adatunk sincs rÂla, m¢g
azt sem tudjuk, hogy ez idû alatt hol tartÂzkodott. 1863. mÀjus 12-¢n Weimarban elolvassa az utolsÂ k´nyvet. K¢zrÀt¢tellel, bek´t´tt szemmel, egy maga szervezte szeÀnszon, ahol tehÀt gÀzsi n¢lk¡l l¢pett fel. A k´nyv Johann Gottlieb Pobst meteorolÂgiai
tÀrgyÃ ¢rtekez¢se, tudomÀnyt´rt¢neti jelentûs¢ge gyakorlatilag egyÀltalÀn nincs. Johann Alauda 1863. mÀjus 13-Àn, nem sokkal ¢jf¢l elûtt halt meg egy weimari szÀllodÀban. °rdekes, hogy soha senkinek sem jutott esz¢be Alauda tehets¢g¢nek irodalomt´rt¢neti kiaknÀzÀsa, hogy soha senki sem faggatta p¢ldÀul a Hom¢rosz elûtti g´r´g epikÀrÂl, az akkor m¢g teljesen ismeretlen s gyakorlatilag ma is csaknem elveszettnek tekinthetû Ãjkom¢diÀrÂl, a neoterikusokrÂl, mondjuk CalvusrÂl, vagy akÀr
a korai k´z¢pkor v¢g¢rv¢nyesen elkallÂdott remekeirûl. MegbocsÀthatatlan t¢ved¢se
ez a kornak, melyben ¢lt, s mely talÀn ¢szre sem vette, hogy kit veszÁtett el. Kilenc¢ves
korÀban n¢hÀny h¢t alatt tanult meg lengyel¡l. (Egy fiatal dajkÀtÂl, akit kishÃga mell¢
fogadtak fel a sz¡lei. A csalÀdi legenda szerint ez az egyszerü, babonÀs asszony annyira
megijedt a gyermek irreÀlisnak lÀtszÂ k¢pess¢geitûl, hogy m¢g T¡bingenbûl is elk´lt´z´tt.) KivÀlÂan tudott latinul, ismerte a g´r´g´t, a franciÀt ¢s az olaszt, sût idûsebb
korÀban valamelyest az angolba is belekapott. A zen¢hez ¢s a k¢pzûmüv¢szetekhez
semmif¢le affinitÀsa nem volt. Egyik fennmaradt level¢ben ¡resnek, ostobÀnak nevezi
´nmagÀt, akiben mÀsok szavai, gondolatai visszhangoznak ´r´k´sen, elviselhetetlen
hangerûvel. Szerette a csendet, szeretett vagy legalÀbbis szeretett volna semmire sem
gondolni, egyed¡l, magÀban lenni, ÀllÁtÂlag errûl is sokat besz¢lt. HalÀla elûtt k¢t ÂrÀval elmondta azokat a rettenetes szavakat. Hogy eg¢sz ostoba, ¡res ¢let¢t odaadnÀ
egyetlen k´nyv¢rt, az emberis¢g t´rt¢net¢nek akÀr leghiÀbavalÂbb k´nyv¢¢rt, csak û
Árhatta volna. Keserü szavak ezek. °s talÀn fenntartÀssal kezelendûk.
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NOVELLAPçLYçZAT
M¢hes KÀroly

TöSZ
à°n nem csinÀltam semmit,
csak valamit csinÀltam!Ê
(Egy rosszalkodÂ 2 ¢ves kislÀny)

öjsÀghÁr:
KacsÂ k´zs¢gben tegnap d¢ltÀjban V. JÂzsef, a helyi ÀltalÀnos iskola tanÀra egy szÀl g¢ppisztollyal
tÃszul ejtette az eb¢dlûben ¢tkezû gyerekeket ¢s k¢t felvigyÀzÂ tanÀrukat. Az incidensnek egy àmagÀnakciÂÊ vetett v¢get k¢sû d¢lutÀn, melynek eredm¢nyek¢ppen a nagy erûkkel kivonulÂ rendûr´k
k´nnyüszerrel tett¢k ÀrtalmatlannÀ az addigra meghunyÀszkodÂ f¢rfit, aki elmondta, tett¢t t¡k´rk¢pe f´l´tt ¢rzett elkesered¢se vÀltotta ki belûle.
ä Azok az orvosok mind sarlatÀnok, csak a p¢nz kell nekik! ä rikÀcsolta anya a telefonba
azon a kioktatÂ hangon, amit Ãgy ki nem Àllhatott, most m¢gis jÂlesett neki. ä Ne hallgass rÀjuk, kisfiam, bün´zûk azok, hidd el nekem. Gyere haza, majd itthon megvizsgÀl
a DÂdi bÀcsi. Sz¡let¢sedtûl fogva ismer, û nem fog hazudni. Gyere haza!
HÀt persze, a DÂdi bÀcsi! R¢g tÃl van a nyolcvanon, ¢s annak idej¢n is csupÀn azon
az alapon Árta f´l a csalÀdi Kalmopyrin-k¢szlet felt´lt¢s¢re a receptet, hogy û is erd¢lyi.
Kisgyerekk¢nt çngyÀn Simon a doktor bÀcsinak kijÀrÂ retteg¢ssel vegyes ¢rdeklûd¢ssel leste mindig, immÀr kendûvel a torka k´r¡l, a f´ltornyozott pÀrnÀs ÀgybÂl, hogy
az egybenyitott hÀrom szoba tÀvoli ajtajÀban feltünj´n DÂdi bÀcsi magas, hajlott hÀtÃ
alakja. Amint ¢szrevette kis pÀciens¢t, eg¢sz kopasz fej¢t bet´lt´tte mosolya, m¢g a
csupasz feje bÃbja is vigyorgott, ¢s feltartott mutatÂujjal belekezdett szokÀsos mondÂkÀjÀba, mintha Ágy lett volna elûÁrva:
ä Ejnye, no, csak nem vagyunk betegek? A macska csÁpje meg az ilyet! ñ, lÀtom,
hogy nincs komoly bajunk, he? Kicsit k´h´g¡nk, ugye? Nem baj, n¢ha kell k´h´gni.
Ilyeneket mondott DÂdi bÀcsi ´t percen kereszt¡l, mik´zben a t¢rd¢re tÀmaszkodott a kez¢vel, ¢s a kis Simon k¢p¢be hajolt. Az, hogy a t´bbes szÀmot az orvosok kirÀlyi
feljebbvalÂsÀgak¢nt vagy m¢lys¢ges r¢szv¢te jelz¢sek¢nt hasznÀlta, sosem der¡lt ki.
Azonban szavai, valamint teljesen h¢tk´znapi orvossÀgai t´k¢letes kÃrÀnak bizonyultak, ¢s az iskolÀs Simon legnagyobb bÀnatÀra DÂdi bÀcsi a harmadik nap d¢lutÀnjÀn
kinyilatkoztatta megfellebbezhetetlen Át¢let¢t:
ä Eg¢szs¢gesek vagyunk, mint a makk! Mit makk, mint a t´k! ä ez vicc volt a javÀbÂl,
¢s illett hatalmasat der¡lni rajt', csatlakozva a sziporka szellemi atyjÀhoz.
Mindez esz¢be jutott Simonnak, mÁg egy hosszÃ teherautÂsor m´g¢ szorulva hatvannal bandukolt. Elmosolyodott. Lehetetlens¢g, hogy DÂdi bÀcsi hozzÀ tudna szÂlni
az û àgyilkos kÂrjÀhozÊ, ahogy legt´bbsz´r emlegette a test¢ben burjÀnzÂ sajÀt-testesz´vetet. Egy s´t¢t ´lt´ny´s, bÃs tekintetü urat lÀtott maga elûtt, kerek szem¡veggel,
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amint v¢gtelen v¢g kelm¢t morzsol az ujjai k´z´tt, kihÃz egy szÀlat, el¢geti, ¢s ujjhegyeivel Ãjfent olyan mozdulatot tesz, mint aki sÂt szÂr, ¢s k´zben roppant komoly fej¢t
ingatja.
Mikor a mÃlt ûsszel negyven¢ves lett, ¢pp arrÂl filozofÀlt, hogy hÀl' istennek mindent el¢rt az ¢letben, ¢s csak az¢rt nem boldog, mert tudja, hogy innen mÀr a hanyatlÀs
k´vetkezik, az ism¢tl¢sek kÁnzÂ sorozata, a vesztes¢glista szaporÁtÀsa, a v¢g kiskanÀllal
valÂ porciÂzÀsa. De hÀt mÀs az eff¢le gondolatok burjÀnzÀsa k¢t ¡veg cabernet sauvignon utÀn, ¢s nagyon is mÀs, ha az a bizonyos kis erûszakos, k´vetelûdzû maga-teste-sz´vet burjÀnzik: az ¢let¢t akarja, a fen¢be is!
KihÃzÂdott eg¢szen a padkÀra, megn¢zte jobbrÂl, a kanyarban j´n-e valami. AztÀn
kivÀgott a zÀrÂvonalon Àt, ¢s egyszerre lenyomott k¢t pÂtkocsis IFA-t meg egy Kamaz
d´mpert. Ezek sose pusztulnak ki?
Anya hangja elûl a telefonban sem lehet elbÃjni. MiÂta apa meghalt, m¢g szigorÃbb,
kem¢nyebb lett. ý int¢zi a vilÀg sorsÀt, egyed¡l int¢zkedik, egyed¡l formÀl v¢lem¢nyt.
Egyed¡l t´rt¢nik hÀt az ¢lete, Àm Simon se k¡l´nÀllÂ l¢ny, hanem a r¢sze, akinek
ugyanÃgy parancsol, mint a kez¢nek vagy a gondolatainak ä m¢g ha gondolatai n¢ha
elcikÀznak is; legfeljebb ennyi Simon szabadsÀga kettej¡k kapcsolatÀban. M¢g sose jutott esz¢be, hogy eltartsa a f¡l¢tûl a telefonkagylÂt vagy f¢lbeszakÁtsa anyÀt. Legt´bbsz´r azt felelgette, igen, igenis, meg¢rtettem, mintha ´r´k´s felettes¢tûl kapna ukÀzokat. Ha bÀrki k¢rdezn¢, mi ez az eg¢sz, csak annyit felelne halkan:
ä Anya v¢gtelen¡l szeret engem.
°s ez az igazsÀg. Most hamarosan ÃjbÂl talÀlkoznak, anya majd megmarkolja k¢t
csuklÂjÀt, mintegy bilincsbe verve Simont, Ágy csÂkolja meg jobbrÂl ¢s balrÂl.
ä Kisfiam ä mondja majd ä, mutasd magad. JÂl n¢zel ki, tudod? Sz¢p vagy ¢s erûs.
Bolond volt Margit, hogy otthagyott. Persze te is bolond voltÀl. Mindegy mÀr. °n azt
mondom, neked kutya bajod. Elhiszed?
Igen. Elhiszi. M¢g sz¢p, hogy elhiszi! Ez¢rt j´tt, hogy hallja, az ¢gegyadta vilÀgon
semmi baja, eg¢szs¢ges, mint a makk ä mint a t´k!
K¢t lÀba k´z´tt megigazÁtotta a nadrÀgjÀt. MegnyugtatÂ ez a mÀrcius v¢ge, ez a
term¢szet szerinti f´ltÀmadÀsosdi. MÀr majdnem nyÀr van. Minden z´ldell, ´mlik az
Ãj szÁn, zÃdul kifel¢ a f´ldbûl az ¢let.
Lekanyarodott arra az istenverte mell¢kÃtra, ami tele volt g´d´rrel, de ¢pp ez¢rt
ott sosincs forgalom, ¢s r´videbb is tizen´t kilom¢terrel, mint a fûÃt. Hagyta hÀrmas
sebess¢gben a motort, hadd zÃgjon. RÀÀllt a felezûvonalra, ¢s csak akkor t¢rt le rÂla,
ha egy-egy m¢lyebb kÀtyÃt ker¡lt ki. ValÂban senki nem jÀrt erre.
Az ¢les, majdnem der¢ksz´gü kanyar utÀn, k´zvetlen¡l a KacsÂ nevezetü falut jelzû
tÀbla elûtt, az Ãt f´l¢ borulÂ platÀnfÀk ment¢n egyre t´bb rendûrs¢gi rendszÀmÃ civil
autÂt vett ¢szre, majd az egyiknek a fedez¢k¢bûl àPoliceÊ feliratÃ neonpiros mell¢nyt
viselû rendûr l¢pett az Ãtra, s megÀlljt intett.
Simon letekerte az ablakot, ¢rdeklûdve vÀrta az Ãttorlasz magyarÀzatÀt.
ä Itt nem egyhamar halad tovÀbb ä emelte k¢t ujjÀt sapka n¢lk¡li homlokÀhoz tisztelg¢sk¢ppen a bajuszos, marcona f¢rfi.
ä De hÀt mi t´rt¢nt?
ä Valami buznyÀk bevette magÀt a k´zs¢gi iskolÀba egy kalasnyikovval, ¢s fogva tartja a gyerekeket meg k¢t tanÀrt.
ä °s mit akar?
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ä çllÁtÂlag ÂrÀnk¢nt lelû egy kissrÀcot, ha nem teljesÁtik a k´vetel¢seit. ¹tkor kezdi.
ä Elk¢pesztû ä k¢pedt el valÂjÀban Simon a kormÀny m´g´tt.
ä ögyhogy jobban teszi, ha visszafordul, ¢s halad tovÀbb a fûÃton ä mondta a marcona.
ä Igen ä felelte szinte oda se figyelve Simon. ä °s mit akar, mit mond?
ä DilinyÂs az ¡rge ä vont vÀllat a f¢rfi. ä Azt mondja, romboljuk porig a hÀzÀt, ¢s
gyÃjtsuk f´l. Nem semmi, mi? Ha lÀtja majd a f¡st´t, elûj´n egy gyerekkel, de akkor
meg az kell neki, hogy lûj¡k le.
ä Micsoda?
ä Ez az Àbra. Azt akarja, hogy nyÁrjuk ki. Ott, a gyerek elûtt. Mert neki nincs hozzÀ
bÀtorsÀga. MÀst meg tudna ´lni, de magÀt nem. A kurva anyjÀt neki!
Simon a fej¢t csÂvÀlta.
ä Mik vagyunk mi? HÂh¢rok? ä kiabÀlt a rendûr, ¢s Simon autÂjÀnak a tetej¢re
csapott, hogy csak Ãgy kongott a bÀdog. ä Eln¢z¢st ä mondta aztÀn. ä ötjÀra engedem.
Simon az ÂrÀjÀra n¢zett. Negyed ´t mÃlt. AnyÀnak azt Ág¢rte, legk¢sûbb ´tre haza¢r,
teheti f´l a kÀv¢t. De csak ¡lt az autÂban, beszÁjazva, ¢s egyszerre nagyon kÁvÀncsi lett
erre a gyÀva ´ngyilkosra, aki ki akarja v¢geztetni magÀt egy mÀrciusi szerda d¢lutÀn,
az egyik legmelengetûbb tavaszi napon.
KiszÀllt.
Olyan illatot ¢rzett, amit a vÀrosban sosem. °des, jÂformÀn ismeretlen, m¢gis a lelke
m¢ly¢n hordottan ismerûs illatot, amit nem is egyszerüen a f´ld, a falu, a tÀj Àraszt,
hanem a pillanat. Hogy is sietne? El innen, mikor itt a legjobb? HÀtran¢zett, s lÀtta,
hogy egy utÀna ¢rkezett Zsuk mÀr meg is fordult, ¢s nagy p´f´g¢ssel igyekszik vissza
a biztonsÀgos fûÃt fel¢.
A rendûrkocsik ment¢n elindult elûre. Helyb¢liek Àcsorogtak a portÀk elûtt, mÀris
r¢zbarnÀra s¡lt, gumicsizmÀs, katonanadrÀgos f¢rfiak, melegÁtûnadrÀgos, vilÀgos nejlonotthonkÀt viselû asszonyok. Volt, ahol zsebkendût tartottak az arcuk el¢.
ä Mit sÁrol itt a f¡lembe? ä szÂlt indulatosan egy tarka pulÂveres ûsz f¢rfi egy fiatalabb nûre. ä Eriggy be a hÀzba, ha sÁrol!
A nû visszafojtotta a hangjÀt, ¢s tett egy-k¢t l¢p¢st elûre.
Simon az iskola elûtti t¢r sz¢l¢n ÀllÂ kupaktanÀcs fel¢ k´zeledett, mikor Ãjabb rendûr kapcsolta le.
ä HovÀ igyeksz¡nk?
ä Megn¢zem, mi zajlik itt.
ä Csak Ãgy?
ä Aha ä mondta, ¢s zakÂja belsû zseb¢bûl egy kis kÀrtyÀt dugott a rendûr orra alÀ.
ä °s akkor mi van? Mit kezdjek a maga eg¢szs¢gbiztosÁtÀsi kÀrtyÀjÀval? Nem a dokinÀl homorÁtasz, ´reg!
Simon szÂ n¢lk¡l elrakta a papÁrt, ¢s egy mÀsik igazolvÀnyt kotort elû. Megmutatta
azt is.
ä Eln¢z¢st! ä vÀgta magÀt vigyÀzzba a rendûr, ¢s szabÀlyszerüen tisztelgett. ä OdakÁs¢rem a kommandÂparancsnok Ãrhoz ä mondta alÀzatos hangon.
Simon bÂlintott, ¢s ment a rendûr utÀn.
A kupaktanÀcsba nem folyt bele, ´sszehÃzott szemmel n¢zte az alig szÀz m¢terre
l¢vû iskola nap szikrÀztatta ablakait. Nem t´rt¢nt semmi. A rendûr´k rÀdiÂ adÂ-vevûn
recsegtek egymÀsnak, Simon f¡l¢t meg¡t´tte, hogy helikoptert rendeltek. Csak tudnÀ, minek. Ki akar itt rep¡lni?
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Hirtelen nagy mozgÀs tÀmadt.
ä Ott j´n! ä hallotta az izgatott kiÀltÀst.
ä NÀla van egy gyerek!
ä Mindenki a hely¢re!
ä Teljes k¢szenl¢t!
LÀtta, hogy az iskola alumÁniumkeretes ¡vegajtaja m´g´tt egy f¢rfi jelenik meg,
maga elûtt tuszkolva egy kislÀnyt. A bejÀratnÀl megÀlltak.
ä Szabad lesz egy pillanatra? ä fordult oda Simon egy terepruhÀshoz, ¢s elk¢rte tûle
a gukkert.
Belen¢zett, ¢s mikor siker¡lt beÀllÁtania az ¢less¢get, egyetlen halk szÂ hagyta el az
ajkÀt.
ä Vagyi!
°rezte, hogy tetûtûl talpig libabûr lett, t´bbÂrÀs mozira valÂ k¢p szaladt Àt az agyÀn.
De erre voltak¢pp nem volt idû. Azonnal cselekednie kellett. Nem a gyerekeket akarta
megmenteni. Hanem azt a f¢rfit, ott, az ¡vegajtÂ m´g´tt.
ä Hol a hangosbesz¢lû? ä fordult oda a tiszthez.
ä Minek az magÀnak? ä emelte az fel bozontos szem´ld´k¢t.
ä Majd meglÀtja.
SzÀjÀhoz emelte a feh¢r f¢mt´lcs¢rt. çtment az Ãton, a nyitott nagykapun bes¢tÀlt
az iskola udvarÀra. Egy hirtelen sz¢l´rv¢ny port kavart k´r¡l´tte, olyan volt, mint a
westernfilmek magÀnyos hûse, kez¢ben egy szÀl colttal. LÀtta, hogy a f¢rfi az ajtÂ m´g´tt egy kislÀnyt magÀhoz szorÁtva ¢s rÀngatva vonul vissza a folyosÂ m¢ly¢re, hadonÀszik a kez¢ben markolt fegyverrel.
ä VagyobrÀndy JÂska! Vagyi! ä recsegte a hangszÂrÂn Àt Simon elektromos hangja.
ä H¢! M¢rt nem voltÀl ott tavalyelûtt az ¢retts¢gi talÀlkozÂn? Tudod, hogy Àt¢pÁtett¢k
a ànaplemente hÀlÂjÀtÊ?
Elhallgatott, a t´lcs¢rt leeresztette maga mell¢. A f¢rfi odabent megtorpant, aztÀn
visszafel¢, megint az ajtÂ irÀnyÀba indult. A kislÀnyt a tarkÂjÀnÀl fogva tolta maga elûtt.
ä Mi az eb¢d, Malacka? ä harsogta Simon a hangszÂrÂba. ä Valami mÀj! Kimberger
¢s Malacka, amint a vÀrk´r´n bukdÀcsolva, a legnagyobb sz¢lben is kÀrtyÀztak! ä Simon nagy rezonÀlÀst keltve nevetett. ä °s F¡st Domonkos, aki azt k¢pzelte, hogy golyÂ
van a fej¢ben! T¢ged k¢rt meg, hogy vÀgd pofon balrÂl, akkor majd a jobb f¡l¢n kij´n
a golyÂ! UtÀna hetekig k¢k szigetelûszalaggal kereszt alakban beragasztott f¡llel jÀrkÀlt
m¢g f¡rdeni is!
Simon tartott egy perc sz¡netet. A f¢rfi eg¢szen k´zel j´tt az ajtÂhoz, ¢s meredten
k¢mlelt kifel¢, jÂl lÀt-e.
ä Vagyi! ä kiÀltott Simon immÀr erûsÁtû n¢lk¡l. ä Bej´v´k hozzÀd. Semmi izgalom.
Besz¢lget¡nk a r¢gi idûkrûl. ä Simon k´zben lassan egy-egy l¢p¢st tett a bejÀrat fel¢.
ä Piszok r¢gen nem talÀlkoztunk. Mikor megy¡nk binyiglÀvel a kast¢lyhÂ'? Itten mÀn,
ottan mÀn!
Ott Àlltak egymÀssal szemben az ¡veg k¢t oldalÀn.
ä A fegyvert nem adom! ä kiÀltott ki a f¢rfi.
ä Nem kell nekem a fegyvered, Vagyi ä felelte Simon. ä Most bej´v´k, jÂ?
A hangosbesz¢lût lerakta a l¢pcsûre, kinyitotta a csapÂajtÂt, ¢s bel¢pett.
ä àT´rje ki az elsû vilÀghÀborÃt: VagyobrÀndy!Ê Mi az istent csinÀlsz te itt?
ä Te mit csinÀlsz itt, SzÀjmon? ä k¢rdezte a f¢rfi, ¢s megint hÀtrÀlt k¢t l¢p¢st, mi-
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k´zben m¢g jobban szorÁtotta a megszeppent, szem¡veges kislÀny tarkÂjÀt. Szeme r¢snyire ´sszehÃzÂdott, ritkÀs haja t´v¢bûl dûlt a verejt¢k.
ä Hogy hÁvjÀk a kislÀnyt? ä szÂlt Simon, ¢s kez¢t kinyÃjtva, jobb mutatÂujjÀval meg¢rintette a gyerek pofijÀt. T¡zes forrÂsÀgot ¢rzett.
ä Kata ä mondta meglepûdve a f¢rfi. ä Mit akarsz?
ä M¢rt nem hagyod KatÀt, hadd menjen b¢k¢vel?
ä A àszentmise v¢get ¢rtÊ? Mi, SzÀjmon? ä rÀngott v¢gig egy torz vigyor a f¢rfi arcÀn.
ä JÂ, felûlem maradjon. Helyes kislÀny vagy, Kata. Nem f¢lsz, ugye? Vagyi bÀcsitÂl
nem kell f¢lni. Vagy... JÂska bÀcsi, Ágy hÁvjÀtok? ä Simon leguggolt a kislÀny el¢. ä JÂska
bÀcsinak rossz napja van. Biztos elmaradt a reggeli tornÀja, EdwÀrd duktor Ãr nem
vez¢nyelt neki fennhangon a jeges folyosÂn... egy-kettû-hÀr-n¢gy! Csuda jÂ dolog a
torna pedig.
ä Mit akarsz, SzÀjmon? Honnan a francbÂl ker¡lt¢l ide? ä k¢rdezte megint a f¢rfi,
de mÀr lassÃ szÂval, mint aki hirtelen a v¢gletekig elfÀradt.
ä M¢rt nem megy¡nk valami nyugodt helyre, ahol besz¢lgethet¡nk? ä k¢rdezte
Simon. ä A t´bbiek meg menjenek haza. K¢sûre jÀr.
ä Ki k¡ld´tt?
ä Itt vagyok. ögy szerette Isten a vilÀgot, hogy egysz¡l´tt fiÀt adta ¢rte, mintha nem
tudnÀd.
ä Na, ott vagyok ä bÂlogatott aprÂkat a f¢rfi. ä JÂ, menj¡nk fel a bioszszertÀrba.
ä Kata?
A f¢rfi csak legyintett, ¢s a fegyvert a vÀllÀra vetve, mint egy megfÀradt harcos, elindult a folyosÂn.
ä Ide figyelj, Kata ä mondta hadarva Simon. ä °n felmegyek JÂska bÀcsival a szertÀrba, jÂ?
A gyerek beszÁvott ajakkal, n¢mÀn bÂlintott.
ä Ha eltünt¡nk, szÂljÀl a t´bbieknek, hogy mehetnek haza. Nincs semmi baj.
Mondd meg a rendûr´knek, hogy vÀrjanak t¡relemmel. Meg¢rtetted?
A kislÀny megint bÂlintott.
ä Helyes. Nekem most szaladnom kell ä mondta, ¢s mÀr szaladt is.
Mikor Simon betette maga m´g´tt a szertÀr ajtajÀt, sikÁtÀs, kiabÀlÀs, nevet¢s ¢s sÁrÀs
zajos egyvelege szürûd´tt fel a f´ldszintrûl, sz¢kz´rg¢s, lÀbak dobogÀsa, ajtÂcsapkodÀs,
cs´r´mp´l¢s k´vette ¢s olvasztotta magÀba.
Simon megÀllta, hogy ne l¢pjen az ablakhoz, hanem jÂ diÀkk¢nt be¡lt az elsû padba,
szembe a f¢rfival, aki a katedrÀn ¡lt, elter¡lve a sz¢ken, az Àlla a mell¢re bukva, mintha
aludna. A fegyver a sarokba, a szemetesbe ÀllÁtva nem fenyegetett mÀr senkit.
Simon cs´ndben vÀrt. N¢zte VagyobrÀndyt, akivel n¢gy ¢ven Àt osztotta meg napjait
¢s ¢jszakÀnk¢nt m¢g az Àlmait is. Egy test nem lehettek, de egy l¢lek voltak. Tizenk¢t
¢ve nem lÀttÀk egymÀst, szÀmolt utÀna hirtelen.
ä °s? Most jobb? ä hallotta egyszer csak a f¢rfi hangjÀt.
ä TanÀr Ãr k¢rem, ¢n nem k¢sz¡ltem.
ä Mit ´k´rk´dsz folyton? K¢rdeztem valamit!
ä Nem tudom.
ä Azt sejtem. Mi a faszt is tudhatsz te, SzÀjmon. Sose ¢rdekelt a vilÀgon semmi.
ä Nono, nono!
ä Semmi ànonoÊ. Idej´ssz, ¢s azt hiszed, ugyanott folytathatod a viccelûd¢st meg
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MalackÀzÀst, ahol szÀz ¢ve abbahagytuk! R´hej! Szerinted semmi sem t´rt¢nt? VÀlaszolj, l¢gy szÁves!
Simon sÂhajtott, nem ilyen besz¢lget¢sre szÀmÁtott.
ä Sokkal fontosabb ¢s t´bb biztos, hogy nem t´rt¢nt ä felelte.
ä Pedig nincsenek fontosabb ¢s kev¢sb¢ fontos mÃltak. Minden egy rakÀs szar, ahogyan van. çllesz!
ä M¢rt Àllesz? Ha Àllesz, akkor ma engem agyonlûsz, mint egy kutyÀt. çllesz! ä kiÀltott most elûsz´r Simon. Valaha is folyton veszekedtek, az arbor¢tum lejtûin, kaptatÂin gesztikulÀlva. Senki sem ¢rtette, mi¢rt szeretik az eg¢szs¢g¡gyi s¢tÀkat ûk ketten!
ä Lûjelek agyon? ä emelte fel a szem´ld´k¢t a f¢rfi.
ä Lûj¢l! Igenis, lûj¢l csak! ä heveskedett Simon.
ä °s melyik¡nk jÀr jobban? GyanÃs vagy te nekem!
ä Lehet, hogy ¢n! M¢rt ne?
ä Micsoda prosztÂ vagy te, SzÀjmon! ä mondta lassan a f¢rfi. ä Lenne pofÀd megk¢rni, hogy k¡ldjelek Àt a mÀsvilÀgra, mikor ¢n akartam lel¢celni. Lûj¢l le te engem!
Ennyit igazÀn megtehetsz egy barÀtnak, nem? Ha mÀr folyvÀst a r¢gi sz¢p idûkre
akarsz eml¢kezni. Tudod, hogy mikor mÀsodikban belevÀgtad a t´ltûtollad hegy¢t a
k¢zfejembe, olyan m¢ly lett a seb, hogy m¢g ma is lÀtszik? Itt, ni ä ¢s a f¢rfi bal ´kl¢t
mutatta Simon fel¢. ä Ehhez k¢pest nem lenne nagy vÀszisztdÀsz, hogy bel¢m k¡ldj¢l
n¢hÀny golyÂbist.
ä Nem. Az ¢n lelkemen nem fogsz te szÀradozni, Vagyi!
ä ñ, mÀris feloldozlak, et cum spiritum tuo!
ä Mi van az ¢n lelkemmel?
ä SzÀradjon magÀban!
Hallgattak. T¢nyleg minden megvÀltozott volna? Hiszen mindenre, de mindenre
eml¢keznek. A f¢rfinak hosszÃ idû Âta nem jutott esz¢be a seb a kez¢n, hiÀba lÀtta
naponta. N¢zte a barÀtjÀt, aki az ¢let¢t mentette meg, ¢s ezzel a legnagyobb gyalÀzatot
k´vette el ellene.
Nem akart mÀr mÀsrÂl besz¢lni.
Simon se nagyon. Mondja el, hogy r¢g eladta a lelk¢t, ¢s mÀsok titkaival foglalkozik
hivatÀsos titoknokk¢nt? Vagy hogy Ãgyis hamarosan meghal, mÀr k¢sz az Át¢let, csak
DÂdi bÀcsi k´rpecs¢tje hiÀnyzik rÂla? Nem volt kÁvÀncsi VagyobrÀndy ¢let¢re, hogy
mi¢rt jutott el a mai d¢lutÀnig, volt-e bÀrmikor is boldog, ¢s m¢rt nem j´tt el a hÃsz¢ves
¢retts¢gi talÀlkozÂra.
ä Mennem kell ä mondta Simon hirtelen. ä AnyÀm vÀr, mÀr Ágy is k¢s¢sben vagyok.
ä Hogy van Erzsi n¢ni? ä k¢rdezte ekkor halkan a f¢rfi.
Simon csodÀlkozva kapta fel a fej¢t, ¢s esz¢be jutott, hogy VagyobrÀndy az anyja
halÀla utÀni nyÀron, mikor oroszbÂl megbukott, harmadik ¢s negyedik k´z´tt egy hÂnapot nÀluk t´lt´tt, szinte mÀsodik gyermekk¢nt, egy¡tt aludtak a nagy tÀmlÀs Àgyban, ¢s est¢nk¢nt merû heccbûl megbuziztÀk egymÀst, mik´zben hasfÀjÂsra nevett¢k
magukat. àDavaj, paznakÂmimszja!Ê ä l´kûd´tt egyszerre az agyÀba. T¢nyleg, ki ez
az ¡rge? °s ki û maga?
ä K´sz, jÂl van ä mondta halkan Simon. ä °rtem aggÂdik csak, most, hogy mÀr
nem otthon lakom. De ez mÀr csak Ágy van.
Ism¢t beÀllt a cs´nd. Simon m¢gse mozdult.
ä Tudod, hogy k¢tszeres ¢letmentû vagyok? ä szÂlalt meg a f¢rfi a katedrÀn.
Simon k¢rdû mozdulatot tett a kez¢vel.
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ä JÂ, mi? Majd viszik a koporsÂm utÀn a plecsniket bÀrsonypÀrnÀn!
Simon elmosolyodott, ¢s egy mÀsodpercre behunyta a szem¢t. Kifinomult f¡l¢vel
hallotta, hogy a folyosÂn egy eg¢sz szakasz Àllig felfegyverzett rendûr helyezkedett el,
¢s pillanatok k¢rd¢se, mikor rÃgjÀk rÀjuk az ajtÂt.
Egy k¢pet lÀtott, mintha k¢sz¡lt volna ilyen f¢nyk¢p; a lugasban ¡lnek ûk ketten,
¢s anya a vajas kenyer¡kh´z m¢regz´ld csÁpûs paprikÀt tesz oda az asztalra.
TikkasztÂ, halÀlig tartÂ nyÀr van.

Olty P¢ter

LEV°L
Hat Âra. Szerda este. Nem is tudom,
mit Árjak. Itt nincs semmi k¡l´nleges;
kiv¢ve persze azt, hogy a nagymamÀm
folyton velem foglalkozik. Ez zavar.
Nagyon rem¢lem, hogy kijutok T´r´kmezûre, Àm elcsaptam a gyomromat
az ¢jjel, Ãgyhogy pÀr napig itt leszek.
Ha addig ÁrnÀl, erre a cÁmre Árj.

JONATHçN EML°KEZ°SE
Mindennap vele mentem vacsorÀzni, ¢s
lassan sejteni kezdtem, hogy a vÀgy, mely e
DÀvid-f¢le barÀtsÀgnak alapja lett,
t´bb, mint egyszerü vonzalom.
JÂl eml¢kszem az elsû vacsorÀkra. Jobboldalt ¡lt nekem. °n n¢ztem a lÀncot a
csuklÂjÀn, s ha felÀllt, lenge ruhÀja alÂl
felszÁvtam fiÃs illatÀt.
AztÀn elmenek¡lt ä mert az apÀm nagyon
meggyül´lte. Tudom, hogy nemigen szabad
rÀgondolni. Minek sÁrjak utÀna, hisz
most mÀr Ãgyse lehet velem.

Olty P¢ter: Versek

°s m¢gis, mikor asztalhoz ¡l´k, magam
mell¢ k¢pzelem ût. LÀtom a kark´tût
a csuklÂja k´r¡l, ¢s a kid¡lledû
csontocskÀkat a bûr alatt.

NEVELýAPçM
Tegnap megint durva volt, pedig
csak meg akartam tanÁtani
sz¢pen inni. RÀvetettem szemem,
s Ãgy emeltem fel a cs¢sz¢t,
mint egy parÀnyi ¡vegtojÀst,
melybûl az ¢let viz¢t iszom.
Erre û remegni kezdett, felÀllt,
s rÀnk borÁtotta az asztalt.

PçN SíPJA
çgaim ki fÃjni szokta,
kellemetlen alkatÃ:
kecskeszarvÃ, szûr´s arcÃ,
s hosszu, g´rbe orra van,
s minthogy ronda k¡lsej¢tûl
minden asszony elszalad,
Àllatokhoz jÀr az ¢jjel,
s fajtalankodik vel¡k.
M¢gis, hogyha egy-egy este
veszteg marad, s k¢zbe vesz,
s ismeretlen dallamokba
fÃjja bele minden¢t,
elfelejtem g´rbe orrÀt,
kellemetlen k¡lsej¢t,
kecskeszarvÀt, szûr´s arcÀt,
s megszorÁt a fÀjdalom.

ã
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EGY ZEN°SZHEZ
¹nmagad ellen harcolsz ´nzû k¢pzeteiddel,
m¢rt nem vÀlasztod azt, ami kellemesebb;
m¢rt fontos neked az, hogy a k´ltûk Árnak-e rÂlad,
Ãgyis meghalsz majd, s ûket is eltemetik.

Huoranszki Ferenc

A METAFIZIKA ES°LYEI*
Vajon vannak-e es¢lyei a metafizikÀnak a szÀzad v¢ge fel¢ k´zeledve? Az es¢lylatolgatÀsra irÀnyulÂ k¢rd¢s r¢szben maga is metafizikai jellegü. Ha valaki egy eff¢le k¢rd¢s
megvÀlaszolÀsÀba fog, mÀris gyanÃssÀ vÀlik. A gyanÃ elker¡l¢s¢nek egyetlen biztos
mÂdja, ha a metafizika t´rt¢net¢rûl, a metafizika lehetetlens¢g¢rûl vagy a metafizikai
ÀllÁtÀsok ¢rtelmetlens¢g¢rûl kÁvÀnunk ¢rtekezni. °n azonban nem ezt kÁvÀnom tenni.
Nem mintha a metafizikÀnak nem volna t´rt¢nete, de nem csak az van. °s nem mintha
¢rtelmetlennek tartanÀm a metafizika ¢rtelmetlens¢g¢rûl szÂlÂ ¢rveket, bÀr persze
az¢rt Ãgy gondolom, hogy ezek az ¢rvek t¢vesek. Ami pedig az es¢lyeket illeti, hogy
mÀris egy metafizikai ¢rvbe keveredjek, ami van, az nyilvÀnvalÂan nem lehetetlen,
tehÀt ha ¢rtelmes vitÀt lehet folytatni metafizikai k¢rd¢sekrûl, akkor a metafizika legalÀbbis l¢tezik.
Ez utÂbbi kijelent¢s talÀn tÃlzÀsnak tünik. Elv¢gre valaha ¢rtelmes vitÀt lehetett
folytatni a boszorkÀnyok l¢tez¢s¢rûl is, de ebbûl nem k´vetkezik, hogy l¢teznie kellene
a boszorkÀnyokrÂl szÂlÂ tudomÀnynak. A nem l¢tezûrûl szÂlÂ tudomÀny a szÂ egy bizonyos ¢rtelm¢ben ugyan talÀn l¢tezik, de bizonyosan haszontalan. Ez¢rt aztÀn a Mozdulatlan MozgatÂrÂl, az Egyrûl, az ideÀkrÂl vagy a halhatatlan l¢lekr¢szrûl szÂlÂ tudomÀny is ¢rtelmetlenn¢ lÀtszik vÀlni, ha vilÀgk¢p¡nk vÀltozÀsa megk¢rdûjelezi hit¡nket a Mozdulatlan MozgatÂban, az Egyben, az ´r´k ¢s vÀltozhatatlan ideÀk vagy a
halhatatlan l¢lekr¢sz l¢tez¢s¢ben.
Csakhogy ez az analÂgia hamis. A diszciplÁnÀkat ugyanis nem a l¢tezûk rendje hatÀrozza meg, hanem azok a probl¢mÀk, amelyekre az egyes diszciplÁnÀk a vÀlaszt keresik. A boszorkanyolÂgia v¢gzete a diszciplÁna szükre szabott kereteibûl adÂdott. A
fizika mint tudomÀny nem szünt meg l¢tezni azÀltal, hogy ma mÀr nem hissz¡k, hogy
minden vÁz, ¢s a k¢mia sem vÀlt ¢rtelmetlenn¢ azÀltal, hogy tudni v¢lj¡k, a vÁz vegy¡let,
az arany pedig elem. Egy diszciplÁnÀt nem kizÀrÂlag az Àltala posztulÀlt l¢tezûk tulaj* A Magyar FilozÂfiai TÀrsasÀg FilozÂfiat´rt¢neti SzakosztÀlyÀnak 1997. Àprilis 26-Àn tartott felolvasÂ¡l¢s¢n
elhangzott elûadÀs.
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donsÀgaira vonatkozÂ meggyûzûd¢sek tesznek ¢rtelmess¢ vagy ¢rtelmetlenn¢, hiszen
a diszciplÁna k¢rd¢sei sokszor ¢ppen ak´r¡l forognak, l¢teznek-e bizonyos entitÀsok,
esem¢nyek vagy tulajdonsÀgok, hanem az, hogy az Àltala feltett k¢rd¢sekrûl lehets¢ges-e ¢rtelmes, racionÀlis vitÀt folytatni. Azok, akik a metafizikÀt ¢rtelmetlennek, ez¢rt
lehetetlennek tartottÀk, a metafizikai k¢rd¢sekrûl folytathatÂ racionÀlis vita lehetûs¢g¢t vontÀk k¢ts¢gbe.
A XX. szÀzad filozÂfiÀja, legalÀbbis analitikus filozÂfiÀja, tudomÀnyfilozÂfiÀja ¢s logikai pozitivizmusa vitathatatlanul a metafizikakritika jegy¢ben fogant. Az okok jÂl
ismertek. Bizalom az empirikus tudomÀnyok fejlûd¢s¢ben. Nyelvi fordulat a filozÂfiÀban. A metafizika kik¡sz´b´l¢se a nyelv logikai elemz¢se Àltal. A jelent¢s verifikÀciÂs
elm¢lete. Hogy csak n¢hÀnyat emlÁts¡nk. Ha valaki, mint jÂmagam, Ãgy v¢li, hogy a
metafizika lehets¢ges, ¢rtelmes, sût ¢rdekes ¢s fontos, akkor elvÀrhatÂ lenne, hogy ellenszenvvel forduljon az (a r´vids¢g kedv¢¢rt nevezz¡k ezt most csak Ágy) analitikus
filozÂfia korai szerzûinek eme metafizikaellenes prÂbÀlkozÀsai fel¢. De e korszak metafizikaellenes ethoszÀt ¢rtelmezhetj¡k mÀsk¢pp is. °rtelmezhetj¡k mindezt olyan folyamat r¢szek¢nt, amely a felvilÀgosodÀssal kezdûd´tt, ¢s szÀzadunk v¢ge fel¢ zÀrÂdott
le, no persze ha az ember megengedhet magÀnak fellengzûs kijelent¢seket t´rt¢neti
folyamatok v¢g¢rûl. M¢gis, talÀn bÀtortalanul, de azt mondanÀm, lassan lezÀrult.
A folyamat Galileivel, Descartes-tal ¢s a modern term¢szettudomÀnyok kialakulÀsÀval vette kezdet¢t. Ezek a term¢szettudomÀnyok nem voltak ugyan metafizikaellenesek, de mint az ma mÀr k´zhelyszÀmba megy, v¢g¡l is a klasszikus metafizikai vilÀgk¢p erÂziÂjÀhoz vezettek. A konklÃziÂkat a XVIII. szÀzad v¢g¢n Kant metafizikafelfogÀsa ´sszegzi. àMit lehet tudnom? Ezt mutatja meg a metafizikaÊ ä olvashatjuk a nevezetes definÁciÂt a P¹LITZ-F°LE METAFIZIKAI ELýADçSOK -ban.1 A XIX. szÀzad sorÀn
a term¢szet- ¢s tÀrsadalomtudomÀnyok ugyan nem hoztak semmi a Newton¢hoz hasonlÂ, eg¢sz vilÀgk¢p¡nkre hatÀst gyakorlÂ eredm¢nyt (talÀn a darwinizmustÂl eltekintve, melynek filozÂfiÀra gyakorolt hatÀsa meglehetûsen ambivalens), Àm vizsgÀlati
mÂdszereiket fokozatosan kiterjesztett¢k az ¢lû ¢s ¢lettelen term¢szet valamennyi jelens¢g¢re. Vagy legalÀbbis ez volt deklarÀlt c¢ljuk. A XX. szÀzad elej¢nek filozÂfusai
csak ennek a fejlûd¢si folyamatnak a konklÃziÂit kÁvÀntÀk levonni. Ha a tudomÀnyos
megismer¢s a megismer¢s egyetlen gy¡m´lcs´zû mÂdja, ¢s az empirikus tudomÀnyok
Àltal t¢telezett l¢tezûk ¢s tulajdonsÀgok tekinthetûk csak valÂdi l¢tezûknek ¢s tulajdonsÀgoknak, akkor minden az empirikus tudomÀnyokon kÁv¡l esû ismeret haszontalan, ¢s pusztÀn a zavaros logikÀbÂl eredeztethetû. A filozÂfiÀnak is szigorÃ tudomÀnnyÀ kell vÀlnia, amely tudomÀny azonban, Ãgy tünt, tÀrgyÀt vesztette. FilozÂfusaink ott Àlltak a modern logikÀval felv¢rtezve, m´g´tt¡k a roppant tudomÀnyos ismeretek, de szÀmukra nem maradt semmi, hacsak az nem, hogy megmutassÀk, mi¢rt
volt ¢rtelmetlen mindaz, ami a korÀbbi ¢vszÀzadokban t´rt¢nt.
°s valÂban, ism¢t csak k´zhely, hogy a szÀzad kezdet¢n ez volt a filozÂfia fû t¢mÀja:
a korÀbbi hibÀk, k¢ptelens¢gek, paradoxonok. A szÀzadelû bûvelkedik a metafizika-,
sût ÀltalÀban filozÂfiaellenes szlogenekben. àNem hiszem, hogy akÀr a vilÀg, akÀr a tudomÀnyok valaha is filozÂfiai probl¢mÀkat vetettek volna fel szÀmomra. FilozÂfiai probl¢mÀkat szÀmomra azok a dolgok vetettek fel, amiket a vilÀgrÂl ¢s a tudomÀnyokrÂl mÀs filozÂfusok mondtak.Ê
így Moore, az analitikus filozÂfia egyik klasszikusa.2 IdeÀt, a kontinensen a nyelv logikai elemz¢se r¢v¢n v¢lik a metafizikai probl¢mÀkat kik¡sz´b´lhetûknek, ¢s kiderÁtik, hogy a filozÂfiai probl¢mÀk a nyelv grammatikÀjÀnak f¢lre¢rt¢s¢bûl erednek. A
deklarÀciÂk mellett ¢rvek sorakoztak fel, ¢s sok esetben nem is rossz ¢rvek. Tulajdon-
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k¢ppen a kanti kritikÀval kezdûdû folyamat teljesedett be. Kider¡lt, hogy metafizikÀt,
abban az ¢rtelemben, ahogyan azt korÀbban gondoltÀk, nem lehet müvelni. çm az is
kider¡lt, hogy Kantnak igaza volt, metafizika n¢lk¡l sem lehet¡nk meg. De nem az¢rt,
mert ahogyan û gondolta, term¢szetes hajlamunk, hogy esz¡nk ´nmaga hatÀrain tÃl akar
nyÃjtÂzkodni, vagyis tÃl a term¢szetes korlÀtokat meghatÀrozÂ episztemolÂgiai takarÂn. Sokkal inkÀbb arrÂl van szÂ, megismer¢s¡nk vagy ÀltalÀban az ismeretek szerkezete
olyan, hogy nem teszi lehetûv¢ a metafizikai vizsgÀlÂdÀsok kik¡sz´b´l¢s¢t. A szÀzad
elsû fele metafizikaellenes filozÂfiai tradÁciÂjÀnak hatalmas szerepe van abban, hogy
ma mÀr tudjuk, nem szabadulhatunk meg a metafizikÀtÂl. °s nagy szerepe van abban
is, hogy a metafizikai k¢rd¢sek ism¢t a racionÀlis diszkussziÂ tÀrgyÀt k¢pezhetik. Hogy
szigorÃ-e az a tudomÀny, amit ma metafizikÀnak neveznek, azt nem tudom. De azt
sem tudom, szigorÃ-e bÀrmi mÀs, amit ma tudomÀnynak neveznek, kiv¢ve talÀn a
matematikÀt, aminek szigora viszont keveset mond minden egy¢brûl.
A k´vetkezûkben azt szeretn¢m n¢hÀny p¢ldÀn bemutatni, hogyan vÀlt a metafizikakritika a filozÂfiai pengevÀltÀsok sorÀn metafizikÀvÀ. Ez az ÀtalakulÀs nem az egyik
pillanatrÂl a mÀsikra t´rt¢nt. DurvÀn egy f¢l ¢vszÀzad kellett hozzÀ, hogy ma mÀr sok
komoly filozÂfus ne sz¢gyellje leÁrni, hogy egy k¢rd¢s, nota bene egy k¢rd¢s, aminek
¢rtelme van, metafizikai. A metafizika ma mÀr nem a mÀsikat gyalÀzÂ szitokszÂ, hanem
a filozÂfiai vizsgÀlÂdÀsok elfogadott ter¡lete. Persze hogy mit is jelent manapsÀg egy
metafizikai k¢rd¢s, azt nem k´nnyü definiÀlni. De ez a probl¢ma nem metafizikaspecifikus. Sok mÀs diszciplÁna hatÂk´r¢t sem lehet jÂl definiÀlni. A probl¢mÀkat, amelyek
¢rv¢nyess¢gi k´r¡kbe tartoznak, a jÂl ismert wittgensteini kifejez¢ssel ¢lve, csalÀdi hasonlÂsÀg tartja ´ssze. így p¢ldÀul metafizikainak nevezhetj¡k azokat a probl¢mÀkat,
amelyek Arisztotel¢sz METAFIZIKç-jÀban ker¡lnek tÀrgyalÀsra. De sok esetben az is
el¢g, ha a filozÂfia valamely ter¡lete tÃlmutat a szemantikÀn vagy az episztemolÂgiÀn.
Mert ha van ¢rtelmes k¢rd¢s, amely t´bb, mint amire az episztemolÂgia ¢s a nyelvfilozÂfia (vagy a logika) irÀnyul, akkor van valami, amit faute de mieux legalÀbbis, metafizikÀnak illik nevezni.
Azok a p¢ldÀk, amelyeket a tovÀbbiakban fel szeretn¢k mutatni, hasonlÂ logika
alapjÀn mük´dnek. Kezdetben volt a szÀzadelû analitikus filozÂfusa (avagy logikai pozitivistÀja, a finom distinkciÂktÂl most eltekinthet¡nk), aki a nyelv logikai-szemantikai
elemz¢se segÁts¢g¢vel kimutatja, hogy egy metafizikai probl¢ma ¢rtelmetlen. AztÀn
kisvÀrtatva kider¡l, hogy a logikai-szemantikai ¢rtelmez¢s tÀvolrÂl sem egy¢rtelmü.
Nemcsak hogy nem egy¢rtelmü, de az is vilÀgos, mi¢rt nem. Az adott filozÂfiai probl¢ma megoldÀsa a szemantika elefÀntjÀn Àll. De min Àll a szemantika elefÀntja? Ijesztû
jelek azt mutatjÀk, hogy a metafizikÀn.
Az elsû intû jel Quine-tÂl szÀrmazik, aki a metafizika irÀnti pozitÁv elfogultsÀggal
aligha vÀdolhatÂ. M¢g az is sok neki, ami megmaradni lÀtszott (p¢ldÀul az igazsÀg fogalma a szemantikÀban), ¢s m¢gis, antimetafizikus naturalizmusa a metafizika ÃjjÀ¢led¢s¢nek melegÀgya volt. Sût, Ãgy gondolom, senki sem jÀrult hozzÀ olyan m¢rt¢kben a metafizika ÃjjÀ¢leszt¢s¢hez, mint a sz¢lsûs¢gesen antimetafizikus Quine. Quine
klasszikus ÁrÀsÀnak, AZ EMPIRIZMUS K°T DOGMçJç-nak ugyanis van egy olyan fontos
tanulsÀga, amelyet az analitikus filozÂfusok t´bbs¢ge lassan felismerni lÀtszott, ¢s ami,
ha ´nmagÀban m¢g nem is metafizika, megnyitja az utat a metafizika elûtt, m¢ghozzÀ
¢ppen azok szÀmÀra, akik a logikai ¢s szemantikai vizsgÀlÂdÀsokat a filozÂfia alapjainak tekintik. Quine alapvetû belÀtÀsa az, hogy azok a kijelent¢sek, amelyek a benn¡k
szereplû szavak ¢s kifejez¢sek jelent¢s¢n¢l fogva igazak, ¢s azok, amelyeket a t¢nyek
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tesznek igazzÀ, nem vÀlaszthatÂk el egymÀstÂl ¢les cezÃrÀval. A nyelv, amelynek kijelent¢sei igazsÀgtartalmuk r¢v¢n a valÂsÀgot reprezentÀljÀk, nem oszthatÂ k¢t jÂl elk¡l´nÁthetû r¢szre, ahol is az egyik r¢sz puszta tapasztalaton, a mÀsik r¢sz pedig puszta
definÁciÂkon nyugszik. Persze, vannak igazsÀgok, amelyek nagyon tÀvol Àllnak a tapasztalÀstÂl vagy megfigyel¢stûl. Ilyen p¢ldÀul az az igazsÀg, hogy nincs legnagyobb
prÁmszÀm. °s vannak kijelent¢sek, amelyek igazsÀgÀt lehetetlen tapasztalat vagy megfigyel¢s n¢lk¡l eld´nteni, ilyen p¢ldÀul az a kijelent¢s, hogy nincsenek k¢k hattyÃk.
A nyelvileg reprezentÀlt igazsÀgok nagy r¢sze azonban a k¢t v¢glet k´z´tt helyezkedik
el. Nem igazolhatÂ sem pusztÀn megfigyel¢si, sem pusztÀn definÁciÂs ÀllÁtÀsok segÁts¢g¢vel. Sût mi t´bb, e sz¢lsûs¢gek meg¢rt¢se (nyelvi interpretÀciÂja) is lehetetlen a
t´bbi, gyakorlatilag az ´sszes kijelent¢s meg¢rt¢se n¢lk¡l. A metafizika Ãjra¢leszt¢se
fel¢ tett elsû jelentûs l¢p¢s a quine-i holizmus volt, vagyis az a belÀtÀs, hogy ismereteink
sz¡ks¢gk¢ppen rendszert alkotnak. Nem abban a kanti ¢rtelemben, hogy megismerûk¢pess¢geink egy a priori rendszerbe ÀgyazÂdnÀnak, hanem abban a modern, szemantikai ¢rtelemben, hogy kijelent¢seink igazsÀgfelt¢teleit egy¡ttesen hatÀrozzÀk
meg a t¢nyek (tapasztalatok, megfigyel¢sek) ¢s a t´bbi kijelent¢s igazsÀgfelt¢telei. Na
mÀr most, ha az ilyen igazsÀgfelt¢tel-meghatÀrozÂ kijelent¢sek k´z´tt metafizikai kijelent¢sek is szerepelnek, akkor nem lesz nek¡nk se jÂ tudomÀnyunk, se jÂ logikai szemantikÀnk egy kis metafizikai sÂ n¢lk¡l. Mindaz, ami az analitikus filozÂfiÀban azÂta
t´rt¢nt, azt mutatja, hogy a metafizikai sÂ fontos alkotÂr¢sze a filozÂfiai konyhÀnak.
TalÀn mÀs mÂdon is ¢rz¢kelhetûv¢ tehetû ez a probl¢ma. Kant szÀmÀra a metafizika
c¢lja az ¢sz ¢s ÀltalÀban az emberi k¢pess¢gek felt¢rk¢pez¢s¢ben Àllt. Ha Ãgy tetszik,
Kant az ¢szt ´nmaga Át¢lûsz¢ke el¢ kÁvÀnta ÀllÁtani. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehesse, annak a felt¢telez¢s¢re volt sz¡ks¢ge, hogy az ¢sz nem pusztÀn az a k¢pess¢g,
amelynek r¢v¢n megismerhetj¡k az igazsÀgot, hanem bizonyos ¢rtelemben az igazsÀg
hordozÂja is. Ennek felt¢telez¢s¢hez nem kellett k¡l´n´sebb mer¢szs¢g, hiszen Descartes Âta ez volt a racionalista hagyomÀny ÀltalÀnosan elfogadott n¢zete. A XX. szÀzad
elej¢nek ànyelvi fordulataÊ r¢szben eme n¢zet kritikÀja. Az igazsÀg hordozÂja nem az
¢sz, hanem a nyelvi kijelent¢s, vagyis az igazsÀg elsûdlegesen nem a szubjektum ÀllapotÀhoz, hanem a nyelvi rendszerhez k´tûdik. MiutÀn azonban a nyelvet tanuljuk,
empirikus mÂdon f¢r¡nk hozzÀ, a nyelv Àltal meghatÀrozott igazsÀgokat sem tekinthetj¡k az ¢sz (kanti kifejez¢ssel ¢lve) ´ntev¢kenys¢ge, spontaneitÀsa term¢k¢nek. Az
¢sz a klasszikus pozitivista ¢s behaviorista felfogÀs szerint pusztÀn receptÁv. MiutÀn k¢pess¢ tesz a nyelv elsajÀtÁtÀsÀra, k¢pess¢ tesz az igaz ismeretek birtoklÀsÀra is. De fontos
a sorrend: a szÂ logikai ¢s kronolÂgiai ¢rtelm¢ben is elûbb kell k¢pesnek lenn¡nk a
nyelv elsajÀtÁtÀsÀra, ¢s csak aztÀn lehet¡nk k¢pesek az igazsÀg megismer¢s¢re. Ha ez
az elk¢pzel¢s mük´dûk¢pes lenne, az sokat rontana a metafizika es¢lyein. A nyelvelsajÀtÁtÀs folyamatÀnak vizsgÀlata ugyanis nem felt¢telez semmilyen metafizikai igazsÀgot. Elemezhetû p¢ldÀul az ingervÀlasz terminusaiban, szigorÃan az empirikus megfigyel¢sek alapjÀn. Ha pedig mÀr van egy kijelent¢sek osztÀlyÀbÂl ÀllÂ rendszer¡nk,
ahol a kijelent¢seket a viselked¢s terminusaiban ¢rtelmezz¡k, e kijelent¢seket elkezdhetj¡k osztÀlyozni. Az osztÀlyozÀs cÁmk¢je a kijelent¢s igazsÀga. De az igazsÀg nem
valamilyen metafizikailag is ¢rtelmezhetû fogalom, hanem cÁmke, amely a pusztÀn empirikus Ãton azonosÁtott viselked¢si megnyilvÀnulÀsok osztÀlyozÀsÀra szolgÀl.3
Ha ily mÂdon az igazsÀg ¢s a jelent¢s fogalmainak naturalizÀlÀsa lehetûv¢ vÀln¢k,
vagyis jelent¢s ¢s igazsÀg az empirikus tudomÀnyok segÁts¢g¢vel elemezhetû, sût talÀn
eliminÀlhatÂ fogalmakkÀ vÀlnak, akkor nincs t´bb¢ ¢rtelme a kanti, az ¢sz k¢pess¢geit
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feltÀrÂ ¢s ennek segÁts¢g¢vel a vilÀg megismerhetûs¢g¢nek felt¢teleit meghatÀrozÂ
metafizikai k¢rd¢sfeltev¢snek. Az episztemolÂgia ¢s a szemantika naturalizÀlÀsÀnak
lehetûs¢ge ¢rtelmetlenn¢ teszi a metafizikai kutakodÀst. E konklÃziÂ levonÀsakor
azonban Âvatosnak kell lenn¡nk. A pontos fogalmazÀs szerintem ugyanis Ágy kellene,
hogy szÂljon: az episztemolÂgia ¢s a szemantika naturalizÀlÀsÀra tett kÁs¢rlet megk¢rdûjelezi egy kanti ¢rtelemben vett metafizika lehetûs¢g¢t. A metafizikÀt magÀt azonban nem eliminÀltuk az episztemolÂgia vagy a szemantika naturalizÀlÀsa r¢v¢n, csak
megvÀltoztattuk a metafizikai k¢rd¢sfeltev¢s tartalmÀt. Mi t´bb, egy bizonyos ¢rtelemben visszaadtuk eredeti, prekantiÀnus ¢rtelm¢t. Kis tÃlzÀssal azt mondhatjuk, egy igazi Aufhebunggal Àllunk itt szemben. Megsz¡ntett¡nk, megûrizt¡nk ä a magasabb szintet talÀn hagyjuk, mert a felvilÀgosodÀs t´rt¢nelmi optimizmusÀval az¢rt nem Àrt Âvatosan bÀnni.
Korunk alapvetû metafizikai k¢rd¢se a naturalizmus, pontosabban a naturalizÀlhatÂsÀg lehetûs¢g¢nek k¢rd¢se. BÀr az episztemolÂgia ¢s szemantika naturalizÀlÀsÀnak programjÀt a metafizikai k¢rd¢sek v¢gsû eliminÀlÀsÀnak szÀnd¢ka vezette, valÂjÀban a naturalizÀlÀs lehetûs¢g¢re vonatkozÂ k¢rd¢s maga is metafizikai jellegü. Nem
d´nthetû el pusztÀn az empirikus tudomÀnyok segÁts¢g¢vel, de a legkev¢sb¢ sem ¢rtelmetlen, mi t´bb, irÀnyt szabhat e tudomÀnyok kutatÀsi programjainak. De szerepe
nem csak pragmatikus vagy regulatÁv. A k¢rd¢s a metafizika klasszikus k¢rd¢s¢nek
ÃjrafogalmazÀsa. TÀrgya az ember hely¢nek ¢s lehetûs¢geinek felt¢rk¢pez¢se a term¢szeti vilÀgban. A term¢szet rendj¢re ¢s a l¢tezûkre vonatkozÂ, term¢szettudomÀnyosan nem megvÀlaszolhatÂ, de m¢gis sz¡ks¢gk¢ppen felmer¡lû k¢rd¢sekre keresi
a vÀlaszt. Igaz ugyan, hogy ezt nem az ÀthagyomÀnyozott ismeretek ÀtadÀsa ¢s ¢rtelmez¢se r¢v¢n, hanem diszkurzÁv ¢s argumentatÁv mÂdon igyekszik el¢rni, bizonyos
¢rtelemben tehÀt hasonlÂ mÂdon ahhoz, ahogyan azt a modern tudomÀny is teszi. De
ettûl a k¢rd¢sek m¢g nem lesznek kev¢sb¢ metafizikaiak. V¢g¡l is PlatÂn ¢s Arisztotel¢sz metafizikÀja is javar¢szt diszkurzÁv metafizika volt.
íme n¢hÀny k¢rd¢s a kortÀrs metafizika ter¡let¢rûl. A naturalizmus klasszikus formÀja a szemantikai intencionalitÀs redukÀlÀsÀnak lehetûs¢g¢re k¢rdez rÀ. Gondolatainkat ¢s kijelent¢seinket az k¡l´nb´zteti meg a pusztÀn fizikai ÀllapotoktÂl, hogy valamilyen tartalommal rendelkeznek. De mit jelent az valÂjÀban, hogy egy gondolat
vagy egy kijelent¢s tartalommal rendelkezik, ¢s lehets¢ges-e e tartalmat fizikai folyamatokkal azonosÁtani vagy azokra redukÀlni? A fizikalizmus elk¢pzel¢se szerint minden, ami l¢tezik, a t¢r-idûben l¢tezik.4 Ha a gondolati tartalom vagy egy kijelent¢s
jelent¢se nem puszta epifenom¢n, hanem valÂsÀgos ¢s ez¢rt kauzÀlisan hat¢konyan
l¢tezû, akkor a fizikalista szerint a t¢r-idûben kell l¢teznie. Ez megh´kkentû k´vetkezm¢ny: karteziÀnus intuÁciÂnk azt mondatja vel¡nk, hogy a àszellemiÊ, àgondolatiÊ,
àintelligÁbilisÊ vagy àintencionÀlisÊ nem a t¢rben l¢tezik. Ez egy metafizikai intuÁciÂ,
amivel a fizikalistÀnak el kell tudnia szÀmolni. Ez¢rt aztÀn metafizikai k¢rd¢sekkel kell,
hogy foglalkozz¢k. M¢ghozzÀ a metafizika egy klasszikus k¢rd¢s¢vel: szellem ¢s anyag
viszonyÀval.
Ez a probl¢ma azutÀn tovÀbbi kiiktathatatlanul metafizikai jellegü k¢rd¢sekhez vezet. Mit jelent p¢ldÀul az, hogy minden mentÀlis tartalom azonos kell legyen egy fizikÀlis (t¢r-idûbeli) Àllapottal? Tudjuk, hogy k¢tszer kettû azonos n¢ggyel. Azt is tudjuk,
hogy k¢tszer kettû nemcsak amÃgy v¢letlenszerüen, a dolgok vÀratlan alakulÀsÀnÀl
fogva, hanem sz¡ks¢gszerüen azonos n¢ggyel. De vajon mit tesz az, hogy a mentÀlis
tartalmak azonosak fizikai Àllapotokkal? A k¢tszer kettû igazsÀga olyan igazsÀg, amely-
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ben jÂzan ¢sszel nem k¢telkedhet¡nk, ¢s amelyet valÂszÁnüleg soha senki sem fedezett
fel (vagy ha igen, akkor valahogy Ãgy, ahogyan a spanyolviaszt vagy a meleg vizet szokÀs). Az azonban, hogy a Don Quijot¢ra irÀnyulÂ gondolat azonos egy fizikÀlis, p¢ldÀul
neurofiziolÂgiai Àllapottal, minden, csak nem magÀtÂl ¢rtetûdû. Sût egy ¢vszÀzaddal
ezelûtt m¢g a legt´bb jÂzanul gondolkodÂ ember k¢ptelens¢gnek tartotta volna. MÀrpedig ami felfedez¢s tÀrgya lehet, ¢s ami csakis a posteriori ¢rvekkel tÀmaszthatÂ alÀ,
az aligha lehet sz¡ks¢gszerü. Vagy m¢gis lehets¢ges a posteriori, tapasztalatilag felfedezett sz¡ks¢gszerüs¢g? Vagy k¢tfajta azonossÀg l¢tezne, sz¡ks¢gszerü ¢s esetleges?
Ha igen, miben Àll a k¡l´nbs¢g¡k, ¢s mi teszi az egyiket sz¡ks¢gszerüv¢, a mÀsikat
pedig esetlegess¢? Az azonossÀg fogalmÀt a matematikÀbÂl k´lcs´n´zt¡k, ¢s elsûsorban matematikai, illetve logikai fogalom, ez¢rt a relÀciÂelm¢letnek kellene meghatÀroznia azt, mi¢rt tekint¡nk azonosnak valamit valamivel. Kider¡lt azonban, hogy ha
az azonossÀg probl¢mÀjÀt nem absztrakt objektumok (szÀmok, jelent¢sek), hanem tÀrgyak vagy szem¢lyek azonosÁtÀsÀnak vagy ÃjraazonosÁtÀsÀnak a probl¢mÀjak¢nt tekintj¡k, akkor a pusztÀn formÀlis, matematikai ¢s logikai analÁzis nem ad vÀlaszt k¢rd¢seinkre. Milyen ¢rtelemben azonos egy hegy az ût alkotÂ atomi r¢szecsk¢kkel? Ha
elvisz¡nk rÂla egy k´vet, mÀr nem ugyanaz a hegy? Ha ugyanaz a hegy, akkor talÀn
nem az ût alkotÂ k´vek ¢s sziklÀk teszik azzÀ a heggy¢, ami? Ha fel¢bredek egy hosszÃ
ÀlombÂl, vajon ugyanaz a szem¢ly vagyok, aki tegnap Àlomra hajtotta a fej¢t? Ha igen,
mi tesz azzÀ? Ha eml¢keim, ez azt jelenti, hogyha elfelejtettem valamit, amit r¢gebben
tettem, akkor az mÀr nem is ¢n voltam? AkÀrhogy vÀlaszoljuk is meg ezeket a k¢rd¢seket, a vÀlaszok menthetetlen¡l metafizikai term¢szetüek lesznek.5
A fizikalizmusnak megk¡l´nb´ztethetj¡k egy gyeng¢bb ¢s egy erûsebb vÀlfajÀt. Az
erûsebb n¢zet szerint mindent, ami t´rt¢nik, legyen az k¢miai, biolÂgiai vagy pszicholÂgiai jelens¢g, a fizika t´rv¢nyei hatÀroznak meg. A gyeng¢bb verziÂ szerint semmilyen jelens¢g magyarÀzata sem lehet ´sszeegyeztethetetlen a fizika t´rv¢nyeivel.
Mindk¢t ÀllÀspont fizikalista, de az nem Àll, hogy mindkettû naturalista volna. A mÀsodik ÀllÀspont, amelyet szokÀs redukciÂellenes materializmusnak is nevezni, megengedi, hogy l¢tezzenek olyan jelens¢gek, amelyek nem azonosÁthatÂk, ¢s amelyekrûl
nem adhatÂ magyarÀzat a fizika t´rv¢nyeire t´rt¢nû hivatkozÀssal. Ez utÂbbi, gyeng¢bb
ÀllÀspont tünik plauzÁbilisabbnak a legt´bb filozÂfus szÀmÀra, elv¢gre hogyan lenne lehets¢ges mondjuk egy filozÂfiai ¢rv meg¢rt¢s¢t a kvantummechanika t´rv¢nyeire redukÀlni? MÀsfelûl azonban azt sem k´nnyü belÀtni, hogyan lehets¢ges, hogy ugyan
minden esem¢ny azonos valamely t¢r-idûbeli, fizikÀlis esem¢nnyel, mely utÂbbit a fizika
t´rv¢nyei hatÀroznak meg, de e t´rv¢nyek m¢gse magyarÀzzÀk meg ugyanazt az esem¢nyt, pusztÀn az¢rt, mivel nem fizikai, hanem biolÂgiai, pszicholÂgiai stb. terminusokban Ártuk le. Vajon elk¢pzelhetû, hogy egy esem¢ny kauzÀlis hat¢konysÀga attÂl
f¡gg, hogyan Árjuk le? A fizikalizmussal kapcsolatos k¢rd¢sek elvÀlaszthatatlanok a kauzalitÀs term¢szet¢re ¢s a term¢szeti t´rv¢nyekre vonatkozÂ metafizikai k¢rd¢sektûl.6
Az intencionÀlis, tartalommal bÁrÂ mentÀlis Àllapotok redukciÂjÀnak egyik kÁs¢rlete
az Ãgynevezett reprezentacionalista ÀllÀspont. Az ÀllÀspont k¢pviselûi szerint az intencionalitÀs, ahogyan azt mÀr Brentano is gondolta, relÀciÂs fogalom. Amikor p¢ldÀul
azt ÀllÁtjuk, valaki azt hiszi, hogy a bÀlna hal, az adott szem¢ly ¢s egy propozÁciÂ k´zti
viszonyt ÀllapÁtunk meg. De vajon mi egy propozÁciÂ? A legegyszerübb vÀlasz a naturalista szÀmÀra az lenne, hogy egy nyelvi kijelent¢s. De ez a megoldÀs nem lehet helyes,
hiszen szÀmos nyelven lehet azt gondolni, hogy a bÀlna hal, ¢s ettûl a gondolat tartalma
m¢g nem fog megvÀltozni. MÀrpedig az intencionalitÀsrÂl, mint a viselked¢st megha-
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tÀrozÂ attitüd´k tartalmÀrÂl csak akkor adhatunk megfelelû beszÀmolÂt, ha feltessz¡k,
hogy a propozÁciÂ tartalmÀt a cselekvû ismeri. Azt azonban nem tehetj¡k fel, hogy
ismeri minden, a propozÁciÂ tartalmÀt kifejezû ÀllÁtÀs jelent¢s¢t. BÀr az intencionÀlis
Àllapotokat relÀciÂs kifejez¢sk¢nt elemezz¡k, m¢gis az intencionÀlis tartalom a szem¢ly valamilyen belsû, inherens tulajdonsÀgÀra kell utaljon. Hogyan lehets¢ges ez?
TalÀn Ãgy, hogy a propozÁciÂkat absztrakt entitÀsoknak tekintj¡k. Amikor p¢ldÀul valakirûl azt mondjuk, hogy k¢t m¢ter magas, akkor nem tesz¡nk mÀst, mint egy fizikai
tulajdonsÀgÀt egy absztrakt entitÀshoz, nevezetesen egy szÀmhoz viszonyÁtjuk. °ppÁgy,
amikor azt mondjuk, valaki azt hiszi, hogy a bÀlna hal, akkor az illetû ÀllapotÀt Ãgy
Árjuk le, mint viszonyt egy absztrakt objektumhoz, nevezetesen a propozÁciÂhoz.
Ez a megoldÀs azonban csak akkor vezethet eredm¢nyre, ha meg tudjuk mondani,
mit ¢rt¡nk propozÁciÂ alatt, vagyis hogyan azonosÁthatunk bizonyos absztrakt entitÀsokat. A legjobb elm¢let a piacon azt mondja, hogy a propozÁciÂ lehets¢ges vilÀgok
halmaza vagy f¡ggv¢ny lehets¢ges vilÀgokrÂl igazsÀg¢rt¢kekre. Ez talÀn ijesztûen
hangzik, de valÂjÀban nagyon ´konomikus ¢s vonzÂ elm¢let. Tekints¡k azt a propozÁciÂt, miszerint: àA Bazilika a Hûs´k ter¢n talÀlhatÂ.Ê Hogyan azonosÁthatjuk e propozÁciÂ tartalmÀt? ögy, hogy felt¢telezz¡k, szÀmos lehets¢ges vilÀg l¢tezik, mindegyikben egy BazilikÀval meg egy Hûs´k ter¢vel. A propozÁciÂ mÀrmost az a f¡ggv¢ny,
amely igazsÀg¢rt¢keket rendel e k¡l´nb´zû vilÀgok k¡l´nb´zû Àllapotaihoz. A megoldÀs szÀmos logikai ¢s szemantikai probl¢mÀt vet f´l, de ami szÀmunkra most igazÀn
¢rdekes, az a lehets¢ges vilÀgok fogalma. A k¢rd¢s, amire vÀlaszt kell tudnunk adni:
mit kezdj¡nk vel¡k? Vajon mi a metafizikai stÀtusuk? L¢teznek? Ha nem, hogyan hatÀrozhatjuk meg segÁts¢g¡kkel a propozÁciÂkat? Ha l¢teznek, milyen ¢rtelemben l¢teznek? Milyen viszonyban Àllnak az aktuÀlis vilÀggal? RedukÀlhatÂk-e az aktuÀlis vilÀg megnyilvÀnulÀsaira? BÀrmilyen vÀlaszt adjunk is ezekre a k¢rd¢sekre, a vÀlasz metafizikai elk´telezetts¢get fog kifejezni, mivel a k¢rd¢s maga metafizikai elk´telezetts¢gre vonatkozik. Hogy p¢ldÀzzam, lehets¢ges racionÀlis vita metafizikai k¢rd¢sekrûl,
mivel l¢tezik ilyesmi, hÀrom ÀllÀspontot szeretn¢k vÀzlatosan bemutatni. Vannak mÀs
ÀllÀspontok is, Àm Ãgy v¢lem, hogy e hÀrom jÂl reprezentÀlja az alapvetû n¢zeteket.
A hÀrom ÀllÀspont a k´vetkezûk¢ppen cÁmk¢zhetû. 1. ModÀlis realizmus: a lehets¢ges
vilÀgok l¢teznek, ¢ppen Ãgy, ahogyan az aktuÀlis. 2. M¢rs¢kelt modÀlis realizmus: a
lehets¢ges vilÀgok l¢teznek, de nem eg¢szen Ãgy, ahogyan az aktuÀlis l¢tezûk. 3. ModÀlis aktualizmus: a lehets¢ges vilÀgok nem l¢teznek.
A legc¢lravezetûbb talÀn a legradikÀlisabb n¢zettel kezdeni. E n¢zet szerint a lehets¢ges vilÀgok ¢ppÃgy, mint az aktuÀlis vilÀg, l¢teznek. E ponton ¢rdemes emez ÀllÀspont legjelesebb (¢s talÀn egyetlen) v¢delmezûj¢nek klasszikus sorait id¢zni. àMeggyûzûd¢sem, hogy vannak mÀs lehets¢ges vilÀgok, nemcsak az, amelyben t´rt¢netesen ¢l¡nk. Ha valaki egy ¢rvet is szeretne, hÀt Áme: aligha vitatnÀ bÀrki is, hogy a dolgok mÀsk¢pp is lehettek volna,
mint ahogyan ¢ppen vannak. Meg vagyok rÂla gyûzûdve, ahogyan mindenki mÀs is, hogy szÀmtalan mÂd van arra, hogy a dolgok mÀsk¢pp Àlljanak. De mit jelent ez valÂjÀban? A k´znyelv
lehetûv¢ teszi, hogy Ágy fogalmazzunk: a dolgok sok mÀs mÂdon is ÀllhatnÀnak, mint ahogyan
¢ppen Àllnak. Elsû lÀtÀsra kitünik, hogy ez a mondat egy egzisztenciÀlis kvantifikÀciÂ. Azt ÀllÁtjuk, hogy szÀmtalan entitÀs l¢tezik, amely megfelel annak a leÁrÀsnak: Ïaz, ahogyan a dolgok
lehettek volnaÎ. Amirûl pedig meg vagyok gyûzûdve, annak megengedhetû ÀtfogalmazÀsairÂl is
meg vagyok gyûzûdve. Ha szÂ szerint vessz¡k tehÀt, meg vagyok gyûzûdve azoknak az entitÀsoknak
a l¢t¢rûl, amelyeket talÀn Ãgy nevezhetn¢nk, Ïaz, ahogyan a dolgok lehettek volnaÎ. A magam
r¢sz¢rûl inkÀbb Ïlehets¢ges vilÀgoknakÎ nevezem ûket.Ê
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Az id¢zet David LewistÂl, a modern modÀlis realizmus atyjÀtÂl szÀrmazik.7 A modÀlis realizmus ÀllÁtÀsa szerint nem k¢telkedhet¡nk a lehets¢ges vilÀgok l¢tez¢s¢ben.
A lehets¢ges vilÀgok l¢teznek, m¢ghozzÀ ugyanazon a mÂdon l¢teznek, ahogyan az
aktuÀlis vilÀg. Ez az ÀllÀspont talÀn bizarrnak tünik legt´bb¡nk szÀmÀra, de arrÂl az¢rt
szÂ sincs, hogy ¢rtelmetlen volna. Logikusan k´vetkezik k¢t teljesen Àrtatlan meggyûzûd¢sbûl. Az egyiket jÂl p¢ldÀzza a fenti id¢zet: senki sem k¢telkedik benne, hogy a
dolgok mÀsk¢pp is ÀllhatnÀnak, mint ahogyan ¢ppen Àllnak. A mÀsik, hogy l¢tezni
csak egyf¢lek¢ppen lehet.8 Valami vagy van, vagy nincs. Elk¢pzelhetetlen, hogy valami
l¢tezz¢k, de egy kicsit mÀsk¢pp, mint ahogy mÀs dolgok l¢teznek. A l¢tez¢s nem engedi
meg a fokozatokat. Azt mondhatjuk, hogy a kÀv¢nk ugyan nem forrÂ, de az¢rt el¢g
meleg, ¢s bizonyosan nem hideg. De azt nem mondhatjuk, hogy bÀr a kÀv¢nk van,
tehÀt nem igaz az, hogy nincs, az¢rt nem igazÀn van, csak Ãgy l¢tezget. Ha azt ÀllÁtjuk,
hogy az, ahogyan a dolgok lehettek volna, nem mÀs, mint egy lehets¢ges vilÀg, akkor
a lehets¢ges vilÀgoknak l¢tezni¡k kell, m¢ghozzÀ ¢ppÃgy, ahogyan a benn¡nket k´r¡lvevû aktuÀlis vilÀgnak. Mi k¡l´nb´zteti hÀt meg az aktuÀlis vilÀgot a lehets¢gesektûl?
CsupÀn az, hogy mi ebben ¢l¡nk. Ezt az elm¢letet szokÀs az aktualitÀs indexikus elm¢let¢nek is nevezni. Indexikus kifejez¢seken azokat a kifejez¢seket ¢rtj¡k, amelyek referenciÀjÀt nemcsak jelent¢s¡k, hanem hasznÀlatuk kontextusa is meghatÀrozza. Tipikus p¢ldÀk az ilyen kifejez¢sekre a szem¢lyes n¢vmÀsok, mutatÂszavak, idûhatÀrozÂk.
Ha p¢ldÀul azt mondom, à°n most a lehets¢ges vilÀgokrÂl szÂlÂ okfejt¢sekkel untatom
´n´ketÊ, ez igaz lesz, ha ¢n (Huoranszki Ferenc) ejtem ki a szÀmon, de hamis, ha bÀrki
mÀs mondja e teremben. Nem az¢rt, mert ha bÀrki mÀs mondanÀ, akkor az à¢nÊ, a
àmostÊ vagy az à´n´kÊ szavak jelent¢se megvÀltozna, hanem mert a kontextus r¢sze
annak, ahogyan e szavak segÁts¢g¢vel referÀlni tudunk. A modÀlis realista szerint az
àaktuÀlis vilÀgÊ kifejez¢s is hasonlÂ. Az aktuÀlis vilÀg egy a lehets¢gesek k´z¡l. Csak
annyiban k¡l´nb´zik az ´sszes t´bbitûl, hogy mi ¢ppen ebben szerencs¢ltet¡nk l¢tezni. SzÀmunkra talÀn fontos a k¡l´nbs¢g, de metafizikailag irrelevÀns. Ahogy sajÀt magunknak kit¡ntetett szerepet kell tulajdonÁtsunk, amikor azt mondjuk, valami messze
van tûl¡nk, vagy valami r¢gen t´rt¢nt, sajÀt vilÀgunknak kit¡ntetett szerepet tulajdonÁtunk, amikor azt mondjuk, valami csak egy lehets¢ges vilÀgban l¢tezik vagy t´rt¢nt
meg. De a lehets¢ges dolog vagy esem¢ny ettûl nem l¢tezik kev¢sb¢ vagy mÀs mÂdon,
mint az aktuÀlis. Az aktuÀlis csupÀn egy a szÀmtalan lehets¢ges k´z¡l.
BÀr k´vetkezm¢nyeit tekintve bizarrnak tünik, van valami lenyüg´zû Lewis modÀlis realizmusÀban. Nem pusztÀn az, hogy a lehets¢ges vilÀgok l¢tez¢s¢nek felt¢telez¢se
oly v¢gtelen¡l kiterjeszti a mÀr aktuÀlisan is v¢gtelen univerzumot. Sokkal inkÀbb az,
hogy nincs semmi erûltetett vagy mondvacsinÀlt abban az ¢rvel¢sben, ami ehhez a
kiterjeszt¢shez vezet. Hiszen bizonyÀra igaz az, hogy a dolgok mÀsk¢pp is ÀllhatnÀnak,
mint ahogy ¢ppen Àllnak, ¢s az is igaz, hogy l¢tezni csak egyf¢lek¢ppen lehet. De vajon
nem tudunk-e ezekkel az igazsÀgokkal mÀsk¢pp is elszÀmolni? Nem mondhatjuk-e
p¢ldÀul, hogy az, ahogyan a dolgok lehetn¢nek, pusztÀn olyan leÁrÀsok, amelyek
egyÀltalÀn nem referÀlnak semmire, ez¢rt l¢tezû lehets¢ges vilÀgokra sem? A lehets¢ges vilÀg emez ¢rtelmez¢s szerint nem mÀs, mint maximÀlisan konzisztens kijelent¢sek
halmaza.9 Lewis szerint azonban ez a megk´zelÁt¢s k¢ptelens¢g. MiutÀn az aktuÀlis
vilÀg egy a lehets¢ges vilÀgok k´z¡l, ebbûl a megoldÀsbÂl az k´vetkezne, hogy az aktuÀlis vilÀg kijelent¢sek halmaza. M¢g ha van is manapsÀg n¢hÀny olyan filozÂfus, aki
egy eff¢le n¢zetet tÀmogatna, maradjunk meg annÀl a jÂzan paraszti intuÁciÂnknÀl,
hogy ez k¢ptelens¢g. Az eb¢d, amit nem ettem meg vagy megettem, a kalapom, ami
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a fejemen van vagy nincs a fejemen, nem kijelent¢s. TehÀt a lehets¢ges vilÀg sem lehet
pusztÀn kijelent¢s. Mi t´bb, Lewis szerint a konzisztencia fogalma elûfelt¢telezi a lehets¢ges vilÀgok fogalmÀt. Egy konzisztens kijelent¢s vagy a kijelent¢sek halmazÀnak
konzisztenciÀja ugyanis ¢ppen azt jelenten¢, hogy van olyan lehets¢ges vilÀg, amelyben a kijelent¢s vagy a kijelent¢shalmaz elemei egy¡ttesen igazak lehetnek. Lewis javaslata ez¢rt az, hogy tekints¡k a lehets¢ges vilÀgokat primitÁv, analizÀlhatatlan l¢tezûknek. Semmi sem egyszerübb, semmi sem szorul kev¢sb¢ definÁciÂra, semmi sem
redukÀlhatatlanabb, mint a lehets¢ges vilÀgok. íme egy metafizikai t¢zis. M¢ghozzÀ a
javÀbÂl.
Akadnak azonban neh¢zs¢gek. A legnagyobb neh¢zs¢g magÀnak a t¢zisnek az implauzibilitÀsa. Ha a benn¡nket k´r¡lvevû vilÀg csak egy a sok k´z¡l, az azt jelenti, hogy
egy mÀsik lehets¢ges vilÀgbÂl szeml¢lve csak puszta lehetûs¢g. Nincs semmi, ami abszolÃt ¢rtelemben kiemeln¢ a t´bbi vilÀg k´z¡l. Ezt a b¢kÀt neh¢z lenyelni. Az aktuÀlis
vilÀgnak szeretn¢nk egy kicsit k¡l´n´s metafizikai stÀtust biztosÁtani.10 Lewis szerint
ezt nem ¢rdemli meg. Szerinte olyan lenne ez, mintha a àmaÊ t´rt¢nt dolgoknak mÀs
metafizikai stÀtust biztosÁtanÀnk, mint annak, ami tegnap t´rt¢nt. Minden idûpillanat
k¡l´nb´zû, de egyik sem k¡l´nb´zûk¢ppen l¢tezik. Ez az analÂgia azonban az idûbeli
l¢tez¢s ¢s a lehets¢ges vilÀgok k´z´tt sÀntÁt. A mÃltrÂl ¢s j´vûrûl ugyanis koherens mÂdon lehet ÀllÁtani vagy tagadni, hogy l¢tezik, ahogy a nagy bummrÂl, a honfoglalÀsrÂl
vagy a t´lt¢s n¢lk¡li r¢szecsk¢krûl. Az a mÂd, ahogyan e k¢rd¢sekrûl d´nt¡nk, persze
k¡l´nb´zû, ¢s k¢ts¢gtelen, hogy a mÃltbeli dolgok l¢tez¢s¢re vonatkozÂ k¢rd¢s anynyiban a lehets¢ges vilÀgokra vonatkozÂ k¢rd¢ssel rokon, amennyiben nyilvÀnvalÂan
metafizikai, ¢s nem fizikai vagy t´rt¢neti jellegü. çm ami a l¢tez¢s probl¢mÀjÀt illeti,
m¢giscsak a nagy bumm a jÂ analÂgia, mivel l¢tez¢s¢t, illetve megt´rt¢nt¢t ¢rtelmesen
lehet tagadni. A mÃlt l¢tez¢s¢t is lehet tagadni. Amit azonban aktuÀlis vilÀgnak nevez¡nk, az definÁciÂ szerint mindaz, ami van, ami fennÀll. Nincs ¢rtelme azt ÀllÁtani, hogy
az aktuÀlis vilÀg nem l¢tezik. M¢g vilÀgosabban, ami l¢tezik, az az aktuÀlis vilÀg. Akkor
viszont semmi sem l¢tezhet, ami nem aktuÀlis.11
A mÀsik neh¢zs¢g az ily mÂdon felfogott lehets¢ges vilÀgok alkalmazhatÂsÀgÀnak
probl¢mÀja, azaz alkalmazhatÂsÀguk a k¡l´nb´zû modÀlis kifejez¢sek elemz¢s¢re. Tegy¡k f´l, hogy amaz ÀllÁtÀs, àLehets¢ges, hogy D. L. ¢let¢ben egyetlen filozÂfiai ¢rvet
sem fogott felÊ, igazsÀgfelt¢tele abban Àll, hogy l¢tezik olyan lehets¢ges vilÀg, amelyben van egy olyan D. L., amelyik soha egyetlen filozÂfiai argumentumot sem ¢rtett
meg. Ha azonban a lehets¢ges vilÀgot Ãgy ¢rtelmezz¡k, mint egy mÀsik l¢tezû vilÀgot,
s nem egyszerüen azt ¢rtj¡k alatta, ahogyan az aktuÀlisan l¢tezû dolgok alakulhattak
volna, vajon milyen ¢rtelemben ÀllÁtunk valamilyen igazsÀgot az aktuÀlis D. L.-rûl? A
mÀsik vilÀgban tanyÀzÂ D. L. nem lehet azonos az ebben a vilÀgban ¢lûvel, ahogyan
a tegnap kimondott szÂ sem lehet azonos a ma kimondott szÂval. A lehets¢ges vilÀgokban egyedi entitÀsok l¢teznek, egyedi entitÀsok viszont nem l¢phetik Àt sajÀt vilÀguk hatÀrait. Lewis megoldÀsa e probl¢mÀra az Ãgynevezett ellenpÀr (vagy ellenp¢ldÀny) elm¢let. Eszerint a k¡l´nb´zû vilÀgokban l¢tezû entitÀsok ellenpÀrjai lenn¢nek
egymÀsnak, amennyiben teljesÁtenek bizonyos krit¢riumokat. Az, aki igazzÀ teszi a
àLehets¢ges, hogy D. L. ¢let¢ben egyetlen filozÂfiai ¢rvet sem fogott felÊ kijelent¢st,
nem az e vilÀgi D. L., hanem annak lehets¢ges vilÀgb¢li ellenpÀrja. Az ellenpÀrelm¢let
bevezet¢s¢vel azonban a lewisi realizmus sokat veszÁt intuitÁv vonzerej¢bûl. Mint emlÁtettem, az elm¢let ama k¢t egyszerü megfontolÀson nyugszik, hogy a dolgok ÀllhatnÀnak mÀsk¢pp is, ¢s hogy l¢tezni csak egyf¢lek¢ppen lehet. çm az ellenpÀrelm¢let
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k´vetkezm¢nye az lesz, hogy l¢tezni ugyan csak egyf¢lek¢ppen lehet, de nem a dolgok
lehetn¢nek mÀsk¢ppen, hanem csakis mÀs dolgok lehetn¢nek. Nem valami lenne mÀsk¢pp,
nem az e vilÀgi D. L. lenne k¢ptelen a filozÂfiai ¢rvel¢s befogadÀsÀra, hanem egy mÀs
D. L. l¢tezne. A modÀlis tulajdonsÀgok emez ¢rtelmez¢se viszont minden, csak nem
jÂzan paraszti. Amikor azt mondjuk, elk¢pzelhetû, hogy a Reichstag nem ¢gett le, nem
azt akarjuk mondani, hogy lehets¢ges egy olyan mÀsik Reichstag, amelyik nem gyÃl¢kony, hanem hogy lehets¢ges lett volna az esem¢nyek egy olyan sorozata, amelynek
sorÀn az aktuÀlis Reichstag soha nem ¢g. A modÀlis realizmussal tehÀt nemcsak az a
probl¢ma, hogy maga az ÀllÀspont megh´kkentû. Ettûl m¢g elfogadhatÂ lenne, ha
minden mÀs modalitÀssal kapcsolatos intuÁciÂnkkal ´sszhangban Àllna. çm nem ez a
helyzet, ¢s ez¢rt Lewis grandiÂzus kÁs¢rlete eddig, bÀr szinte mindenkit csodÀlattal
t´lt´tt el, keveseket gyûz´tt meg.
A modÀlis aktualizmus ÀllÀspontja szerint a modÀlis tulajdonsÀgokat aktuÀlis vilÀgban l¢tezû dolgok nem modÀlis tulajdonsÀgaira kell redukÀlnunk. A modÀlis tulajdonsÀgok eszerint diszpozÁciÂk, valÂszÁnüs¢gek, intenciÂk kifejez¢sei lenn¢nek. Nem
kell tehÀt felt¢telezn¡nk redukÀlhatatlan lehets¢ges vilÀgokat.12 A modÀlis aktualizmusnak azonban szembe kell n¢znie egy olyan dilemmÀval, amely a kiindulÂpontk¢nt
szolgÀlÂ naturalizmus, illetve antinaturalizmus vitÀhoz kapcsolÂdik. Mint lÀthattuk, a
modalitÀsok probl¢mÀja szorosan k´tûdik a (brentanÂi ¢rtelemben vett) intenciÂ fizikalista, illetve behaviorista redukÀlhatÂsÀgÀnak probl¢mÀjÀhoz. Egy racionÀlis l¢ny
m¢rlegeli a vÀlasztÀsi lehetûs¢geket, ¢s ennek f¢ny¢ben d´nt. A lehetûs¢gek meggyûzûd¢sek arrÂl, milyen mÂdokon l¢tezhetne a vilÀg, mÀs mÂdon fogalmazva, a meggyûzûd¢sek lehets¢ges vilÀgÀllapotok reprezentÀciÂi. Ez¢rt tehÀt ¢rtelmezhetj¡k Ãgy
a meggyûzûd¢sek tartalmÀt, mint lehets¢ges vilÀgok halmazait. A propozicionÀlis tartalom emez ¢rtelmez¢s szerint azonban, mint lÀttuk, nem egy eredeti brentanÂi ¢rtelemben vett, tehÀt redukÀlhatatlan intencionÀlis tartalom, hanem egy f¡ggv¢ny. Az intencionÀlis tartalmakat eme f¡ggv¢ny segÁts¢g¢vel azonosÁthatjuk. Ezzel pedig f¡ggv¢nyjellegü kapcsolatokra redukÀltuk eredeti, intencionÀlis jelleg¡ket. Lehets¢gess¢
vÀlt az intencionÀlis relÀciÂk nem intencionÀlis, f¡ggv¢nyjellegü kapcsolatokra t´rt¢nû redukciÂja, a filozÂfiai naturalizmus terve. Ennek azonban az az Àra, hogy el kell
ismern¡nk, a lehets¢ges vilÀgok egyszerü, redukÀlhatatlan, elemi l¢tezûk, Àmde kauzÀlis relevancia n¢lk¡l ä hiszen ¢ppen a kauzÀlis relevancia hiÀnya k¡l´nb´zteti meg
ûket az aktuÀlis l¢tezûktûl. Az ÀllÀspont egyes v¢delmezûi szerint ez nem implikÀlja a
lewisi realizmust, mert bÀr a lehets¢ges vilÀgokat mint redukÀlhatatlan entitÀsokat kell
posztulÀlnunk, azonban ez nem jelenti azt, hogy fel kellene t¢telezn¡nk, ugyanolyan
mÂdon l¢teznek, mint az aktuÀlis vilÀg.
àA lehets¢ges vilÀg az ä Árja Robert Stalnaker, emez ÀllÀspont egyik k¢pviselûje ä, amihez az igazsÀgot m¢rj¡k, amit az emberek k¢pesek megk¡l´nb´ztetni racionÀlis cselekedeteik sorÀn.
Ha hisz¡nk a lehets¢ges vilÀgokban, csupÀn abban hisz¡nk, hogy ezek a cselekv¢sek rendelkeznek
egy bizonyos struktÃrÀval, m¢ghozzÀ egy olyan struktÃrÀval, amit a lehets¢ges vilÀgok fogalmÀval
t´rt¢nû elemz¢s segÁt ¢rthetûv¢ tenni.Ê13 A m¢rs¢kelt modÀlis realizmus tehÀt tagadja, hogy
a lehets¢ges vilÀg l¢tezik mint entitÀs, de nem tagadja, hogy l¢tezik mint valamely
struktÃra alkotÂr¢sze. E tekintetben azonban ¢n Lewisszal kell, hogy egyet¢rtsek. L¢tezni egyf¢lek¢ppen lehet. Ha a lehets¢ges vilÀgok elm¢lete pusztÀn a cselekvûk intencionÀlis Àllapotainak struktÃrÀjÀrÂl adott leÁrÀs r¢sze, akkor a lehets¢ges vilÀgok
fogalma segÁts¢g¢vel csak elemezhetj¡k, de nem redukÀlhatjuk az intencionÀlis Àllapotokat. Ez¢rt Ãgy gondolom, a naturalista programnak azzal a dilemmÀval kell szembe-
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n¢znie, hogy vagy az intencionalitÀs, a mentÀlis Àllapotok meghatÀrozÂ jellegzetess¢ge, vagy a lehets¢ges vilÀgok redukciÂjÀtÂl kell eltekintenie. A vÀlasztÀs azt k´veteli
meg, hogy ÀllÀst foglaljunk egy metafizikai jellegü dilemmÀban, mint ahogy a dilemmÀbÂl t´rt¢nû kilÀbalÀsi kÁs¢rletek is metafizikÀzÀst ig¢nyelnek.
Ha mindezek a p¢ldÀk bizonyÁtani lÀtszanak is, hogy lehets¢ges racionÀlis, argumentatÁv metafizika, vajon adnak-e es¢lyt az ezredfordulÂn a metafizikÀnak? Ha a k¢rd¢s arra vonatkozik, lehets¢ges-e a vilÀgeg¢szrûl alkotott olyan v¢gsû ¢s apodiktikus
ismeret, amit csak Àtadni lehet, diszkurzÁv ¢rvel¢snek azonban nem lehet alÀvetni, mivel ¢rintetlen¡l hagyja a tudÀs akkumulatÁv r¢sz¢ben lezajlÂ t´rt¢neti fejlûd¢s, akkor
a vÀlasz az, hogy egy effajta metafizika es¢lytelen. Ha arra vonatkozik, hogy a magukat
filozÂfusoknak nevezûk k´z´tt vannak-e olyanok, akik Ãgy v¢lik, a metafizikai probl¢mÀk genuin ¢s vizsgÀlÂdÀsra ¢rdemes filozÂfiai probl¢mÀk, akkor a meccs eldûlt.
Korunk lÀngelm¢i k´z¡l n¢hÀny Ágy v¢li. Nekem ennyi el¢g. Persze nem tagadom,
hogy aki elfogult, az hajlamos a biztatÂ jeleket tÃl¢rt¢kelni.

Jegyzetek
1. Kant, I.: V ALLçS A TISZTA °SZ HATçRAIN BELºL °S MçS íRçSOK . Gondolat, 1974. 131. o.
2. Moore, G. E.: A JñZAN °SZ V °DELM°BEN. Helikon, 1981. 407. o.
3. V´. Quine, W. v.: AZ EMPIRIZMUS K°T
DOGMçJA. Magyar FilozÂfiai Szemle, 1973. 1ä2.
Quine behaviorista pszicholÂgiÀra alapozott
szemantikai elk¢pzel¢seinek r¢szletes kifejt¢se W ORDS AND OBJECTS (MIT Press, Cambridge, Mass., 1960) cÁmü müv¢ben talÀlhatÂ.
4. A fizikalizmusnak l¢teznek mÀs meghatÀrozÀsai is, p¢ldÀul hogy minden, ami l¢tezik, fizikai t´rv¢nyek segÁts¢g¢vel magyarÀzhatÂ,
vagy hogy minden jelens¢g fizikai jelens¢gek
jÀrul¢kos tulajdonsÀga (technikai kifejez¢ssel
¢lve: szuperveniense). Ezek a meghatÀrozÀsok nem t´k¢letesen egyen¢rt¢küek, de a k¡l´nbs¢gekre most nincs mÂd kit¢rni.
5. A klasszikus logikai pozitivista elk¢pzel¢s
szerint (mely egy¢bk¢nt kanti gy´kerü) az a
posteriori sz¡ks¢gszerüs¢g fogalma ¢rtelmetlen. A sz¡ks¢gszerüs¢g fogalma emez elk¢pzel¢s szerint a àmatematikailag vagy logikailag
bizonyÁthatÂÊ fogalmÀval szinonim. BÀr ez az
elk¢pzel¢s mÀr korÀbban is szÀmos neh¢zs¢get okozott a filozÂfusoknak (p¢ldÀul a sz¡ks¢gszerüs¢g matematikai-logikai kontextuson
kÁv¡li alkalmazÀsa n¢lk¡l neh¢z volt megk¡l´nb´ztetni az univerzÀlisan igaz ÀltalÀnosÁtÀ-

sokat a term¢szeti t´rv¢nyektûl), az a posteriori sz¡ks¢gszerüs¢g ¢s a kontingens azonossÀg lehetûs¢g¢nek k¢rd¢se S. Kripke NAMING
AND NECESSITY (Blackwell, Oxford, 1972) cÁmü müv¢nek megjelen¢se utÀn ker¡lt ism¢t
az ¢rdeklûd¢s k´z¢ppontjÀba.
6. A nem reduktÁv materializmus legismertebb, bÀr korÀntsem egyetlen formÀja D. Davidson àrendhagyÂ monizmusaÊ (klasszikus
megfogalmazÀsa MENTAL EV ENTS cÁmü ÁrÀsÀban talÀlhatÂ, in: ESSAYS ON ACTIONS AND
EV ENTS. Oxford Clarendon Press, 1980). Az
antiredukcionista materializmus egyik legjelesebb, bÀr term¢szetesen korÀntsem egyetlen
bÁrÀlÂja J. Kim. LÀsd p¢ldÀul THE MYTH OF
NONREDUCTIV E MATERIALISM cÁmü ÁrÀsÀt. In:
SUPERV ENIENCE AND THE MIND. Cambridge
University Press, 1994.
7. COUNTERFACTUALS. Harvard University
Press, Cambridge, Mass., 1973. 83. o. A lehets¢ges vilÀgok leibnizi fogalmÀt a formÀlis szemantika elevenÁti fel. D. Lewis ¢s R. Stalnaker
a t¢nyellent¢tes felt¢teles ÀllÁtÀsok igazsÀgfelt¢teleit a lehets¢ges vilÀgok hasonlÂsÀgÀnak
vagy àk´zels¢g¢nekÊ fogalma segÁts¢g¢vel kÁvÀnjÀk elemezni. Eszerint egy t¢nyellent¢tes
felt¢teles ÀllÁtÀs akkor igaz, hogyha ama legk´zelebbi vilÀgban, amelyben elûtagja igaz,
utÂtagja is igaz. Persze a lehets¢ges vilÀgok fo-

Petri Gy´rgy: Versek

galma korÀbban jelenik meg a modÀlis szemantikÀban, mint a LewisäStalnaker-f¢le elm¢let a t¢nyellent¢tes ÀllÁtÀsok igazsÀgfelt¢teleirûl, Àm korÀbbi alkalmazÀsa nem vet fel az
itt tÀrgyalthoz hasonlÂ metafizikai probl¢mÀkat. Ennek okÀt, mely r¢szben formÀlis jellegü, most nem vizsgÀljuk.
8. Ez utÂbbival talÀn n¢hÀnyan nem ¢rten¢nek egyet. Ezek k´z¢ tartoznak p¢ldÀul a
skolasztÀk ¢s n¢mely karteziÀnusok, maga
Descartes is. A l¢tez¢s egyf¢les¢ge mellett
azonban Lewis igen meggyûzûen ¢rvel egy
regresszus argumentum segÁts¢g¢vel. Erre
most nem t¢r¡nk ki, be¢rj¡k annyival, hogy
a t¢zis megfelel a common sense meggyûzûd¢snek.
9. így ¢rtelmezte a modÀlis terminusokat R.
Carnap MEANING AND NECESSITY (University
of Chicago Press, 1947) cÁmü k´nyv¢ben,

ã

729

mely a modalitÀssal kapcsolatos logikai probl¢mÀkat tÀrgyalja, ¢s amely, a klasszikus logikai empirizmus c¢lkitüz¢seinek megfelelûen,
a modalitÀsokat a nyelvi reprezentÀciÂ strukturÀlis sajÀtossÀgÀnak tekinti.
10. Erre hÁvja fel a figyelmet M. Adams
THEORIES OF ACTUALITY cÁmü ÁrÀsa. In: M. J.
Loux (ed): THE POSSIBLE AND THE ACTUAL.
READINGS IN THE METAPHYSICS OF MODALITY .
Cornell University Press, Ithaca and London,
1979. 190ä209. o.
11. Az idû valÂsÀgossÀgÀra vonatkozÂ analÂgia hibÀs voltÀra R. Stalnaker mutat rÀ. V´.
I NQUIRY (MIT Press, Cambridge, Mass.,
1987) 48ä49. o.
12. LÀsd p¢ldÀul F. Mondadori ¢s A. Morton
MODAL REALISM: THE POISONED PAW N cÁmü
ÁrÀsÀt. In: Loux, i. m. 235ä253. o.
13. R. Stalnaker, i. m. 57. o.

Petri Gy´rgy

SZERBIA
Csak az els´t¢t¡lû ¢g
csak a kereszt BelgrÀd felett
anyÀm ÀlmÀban hirtelenk¢k
hogyan vegyek l¢legzetet
a sz¢tbombÀzott vasÃtÀllo
mÀsra egy l¢lek se vagyis csakis
lelkek jÂ tisztÁtÂtüzÀllÂ
lelkek bÀr volt m¢g egy csacsi is
nem tudhatom û mit lehelt ki
nem tudhatom most hol legel
legyen szÀmÀra majd finom fü
transzcendens szamÀreledel
Mi lesz veled Szerbia mondd meg
f¢lig-meddig sz¡lûhazÀm
az eg¢sz hogy t´rt¢nhetett meg
¢s lehet-e m¢g ezutÀn
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THE REST IS SILENCE
Jobbik felemnek

Mint egy k¢ts¢gbeesett villamos
amely alatt sz¢ttart a sÁnpÀr
*
Mint egy anyÀk napjÀra vett
orgonacsokor rothadÀsa
*
Mint egy nÀszÃt
amibûl gyÀszÃt lett
mert ÀlmÀban meghalt a feles¢gem
*
Mint egy ´r´mhÁr
hiszen csak ÀlmÀban halt meg
*
Mint egy kvÀzi-valÂs l¢ny
k¢shegy¢n-¢l¢n-perem¢n valaminek
sz¡rcs´l´m-falom a marad¢k lev¢st
(ezt a semmibûl-kirÀntva lev¢st)
*
Mint egy bÃcsÃlev¢l
semmibe-ugrÀs Igen innen mÀr
csak egy ugrÀs a semmi
*
Akit szerettem tudja hogy csak ût
az ¢letnek nos az ¢letnek
mÀr csupÀn egy halÀllal tartozom
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MINDENF°LE
Tandori Dezsû: K¢sz ¢s f¢lk¢sz katasztrÂfÀk
Magvetû, 1997. 250 oldal, 1290 Ft
à...gy´t´rteti (ût, az ör) azzal, hogy mindenf¢l¢t
kell olvasnia magÀrÂl.Ê
Ha Ãgy gondolja a szerzû, hogy a ravaszul
zÀrÂjelbe bÃjtatott viszony àûÊ (azaz: à¢nÊ) ¢s
àaz örÊ k´z´tt olyan evidens jÀt¢kteret k´rvonalaz, ahol bÀrmi egy¢b csak az alantas
àmindenf¢leÊ kategÂriÀba ker¡lhet ä hÀt t¢ved.
HiÀba rejtekezik zÀrÂjelbe a harmadik szem¢lyüv¢ szelÁdÁtett ¢n, a grammatika k´ny´rtelen t´rv¢nyei m¢giscsak szÁnvallÀsra k¢nyszerÁtik: ha àgy´t´rtetikÊ is valaki, az a valaki
csakis sajÀt magÀtÂl àgy´t´rtetikÊ, pontosabban
sajÀt àmagÀrÂlÊ szÂlÂ àmindenf¢l¢kÊ olvastÀn
àgy´t´rtetiÊ ä sajÀt magÀt. Tandori k´nyv¢nek,
e belÀthatatlan ¢letmüvet t¡kr´ztetû szÁnesmÀzas cser¢pnek tehÀt dupla fest¢kr¢tege,
legalÀbb k¢t nyelvi szintje van: egy àk¡lsûÊ,
rafinÀltan deklarÀlt (à[ût, az ör]Ê) ¢s egy àbelsûÊ, ´nmagÀtÂl Ãgyis megt´rt¢nû (àmagÀrÂlÊ),
melyek k´z¡l az elsû a szerzû szÀnd¢kÀt tolmÀcsolja, mÁg a mÀsodik a szerzû szÀnd¢kÀnak olykor ellentmondÂ, olykor azt egyenesen ÀtÁrÂ, sût kereszt¡lhÃzÂ nyelvi jelens¢g
k¢tes ¢s kiszÀmÁthatatlan term¢szet¢rûl Àrulkodik. S tÀn az olvasÂ sem jÀr rosszul, ha
hagyja magÀt àgy´t´rtetniÊ Tandori prÂzak´tet¢tûl, azaz hagyja, hogy egyfelûl a lÀtvÀnyos
szerzûi deklarÀciÂk, mÀsfelûl a nyelv kezelhetetlen term¢szet¢t felfedû, esetenk¢nt kev¢sb¢ lÀtvÀnyos, Àm annÀl ÀrulkodÂbb elszÂlÀsok ment¢n àmindenf¢l¢tÊ gondoljon, netÀn Árjon a K °SZ °S F°LK°SZ KATASZTRñFçK cÁmü
k´tetrûl.
àMÀr rossz n¢ven senki ne vegye (milyen cÁmen), hogy elmÃlni vÀgyom s vÀgyom. °s mert elmÃlni csak l¢nyegien lehet,
¢s nekem mindig az irodalom volt a l¢nyeg,
igen,
az irodalom, nemcsak az ÁrÀs,
vilÀgos f¢nyt´r¢s a hullÀmzÀson, hogy azt akar-

nÀm, az irodalom mÃljon el nekem, az irodalommal
mÃljak el.Ê
Tandori szerint, azazhogy nyomÀn az irodalom, legtÀgabb ¢rtelemben v¢ve, s mi¢rt ne
venn¢nk ¢pp a legtÀgabbat?: ÁrÀs (aminek
egyik elgondolkodtatÂ alesete az ÁrÀs abbahagyÀsa), tovÀbbÀ olvasÀs, f¢lreolvasÀs ¢s ÃjraolvasÀs, sût nem olvasÀs... Olyan tapasztalÀsfolyam (= az ¢let maga), aminek elker¡lhetetlen v¢ge az eln¢mulÀs (= a halÀl). °let
¢s halÀl. írÀs ¢s eln¢mulÀs. Hangzatos jelzûkarÂk az irodalomnak nevezett k¡zdût¢ren.
çmde amennyire megterheli Tandori az ÁrÀs
(ami tehÀt elûbb-utÂbb eln¢mulÀshoz vezet)
felûl az ¢letet (ami tehÀt elker¡lhetetlen¡l a
halÀlba torkollik), nem utolsÂsorban a grammatikai rejtv¢nyekkel ¢s betüel¡t¢sekkel teletüzdelt sz´vegek t¡relmes olvasÂjÀnak
egy¢bk¢nt felhûtlen (na jÂ, viszonylagos biztonsÀggal megjÂsolhatÂ zivatarokkal tagolt)
¢let¢t, ¢ppannyira terheli meg az ¢let kicsinyes r¢szleteivel, teszem azt verebes-lovas hÂbortjaival, tovÀbbÀ megannyi elragadÂan fÀrasztÂ vesszûparipÀjÀval az irodalmat. S teszi
mindezt radikÀlis nyelvmüv¢szettel, vagyis
k´ny´rtelen¡l sz¢tÁrja az ¢let biztosnak hitt
t¢nyeit. De ugyanakkor azt is mondhatjuk,
hogy Tandori az ¢let lÀtszÂlag kicsinyes ¢s
kisszerü pillanatait, megannyi ¢rt¢ktelennek
lÀtszÂ banalitÀsÀt lelkesÁti Àt ÁrÀsmüv¢szete
varÀzspÀlcÀjÀval, egyfajta nyelvi-grammatikai
furfanggal. Az irodalomnak nevezett roppant tÀgas jÀt¢kt¢r tehÀt m¢giscsak elsûsorban ÁrÀs ä a r¢sz¢rûl. Valamint olvasÀs ä sokak
r¢sz¢rûl. TovÀbbÀ nem olvasÀs ä m¢g t´bbek
r¢sz¢rûl. Az irodalom k´z´s tapasztalata v¢gsû soron ä semmitmondÀshoz k´zelÁtû nagyvonalÃsÀggal ä, hogy ¢l¡nk (Árunk, olvasunk,
nem olvasunk...), majd meghalunk (eln¢mulunk, letessz¡k a lantot, sarokba dobjuk a
BIBLIç-t, fel¢getj¡k k´nyvtÀrunkat...). De
hogy pontosan mi is rejlik a k´zhely m´g´tt
vagy helyett a zÀrÂjelben, az egy¢nenk¢nt
(hÀl' istennek, term¢szetesen) vÀltozÂ. S ha
innen n¢zz¡k a dolgot, jelen esetben a K °SZ
°S F°LK°SZ KATASZTRñFçK cÁmü essz¢k´tetet,
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akkor megÀllapÁthatjuk, mindenki Ãgy hasznÀlja Tandori k´nyv¢t, ahogyan csak akarja.
ögy ¢l vele, ahogyan azt v¢rm¢rs¢klete diktÀlja. ögy ¢rtelmezi, ahogyan kÁvÀnja. ögy helyezi el ¢let¢ben (= a legtÀgabb ¢rtelemben vett
irodalomban), ahogyan kedve szottyan. Mindenki Ãgy ¢l (= olvas vagy nem olvas), ahogyan az neki jÂ.
à...mert a
à...mert aK¢sz katasztrÂfÀk
cÁmü r¢szhez nem sok k´z´m van mÀr, szÂ nem vÀltozik azoknak a Ïk¢szÎ mat¢riÀjÀn, ¢s egy¡tt az eddigiekkel (az, netÀn valami mÀs) valamit (vagy valami mÀst) Ïki fog adniÎ, ez a k´nyvkiadÀs l¢nyege,
hogy a k´nyv kiad valamit (v¢g¡l), vagy esetleg
nem, ¢s akkor mindnyÀjan t¢vedt¡nk.Ê
Mik¢nt a àk´nyvkiadÀsÊ mechanizmusa,
Tandori prÂzamüv¢szete is legalÀbb k¢t szinten tÀrgyalhatÂ: profÀn ¢s emelt ¢rtelemben.
Az irodalomcsinÀlÀs egyfelûl szavak, mondatok, valamint kisebb-nagyobb sz´vegegys¢gek hellyel-k´zzel (grammatikailag) egybef¡ggû, de legalÀbbis az ¢pp aktuÀlis tarifa szerint m¢rhetû lÀncolata (flekkenk¢nt ennyi ¢s
ennyi), mÀsfelûl viszont jÂval t´bb annÀl
(lÀsd: à...az irodalom, nemcsak az ÁrÀs...Ê). Testi
¢s lelki tÀplÀl¢k egyarÀnt ä az ÁrÂnak. °s az
olvasÂnak? MÁg a szerzû szÀmÀra az irodalom
profÀn ¢s emelt volta egyk¢pp kifizetûdû
mind testileg, mind lelkileg, az elsû szÂtÂl az
utolsÂig, addig az olvasÂ (nem a penzumra,
hanem az ´nn´n k¢ny¢re-kedv¢re olvasÂ)
mÀr nem mondhatja el ugyanezt. Van, hogy
lelkileg ¢p¡l, van, hogy mÀr-mÀr fizikai izgalmat ¢rez, van, s ez a legszerencs¢sebb, hogy
egyszerre ¢p¡l ¢s ¢lvez. çm van, hogy sem
ez, sem az, sem k¡l´n, sem egyszerre. Van,
hogy a k´nyv bizony nem àad kiÊ szÀmÀra
semmit. Van, hogy nem ¢rzi a k´z´s ¡gyet, a
k´z´sen ¢letre hÁvott sz´veget, szerzû ¢s olvasÂ alkalmi k´z´ss¢g¢t az irodalom testi-lelki ¢lvezet¢ben. Nem ¢rzi azt sem profÀn, sem
emelt ¢rtelemben. ögy v¢li, Tandori sz´vege
olykor nemcsak hogy nem emelten, hanem
profÀnul jÂ, de egyenesen profÀnul vagy
¢ppen emelten rossz. Nem emelten profÀn
vagy profÀnul emelt, csupÀn egyszerüen, feh¢ren-feket¢n (emelt vagy profÀn, tehÀt)
rossz. Nem ¢ltetû tÀplÀl¢ka, sem testileg (¢s
lelkileg), sem lelkileg (¢s testileg). De az is elk¢pzelhetû, hogy ez utÂbbi lehetûs¢g, tehÀt a
siker¡letlens¢g ¢s hÀnyavetis¢g bÀntÂ ÀlcÀjÀt

magÀra ´ltû nyelvi ¢s szeml¢leti esetlegess¢g
(esetlens¢g) is szerves r¢sze, logikus k´vetkezm¢nye ennek a jÂl-rosszul, Ãgy-ahogy emelten
profÀn (vagy profÀnul emelt) irodalomnak.
Tandori provokatÁv essz¢stÁlusÀnak. Ami talÀn Ágy àkiadÊ valamit. àVagy esetleg nem, ¢s akkor mindnyÀjan t¢vedt¡nk.Ê
àA szellem az a hely, ahol minden hangnemben
besz¢lhetsz, m¢g az oda nem illûben is. Nincs
Ãgynevezett irodalmi hangv¢tel, ahogyan tÀrgyak
sincsenek, melyeket nem hasznÀlhatsz fel.Ê
à(El- ¢s visszaÀgazÀsok, melyekhez/tûl m¢g
visszat¢rhet¡nk)Ê
Az elsû Artaud-id¢zet valamif¢le ÀltalÀnos
¢rv¢nyü belÀtÀsrÂl, egyfajta szeml¢leti alaprÂl
(esetleg alap-talansÀgrÂl), magyarÀn vilÀgszeml¢letrûl Àrulkodik, mÁg a mÀsodik Tandori-mondat e belÀtÀs k¡l´n´s alkalmazÀsak¢nt, grammatikai-stilÀris megjelenÁt¢sek¢nt,
sajÀtos mozgÀsba hozÀsak¢nt, magyarÀn
sz¢pirodalomk¢nt olvasandÂ. BelÀtÀs ¢s alkalmazÀs, vilÀgszeml¢let ¢s sz¢pirodalom, l¢nyeg ¢s megjelenÁt¢s: ilyesf¢le pÂlusok ment¢n hatÀrozhatnÀnk meg az essz¢ müfajÀt,
amely azonban, ha mesterien müvelik, meggyûzûen ´tv´zi s Ágy v¢gsû soron meg is sz¡nteti a fentiekhez hasonlÂ kettûss¢geket. Vagyis ¢pp csak annyira vilÀgszeml¢let, amennyire sz¢pirodalom, ¢pp csak annyira l¢nyeg,
amennyire megjelenÁt¢s, ¢pp csak annyira
magvas, amennyire stÁlusa van, ¢pp csak anynyira k´z¢rdekü ¡zenet, amennyire ´nc¢lÃ
cirÀda, ¢pp csak annyira filozÂfia, amenynyire retorika. °pp csak annyira felvillanyozÂ belÀtÀs, amennyire karakteres alkalmazÀs.
°s ugyan hosszasan lehetne mazsolÀzgatni
Tandori k´tet¢bûl az olyasf¢le t¢ziseket, amelyek a fenti Artaud-id¢zet k´zhelly¢ csupaszÁthatÂ belÀtÀsait tÀmasztanÀk alÀ, esetleg laposÁtanÀk el, Àm talÀn c¢lszerübb, ha e t¢zisek grammatizÀlt-retorizÀlt, azaz stilÀris deformÀlÂdÀsaira, az essz¢ voltak¢ppeni ¢rdemeire figyel¡nk. Arra a nehezen ÀllandÂsÁthatÂ fesz¡lts¢gre, ami egyÀltalÀn ¢letben tarthatja e v¢gtelenbe dagadÂ ¢letmü ¢pp aktuÀlis r¢szegys¢g¢t, tovÀbbÀ megszolgÀlhatja e
r¢szegys¢g t¢ziseit ¢rtû ¢s stÁlusÀt ¢lvezû, Ágy
tehÀt ¢rtve ¢lvezû ¢s ¢lvezve ¢rtû olvasÂjÀnak
t¡relm¢t.
àHolott: az ember Ár, elrontja vele a napjÀt, igaz,
mit tenne helyette, de Ágy is rossz, ezzel az essz¢z¢ssel
is ugyanolyan rossz, rÀadÀsul sz¢gyenletesebb.Ê
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Az essz¢zû szerzû büntudata, a mindenkori
ÁrÀstudÂ koronk¢nt vÀltozÂ, tehÀt olykor heroikus, olykor ironikus felelûss¢g¢rzete r¢ges-r¢gi k´zhely, s Ágy bizton szÀmÁthat az olvasÂ meg¢rt¢s¢re, sût egy¡tt¢rz¢s¢re. çm a
büntudatot gyakorta csak egy paraszthajszÀl
vÀlasztja el az ´ntudattÂl, vagy m¢g annyi se.
Az Isten elûtt sz¢gyenletes, bün´snek bizonyulÂ kreatÃra gyakorta ´nmagÀt vÀltja meg,
´nmaga ¢s mÀsok (p¢ldÀul olvasÂi) elûtt tetszeleg a g¢niusz szerep¢ben. Amiben nincs
semmi kivetnivalÂ. A müv¢szek mindig is
ilyenek voltak. T´rp¢k Isten elûtt, ¢s ÂriÀsok
k´z´ns¢g¡k elûtt. TovÀbbÀ, valÂs ¢nj¡ket
v¢gleg elveszÁtve, esetleg lÀtvÀnyos deformÀciÂkkal visszanyerve azt, kiszolgÀltatottak
müv¢szet¡knek, a k´ny´rtelen¡l szem¢lytelen ¢s k´vethetetlen¡l ´nk¢nyes sz´vegt´rt¢n¢snek. Noha napjaik sora àugyanolyan rossz,
rÀadÀsul sz¢gyenletesebbÊ, mint embertÀrsaik¢,
Àmde nagystÁlübb, stÁlusosabb is. Mondhatni
essz¢isztikusabb. MÁg egyfelûl àaz ember ÁrÊ, ¢s
àelrontja vele a napjÀtÊ, addig mÀsfelûl a szerzû
isten¡l, ¢s ´r´k ¢letet nyer. Pontosabban ´nmaga sz´vegbirodalmÀt ¢pÁti büntudatbÂl,
ugyanakkor kÀrpÂtlÀsul, testi-lelki vigaszul,
sût k¢nyelmes otthonul ä elrontott napjai helyett, elrontott napjai t´rmel¢keibûl.
àSzeretn¢m, ha azt mondanÀk majd: ez az a
k´nyv, amelyikben benne van a N¢ked szÂl, a MagÀnyos ¢jszakai... ¢s a BocsÀssatok meg. Nekem
t´bb egy k´nyvemtûl nem is kell. A t´bbi mindegy.
Ez nekem Sz¢p Ernû.
MÀr megbocsÀsson bÀrki.Ê
Tandori, ha v¢gsû szÁnvallÀsra k¢nyszer¡l/Áti magÀt, rendszerint ´nmagÀn/a müv¢szet¢n tÃlra kormÀnyozza olvasÂja figyelm¢t,
azaz olyan klasszikus tekint¢lyekre hivatkozik, akik mintegy megfellebbezhetetlen¡l hitelesÁtik irodalmi ¢nj¢t. (àKosztolÀnyi ¢s We´res
mÀs-¢s-mÀsf¢le Ïbûs¢geiÎ el¢rhetetlenek. K¡l´nben
vel¡k [¢s a n¢ha t¡nd´kletes J¢kelyvel] Ïa mezûnybenÎ vagyok. Nem s¢rt¢s az: indulhatni egy mezûnyben. Vel¡k egy futamban indulhatok [lÂ]. De
pl. Artaud-val ¢s Sz¢p Ernûvel sosem indulhatok
egy futamban, oly rangÃak ûk. Persze ez az eg¢sz:
egy nagy marhasÀg, akkor OttlikrÂl, Wittirûl, tucatnyi filozÂfusrÂl, ÁrÂrÂl, festûrûl, tÀncosrÂl, filmesrûl stb. nem esett szÂ.Ê) Tekint¢lyes ¢s segÁtûk¢sz tÀrsakkal n¢pesÁti be otthonÀt, a legtÀgabb ¢rtelemben vett irodalmat. Idegen
sz´vegeket honosÁt meg sajÀt sz´vegbirodal-

mÀban. Az idegen sz´vegek (¢s a sajÀt sz´vegei) k´zti ürt hidalja Àt id¢zgetû-utalgatÂ besz¢dmÂdjÀval, rafinÀlt essz¢stÁlusÀval. Mik´zben ´nn´n ÁrÀsk¢p¢t tÀmogatja ¢s hitelesÁti
vÀlasztott tÀrsaival, ugyanakkor ki is sajÀtÁtja
azokat, mintegy sajÀt sz´veg¢be emeli ¢s Ãjrateremti, azaz Ãjra¢rtelmezi ûket (s ennek
leglÀtvÀnyosabb p¢ldÀja a mindenki [¢rtsd
KosztolÀnyi, JÂzsef Attila, Pilinszky, Rilke...]
el¢ helyezett Sz¢p Ernû). MÁg tehÀt Tandori
´nmagÀn tÃlra, valamely ´nmagÀn tÃli tÀrgyra, kanonizÀlt/ÂdÂ tekint¢lyre mutat, az ût
magÀt lÀtszÂlag bekebelezû, ¢pp esed¢kes figurÀt (p¢ldÀul ¢s elsûsorban Sz¢p Ernût)
m¢giscsak ´nn´n szürûj¢n Àt, ´nn´n essz¢stÁlusÀban, ´nn´n sz´vegbirodalmÀban, azaz a
legtÀgabb ¢rtelemben vett irodalmon bel¡l
jelenÁti meg. Ami viszont, mint mÀr t´bbsz´r
is kider¡lt, maga az ¢let. (àAz ilyen [¢s mÀsmilyen] Ïv¢geredm¢nyre-jutÀsokÎ r¢v¢n [mint az id¢zett dolgozatb¢li, mint a Hajnali...-bÂl pÀr ¢s az
IskolÀ...-bÂl sok minden, a Buda az anyag teljess¢
vÀlÀsa, legyen] mÀsk¢ppen l¢tezt¡nk, ¢lt¡nk, gondolkoztunk [sokan, n¢melyek].Ê) K¢t (vagy t´bb)
sz´veg egymÀsra talÀlÀsÀt eszerint nem csupÀn a szükebb ¢rtelemben vett, a tetszûleges
sz´veg¢pÁtkez¢snek (lÀsd jÀt¢kos id¢z¢s) k´sz´nhetûen eszk´zszerü k´zeg, az àirodalomÊ
segÁti, de a legtÀgabb ¢rtelemben vett, a kiszÀmÁthatatlan sz´vegmozgÀsnak (lÀsd jÀt¢kos id¢z¢s) k´sz´nhetûen ´nt´rv¢nyü k´zeg,
az à¢letÊ hitelesÁti. Az id¢zûjelbe tett ¢let term¢szetesen analÂg a szem¢lyes ä s Ágy ¢pp a
szem¢lyis¢g lÀtszÂlag s¢rthetetlen egys¢g¢t
kikezdû ä t´rt¢n¢sk¢nt vett tapasztalÀssal, az
immÀr id¢zûjel n¢lk¡li irodalommal.
àDe ahogy Beuys Tolkient p¢ldÀul nagyra tartja! MegÀll az ¢sz, hÀnyf¢le rÀlÀtÀs van.Ê
De ahogy Tandori Sz¢p Ernût p¢ldÀul
nagyra tartja! MegÀll az ¢sz, hÀnyf¢le rÀlÀtÀs
van. AhÀny rÀlÀtÀs, annyi ¢rt¢kel¢s. A perspektivizmus t´rv¢nye ¢ppÃgy vonatkozik
Tandorira, mint mÀsokra, ¢ppÃgy a Tandori
Àltal lÀttatott figurÀkra, mint mÀsokra, ¢ppÃgy Tandori k´nyv¢nek szerzûj¢re, mint olvasÂjÀra, ¢ppÃgy az egyik olvasÂra, mint a
mÀsikra. çm a perspektivizmus nem egyszerüen relativizmus, nem puszta szolipszizmus.
CsupÀn annak belÀtÀsa, hogy (sajnos vagy
nem sajnos, de) eredendûen mÀsk¢nt lÀtjuk
àugyanaztÊ a dolgot. P¢ldÀul Tolkient. Vagy
mondjuk Sz¢p Ernût. Vagy ¢ppen Tandorit.
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LÀtÀsunk eleve elhibÀzza a lÀtvÀny àl¢nyeg¢tÊ.
De pontosan ez adja meg az ¢rt¢k¢t. A n¢z¢s
¢rtelm¢t. A lÀtÂ szempontjÀt, sajÀtos perspektÁvÀjÀt. Aki bizonyos dolgokra k¡l´n´sen figyelmes, bizonyos dolgokra pedig egyszerüen vak. ñhatatlanul vakfoltokkal dolgozik.
Amelyeket û nem, egy mÀsik lÀtÂ viszont k´nynyed¢n ¢szrevehet. CsupÀncsak az¢rt, mert
mÀs a àrÀlÀtÀsaÊ. S ha Tandori k´nyv¢t a sajÀt
olvasÂi perspektÁvÀnkbÂl kÁvÀnjuk szem¡gyre venni, hÀt nem mondhatunk le arrÂl sem,
hogy egy kiss¢ mÀs sz´gbûl vilÀgÁtsuk meg
annak ÀrulkodÂ vakfoltjait. De vajon nem
¢pp a sajÀt vaksÀgunkat bizonyÁtjuk-e mindezzel?
àArtaud nem heveskedû lend¡lete jÂt tesz, utÂlag is. BiztossÀga.
Hagyjatok hÀt b¢k¢n minket, Urak, ti csak
vissza¢lû-felhasznÀlÂk (kihasznÀlÂk) vagytok. Ilyesmi. Mely jogon mern¢tek az intellektust kanalizÀlni
(csatornÀk, m¢dia! td.), azt ti hogyan k¢pzelitek,
hogy szellemk¢pess¢g-bizonyÁtvÀnyokat ÀllÁtotok ki
(osztogattok)?
De nem agresszÁv û, azt ne higgy¡k.Ê
A perspektivizmus eg¢szs¢ges relativizmusÀt hangoztatÂ ¢s gyakorlÂ szerzû egyik legelragadÂbb tulajdonsÀga a humora, f¢kezhetetlen hajlama a viccelûd¢sre. Meggyûzû p¢ldÀul, ahogyan a maga sajÀtos àrÀlÀtÀsÀvalÊ
rendre rÀmutat a k¡l´nb´zû àrÀlÀtÀsokÊ jÀt¢kos differenciÀira. S TandorinÀl ez a gesztus
amÃgy ÀltalÀban-deklarÀltan megengedû,
Àm t¢nylegesen-mozgÀsban olykor durvÀn
kirekesztû. Mondjuk akkor, amikor szerzûnk
teret nyit s¢rtetts¢g¢nek, jellegzetesen àheveskedû lend¡let¢nekÊ, teszem azt a lehets¢ges kritikÀk, azaz a lehets¢ges kritikai àrÀlÀtÀsokÊ
ellen¢ben. (àNa, mÀr megengedje akÀrki...!Ê)
Mintha Tandori ezeken a pontokon lÀtvÀnyosan ellenfesz¡lne müv¢szete egyik n¢lk¡l´zhetetlen mozgatÂrugÂjÀnak, a jÀt¢kos àrÀlÀtÀsokÊ jÀt¢kos elfogadÀsÀnak. Tudjuk, azok az
igazÀn nagy viccelûk, akik sajÀt magukon is
tudnak nevetni. Tandorit pedig ¢ppen ilyennek ismerhett¡k meg. çmde akadnak m¢g
enn¢l nagyobb viccelûk is, olyanok, akik azon
is tudnak ´nfeledten nevetni, hogy mÀsok
nevetnek rajtuk. °s mintha Tandori ezen a
k¢nyes ¢s ÀrulkodÂ ponton idûnk¢nt megtorpanna. Pontosabban mintha tÃllend¡lne rajta àheveskedû lend¡let¢velÊ. Ahelyett, hogy el-

idûzne ott, ¢s prÂbÀra tenn¢ gyakorta hangoztatott perspektivizmus-eszm¢ny¢t. De az
is lehet, mert hiszen àmegÀll az ¢sz, hÀnyf¢le rÀlÀtÀs vanÊ, hogy Tandori olyan erûs szerzû(nek gondolja magÀt, s talÀn joggal), aki a
maga sz´vegbirodalmÀban minden k¢tely
n¢lk¡l, evidensen ¢rv¢nyesÁtheti sajÀt kizÀrÂ(lagos) perspektÁvÀjÀt, ÀllandÂsÁtott evidencia¢lm¢ny¢t, kirÀlyi gesztussal elutasÁtva
ugyanakkor egy¢b àrÀlÀtÀsokatÊ, kritikai meglÀtÀsokat, a sok talmi okvetetlenkedû okfejt¢seit. Mert hiszen nem igazÀn ¢rti, mi¢rt àgy´t´rteti (ût, az ör) azzal, hogy mindenf¢l¢t kell olvasnia magÀrÂlÊ. Mint ahogyan az olvasÂ sem
tudhatja mindig biztosan, mi¢rt gy´t´rteti
(ût, a Szerzû) azzal, hogy mindenf¢l¢t Ár, azaz
olvastat magÀrÂl. °ppen ez¢rt ä alÀzatos tanÀcstalansÀgÀban ä vetemedik idûnk¢nt arra,
hogy àmindenf¢l¢tÊ gondoljon, sût alkalmank¢nt Árjon Tandori k¡l´n´s(en problematikus) prÂzÀjÀrÂl, az evidencia-t´rt¢netekk¢
kristÀlyosodÂ k¢sz vagy esetleg csak f¢lk¢sz
katasztrÂfÀkrÂl.
àArtaud: ...¢s csak azt kÁvÀnom, hagyjanak szabadon ¢s zavartalanul Àlmaim urÀnak (hogy ti.
azokkal magam gazdÀlkodjam, legyek meg, ne szÂljanak bele).Ê
àDe hadd lÀtszÂdj¢k, mik¢nt ¢l Àt egy hapsi egy
ilyen k´nyvet, ha egy ilyen k´nyvet Ár.Ê
BazsÀnyi SÀndor

EGYSZER BOLT,
HOL NEM BOLT...
Mosonyi Aliz: Boltosmes¢k
Magvetû, 1997. 81 oldal, 790 Ft
MesekutatÂi ismereteim szerint Mosonyi Aliz
Árja a vilÀgon a legr´videbb mes¢ket. Mes¢i
annyira k¡l´nlegesek ¢s oly nagym¢rt¢kben
k¡l´nb´znek minden eddig ismert mes¢tûl,
hogy egy pillanatra magam is elbizonytalanodtam a müfaji meghatÀrozÀs kapcsÀn.
Honnan tudhatÂ, hogy az, amit olvasunk, valÂban mese? °s ha nem mese, akkor vajon
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micsoda? Helyzetk¢p vagy ¢letk¢p? Anekdota? Vicc? MondÀs, netÀn montÀzs? Ahhoz tehÀt, hogy a legelsû ÀllÁtÀsom elnyerje igazsÀgtartalmÀt (s ezzel pÀrhuzamosan a B OLTOSMES°K is elnyerj¢k m¢ltÂ jutalmukat), elûsz´r
azt vizsgÀljuk meg, hogy a boltosmes¢k valÂban mes¢k-e!
Hetvenkilenc remekbe szabott cÁm szerepel a k´nyv borÁtÂjÀn f¡lsz´veg helyett, amit
az¢rt tartok megemlÁtendûnek, mert ä mindent ´sszevetve ä Mosonyi Aliz sz´vegeiben
a cÁmek a legmeseszerübbek. Elsûsorban
azÀltal teremtenek mesei atmoszf¢rÀt, hogy
csupa olyan bolt szerepel a felsorolÀsban,
amely a valÂsÀgban sehol nincsen. JÀrtunk
mÀr faz¢kboltban, kÀlyhaboltban, k´nyvesboltban, de a Cs¡t´rt´ki Faz¢k BoltjÀba, az
¹reg KÀlyhÀk BoltjÀba ¢s a Kis K¢pesk´nyvek BoltjÀba most t¢rhet¡nk be elûsz´r. Hetvenkilenc boltbÂl mÀr fel¢p¡lhetne valamely
kisebbfajta vÀros ¢s egy mesei vilÀg is, de a
valÂsÀgtÂl valÂ elrugaszkodÀs ´nmagÀban
m¢g nem felt¢tele egy mese l¢trej´tt¢nek. A
cÁmek vizuÀlis ereje egyr¢szt t¢ren ¢s idûn kÁv¡l helyezi az olvasÂt, mÀsr¢szt felkelti kÁvÀncsisÀgÀt, ¢s azonnal mük´d¢sbe hozza a meseolvasÀshoz ¢s -¢rt¢shez (is) n¢lk¡l´zhetetlen fantÀziÀt. RÀadÀsul Mosonyi boltjaiban
nemcsak tÀrgyakat lehet kapni, hanem p¢ldÀul ¢des besz¢lget¢seket, intû jeleket, meglepet¢seket, hamarkodÀsokat ¢s vad veszedelmeket is. Ezek egyr¢szt a n¢pmes¢kbûl ismert hangulatokat ¢s ¢rz¢seket id¢zik fel,
mÀsr¢szt m¢gsem igazÀn mesei motÁvumok,
mert a n¢pmes¢k a t´rt¢neten kereszt¡l besz¢lnek f¢lelmekrûl, bÀtorsÀgrÂl, szerelemrûl
stb., ¢s soha nem definiÀljÀk a sÀrkÀnyk¡zdelmet àvad veszedelemk¢ntÊ, a szerelmesek
talÀlkozÀsÀt à¢des besz¢lget¢sekk¢ntÊ vagy a
k¢t nagyobb fiv¢r sikertelen prÂbat¢tel¢t àhamarkodÀsk¢ntÊ, noha term¢szetesen pontosan errûl van szÂ benn¡k. Mosonyi Aliz mesecÁmei pusztÀn ´nmagukban k¢pesek felid¢zni ¢s elmondani egy mesei t´rt¢netet,
azaz m¢g inkÀbb ´sszesürÁteni azt, amit a
n¢pmes¢k se igazÀn bûbesz¢düen tÀrgyalnak.
A sürÁt¢s magasiskolÀja, hogy egy-egy cÁmet
lÀtva eg¢sz mes¢k peregnek le elûtt¡nk an¢lk¡l, hogy sz¢lesen h´mp´lygû epikumot olvasnÀnk. AZ °LET V IZE B OLTJA, A RñZSAUJJö
T ºND°R B OLTJA, AZ ORDíTñ SçRKçNY B OLT-

JA,

a GY°MçNTOS GYþRþK B OLTJA, a K OMOLY
TANçCSOK B OLTJA ¢s a HþS°GES JçNOS BOLTJA m¢g akkor is ismerûsen csengû cÁmek, ha
soha nem olvastuk n¢pmesei pÀrjukat. Pedig
ha ´sszehasonlÁtjuk a àmosonyimes¢tÊ a cÁmekkel hivatkozott mesei motÁvumokkal,
mÀris kider¡l, hogy miben Àll a BOLTOSMES°K sajÀtossÀga.
A mes¢kben mindig t´rt¢nik valami rendkÁv¡li. A B OLTOSMES°K -ben sincs ez mÀsk¢pp, csakhogy itt a rendkÁv¡li nem kalandozÀs k´zben ¢ri a hûs´ket (akiket nem is hûs´knek, hanem àvevûknekÊ kellene inkÀbb
nevezn¡nk), hanem akkor, amikor bet¢vedve
egy boltba sajÀt ¢let¡kkel, ´r´meikkel ¢s t¢ved¢seikkel szembes¡lnek. (Pint¢r JÂzsef remek ´tlete, hogy arctalan sakkfigurÀkat vÀlasztott illusztrÀciÂknak, mintegy megerûsÁtve a mes¢k à´r´k emberireÊ vonatkozÂ probl¢mafelvet¢s¢t ¢s az à¢let mint jÀtszmaÊ alapgondolatÀt.) Az °let Vize BoltjÀban p¢ldÀul
azt a k¢rd¢st szegezik a bet¢rûknek, hogy mi
lenne, ha nem innÀk ´r´kk´n-´r´kk¢ azt a
bizonyos ¢let viz¢t, hanem àmeghagynÀnak egyk¢t kortyocskÀt, m¢giscsak?Ê. A RÂzsaujjÃ T¡nd¢r BoltjÀban egy vÀndor hat tÀny¢r rÂzsÀt
lakmÀrozik be, hat liter harmatot iszik rÀ,
majd k´sz´net ¢s k´sz´n¢s n¢lk¡l tÀvozik ä
vajon szabad-e egy t¡nd¢rnek utÀnavÀgnia a
tÀny¢rt ¢s a poharat? Van-e (mesei) igazsÀga
ennek a csapkodÀsnak a mÀsik oldalrÂl ä a
t¡nd¢r oldalÀrÂl ä szeml¢lve? Egy mÀsik mes¢ben az OrdÁtÂ SÀrkÀny kap jÂ modorbÂl
leck¢t, Àm f´l´slegesen (àDe ´r¡l´k! Tess¢k csak!
Felfallak, szûr´st¡l-bûr´st¡l!Ê) ä udvariasan is fel
lehet falni valakit. A Gy¢mÀntos Gyürük
BoltjÀba hÀrom kopasz (parÂkÀs) rablÂ ront
be, akiket hajn´vesztû szerrel kergetnek vilÀggÀ, a Komoly TanÀcsok BoltjÀban f´l-alÀ
s¢tÀlgatÂ doktor S¢tamÀrta pedig akÀr Kierkegaard mesei alteregÂja is lehetne, amikor
àvagy-vagyÊ-ok helyett mes¢sebb megoldÀst:
àlehet-lehetÊ-eket kÁnÀl. Hüs¢ges JÀnos csak
f¢lig marad az, aki a n¢pmes¢kben mindig is
volt, mindentudÂ ¢s titkokat ûrzû jÂt¢t l¢lek,
trag¢diÀja, hogy hiÀba vÀrja a vevûket, senki
nincs, aki rÀbÁznÀ a titkÀt. Mosonyi Aliz a mes¢k optimizmusÀt is Ãjra¢rtelmezi: nem abban kell bÁzni, hogy Ãgyis jÂra fordul minden, hanem abban, hogy ha titkok nincsenek
is, titokûrzûk mindig akadnak... Nem az ¢let
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eg¢sz¢ben, hanem annak rejtett r¢szleteiben
kell otthonra talÀlni ä a kirÀlyi palotÀkat c¢lszerü boltokra cser¢lni.
A B OLTOSMES°K szereplûi ugyanis nem kirÀlyok, kirÀlynûk, tÀltosok, hanem boltok,
boltosok ä mindenekelûtt pedig vevûk. Ezekben a boltokban azonban Ãj vÀsÀrlÀsi szokÀsokat kell felvenn¡nk, tudomÀst sem v¢ve ¢rz¢kszerveink megszokott ¡zeneteirûl ¢s jelz¢seirûl. Itt valami eg¢szen mÀsra kell figyeln¡nk. Mindennapos vÀsÀrlÀsainkhoz sz¡ks¢g¡nk van a szem¡nkre, a f¡l¡nkre, az orrunkra, az ÁzlelûbimbÂinkra ¢s az ujjainkra,
hogy eld´nthess¡k, a kiszemelt vagy felkÁnÀlt
Àru vajon nek¡nk valÂ-e. A B OLTOSMES°K ben felbukkanÂ boltokban azonban hiÀba
szagolunk, Ázlel¡nk, f¡lel¡nk, tapogatunk,
n¢zdeg¢l¡nk ä semmire sem megy¡nk. HÀt
akkor minek alapjÀn igazodhatunk el Mosonyi Aliz port¢kÀi k´z´tt? Halljuk ugyan, amit
a boltosok mondanak nek¡nk, de ezek nem
olyan àjÂnapotkÁvÀnokmibensegÁthetekÊ-f¢le
boltosmondatok, amire nem is lehet mÀst vÀlaszolni, mint azt, hogy àsemmit, k´sz´n´m,
csak n¢zelûd´mÊ. Itt nem el¢g n¢zelûdni, a
B OLTOSMES°K boltosai valami megh´kkentût
kÁnÀlnak vevûiknek. Azt, hogy p¢ldÀul ismerjenek magukra A K ALAHçRI çTOK B OLTJçban, ahol az Àtkokat szÂrÂ gy´ny´rü boltoskisasszony a vevûk szeme lÀttÀra fakad sÁrva,
amikor rÀj´n, hogy az ÀtokszÂrÀs v¢g¢n neki
kell maga utÀn rendet raknia, ´sszes´pr´getnie. A HULLñ K ¹NNYEK B OLTJç-ban pedig
be kell lÀtni, hogy szÁvig hatÂ k´nnyeket talÀn
m¢gsem egy boltos dolga elûÀllÁtani, mÀsutt
meg azzal kell szembes¡lni, hogy m¢zes cukorkÀkat nem lehet csak Ãgy, akÀrmikor venni ¢s enni! Van itt minden: jellemrajz-bolt, kÁvÀnsÀg-bolt, mindegy-bolt, ¢letprobl¢mabolt, szÁvfÀjdÁtÂ-bolt, szÁvjavÁtÂ-bolt, humorbolt, de m¢g szatÁra-bolt is. Ebbe az utolsÂba,
a MENYASSZONYOK , V ýLEG°NYEK B OLTJç-ba
menyasszonyok ¢s vûleg¢nyek t¢rnek be rablÀncokat prÂbÀlgatni, ¢s prÂba k´zben azt
k¢rdezgetik egymÀstÂl: àKis tubicÀm, ez itt jÂ
lesz? Vagy inkÀbb tetszene ez a mÀsik?Ê De van
itt bolt, ahovÀ csak be lehet sÂhajtani, bolt,
ahol egy kicsit meg lehet pihenni, bolt, ahol
àkerek perec mindenkinek megmondjÀk az igazatÊ,
bolt, ahol a hibÀtlanok egy kis hibÀt k¢rhetnek, egy mÀsikba meg a lopÂsok lopni jÀrhatnak. K¢t titka van ezeknek a boltoknak: a ve-

vûknek elûsz´r pontosan fel kell ismerni¡k ¢s
meg kell nevezni¡k, mi hiÀnyzik nekik, majd
pedig a t¢ved¢s kockÀzata n¢lk¡l, a jÂ vÀlasztÀs bizonyossÀgÀval kell benyitniuk a megfelelû boltba. (Ezt a szigort, a àjÂÊ elnyer¢s¢nek
elûfelt¢tel¢t mindenk¢ppen mesei motÁvumnak tekinthetj¡k, m¢g akkor is, ha a BOLTOSMES°K sakkfigurÀinak sem siker¡l mindig jÂl
vÀlasztaniuk ä van is a rajzokon n¢hÀny ki¡t´tt bÀbu.) E mes¢k tanÁtÀsa szerint ugyanis
mindenkinek meg kell talÀlnia a àsajÀt boltjÀtÊ, de csupÀn az¢rt lehet egy boltba bemenni, ami ott ¢s csakis ott kaphatÂ. A p´tty´sben
csÁkosat nem lehet k¢rni, a csÁkosban p´tty´set; a KijÀratok BoltjÀban a BejÀratok BoltjÀra nem szabad gondolni; a Felejtûk BoltjÀban az eml¢kez¢sre, az Eml¢kek BoltjÀban a
felejt¢sre ä olyat k¢rni pedig, ami nincs, igazÀn veszedelmes, mert a v¢g¢n minden, de
minden odaveszhet ä ¢s azon mÀr Mosonyi
Aliz boltjai sem segÁthetnek! Akkor legfeljebb
a V OLT BOLT-ban vigasztalÂdhatunk: àA Volt
Bolt egyszer volt, ¢s mÀr nincs. De egyszer volt!Ê
Azt hiszem, most mÀr bizton ÀllÁthatom, hogy
ez a k¢t sor a vilÀgirodalom legr´videbb mes¢je. Szerettem volna t´bbet is Árni rÂla, de
m¢g idejekorÀn bet¢vedtem a sajÀt boltomba,
ahol az ÀrmÀnysz´v¢s technikÀjÀn kereszt¡l
tanultam meg valami nagyon fontosat. Ebben a boltban ¡l az ifjÃ çrmÀnyka, ¢s sz´vi
az ÀrmÀnyt. àHatalmas ÀrmÀnyt sz´v´k ä gondolja ä, lesz benne minden: utazÀs, bünbÀnat, zseblÀmpa, f¢lmosoly, italok, levelek, l¢pcsûk, folyosÂk
ä gy´ny´rü sz¢p lesz! ä J´n az ´reg çrmÀny, rÀn¢z
a szÁnes ÀbrÀkra, megcsÂvÀlja a fej¢t: ä Csak egyszerüen, fiacskÀm! Csak egyszerüen!Ê Megfogadva a tanÀcsot, egyszerüen csak annyit mondhatok, hogy a B OLTOSMES°K -kel Ãj mesei müfaj sz¡letett: a meseminiatür. Vagy m¢g egyszerübben: Mosonyi Aliz meseminiatürjei
igazi gy´ngyszemek a vilÀgon eddig ´sszegyült t´bb szÀzezernyi mese k´z´tt.
BoldizsÀr IldikÂ
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ELHALLGATOTT MES°K,
KIBESZ°LT N°MASçG
Papp AndrÀs: Te beszÀllsz a bÀrkÀba
JAK-f¡zetek 97. JAK-KijÀrat, 1997. 106 oldal,
496 Ft
Ha egy kritikus vÀlasztott tÀrgyÀrÂl azt
mondja: nem eg¢szen ¢rtem, ez Âhatatlanul
azt sugallja az olvasÂnak, hogy valÂszÁnüleg
nem jÂ az a k´nyv, amirûl alapos m¢rlegel¢s,
ÃjraolvasÀs, t´preng¢s utÀn is csak ezt mondja. De a kritikus soha nem lehet biztos az Át¢let¢ben. Lehet, hogy mÀsk¢pp lÀtnÀ ugyanazt a sz´veget egy ¢v mÃlva, vagy mÀsk¢nt
lÀtta volna egy ¢vvel ezelûtt. Semmi sem biztos, lehet, hogy a kritikus nagyot t¢ved, nem
vesz ¢szre valamit, rosszul olvas.
Meg kell mondanom, Papp AndrÀs kisreg¢ny¢t nehezen olvastam v¢gig. MÀr a mondatok szintj¢n gyakran elakadtam a fogalmazÀsmÂd miatt. àA hullÀmzÂ hang a cs´nd partjÀig ¢rtÊ (12.) ä olvasom Ãjra, ¢s ´nk¢ntelen¡l
elmosolyodom. °rtem ¢n, ha nagyon akarom, mirûl is van szÂ, de talÀn nem szerencs¢s Ágy fogalmazni, Àm hagyjuk, ez m¢g erûsen Ázl¢s dolga. àNo¢ ¢s a csÂnakos... bizalmasan
elmondtÀk egymÀsnak a tengerek ¢s a szelek titkaitÊ
(13.) ä egyik a mÀsiknak ¢s mÀsik az egyiknek? Ha mindketten tudtÀk a titkokat, mi¢rt
kellett elmondaniuk egymÀsnak? Ha csak az
egyik tudta, mi¢rt egymÀsnak? AprÂ dolognak
lÀtszik ez, a megjegyz¢sem pedig k´t´zk´d¢snek tünhet, de ezeken az aprÂsÀgokon mÃlik, hogy Àt¡tû ereje lesz-e egy sz´vegnek
vagy sem. àSzÁvszorÁtÂ ¢rz¢s lehet egy r´vid ideig
azt hinni, hogy elveszÁtett¡k magunkat, aminthogy
tagadhatatlan, nem minden szorongÀs n¢lk¡l valÂ
¢rz¢s az sem, hogy magunkra talÀltunkÊ (16.) ä
hÀt igen. Ez a mondat szÀmomra olyan mesterk¢lt, hogy k¢rd¢st is neh¢z feltennem, talÀn csak annyit k¢rdezn¢k, mi¢rt egy r´vid ideig? àAz ivÂvÁzbûl, a megposhadÀs vesz¢lye mellett,
nem lehetett sokat tartaniÊ (20.) ä itt, gyanÁtom,
egyszerüen rossz a mondat. Nem ¢rtem, az
a mellett hogy ker¡l ide.
°s nem ez az ´sszes problematikus eset.
Gyakran torpantam meg furcsa vagy rosszul
megvÀlasztott jelzûket, szÂfüz¢seket, kimÂdolt szerkezeteket, tÃlbonyolÁtott mondatokat olvasva. A rontott vagy kimÂdolt formÀk
vÀlasztÀsÀnak nem talÀltam meg az indokÀt.

Ha a mai kor lenyomatai akarnak lenni, akkor erûteljesebben kellett volna ezt sugallnia
az elbesz¢lûnek. Amennyire meg tud emelni mondjuk egy Parti Nagy-sz´veget a nyelvi roncsok tudatos ¢s indokolt hasznÀlata, anynyira zavarÂ lehet ugyanez, ha a sz´veg eg¢sz¢bûl nem k´vetkezik logikusan a hasznÀlat.
Itt hibÀnak lÀtszik az, ami mÀshol bravÃr lehetne, mert ezek a szÂalakok ebben a müben
gyÀmoltalanul Àllnak. (àEpe´lel¢sÊ? àSzÀrnysz¢lÊ? àHÀnyhiÀnyÊ? àBordadalÊ? àCementÀlÂdottÊ? àProvokÀciÂÊ? àA bÀlvÀnyimÀdÂ szüzhÀrtyÀjÀtÊ!)
A nagyobb probl¢mÀt azonban a t´rt¢netformÀlÀs menete, a kisreg¢ny kompozÁciÂja jelentette szÀmomra. Ez a szÀzoldalas elbesz¢l¢s sok sz¢p r¢szletet tartalmaz: p¢ldÀul
jÂ a hermafrodita csecsemû sz¡let¢s¢nek t´rt¢nete ä k¡l´n gratulÀlok a fasz ¢s a pina szavak normÀlis mondatba t´rt¢nt be¢pÁt¢s¢¢rt! ä, a kenguruk meg¢rkez¢s¢nek vagy a
galambok harcÀnak jelenete meg a fazekas ¢s
No¢ kapcsolatÀnak leÁrÀsa is remek r¢szek.
Ennek ellen¢re m¢gsem ¢rzem sikeresen
megformÀltnak a mü eg¢sz¢t. Nem ¢rzem azt
az energiÀt, ami a sz´veget az elej¢tûl a v¢g¢ig mük´dtetn¢, ¢lûv¢, erûteljess¢ tenn¢. A
hang¡t¢st kicsit finomkodÂnak ¢rzem, az
epikai mag szeg¢nyesnek tünik, talÀn egy jÂ
novellÀra lehetne el¢g, az ¢rz¢kien b´lcselkedû r¢szek utÀn¢rz¢seknek hatnak. M¢sz´ly
MiklÂs SAULUS-a jutott gyakran eszembe,
meg NÀdas P¢ter essz¢isztikus gondolatfutamai id¢zûdtek fel bennem, sokszor m¢g a
jellegzetes, rafinÀlt mondatfordulatok is. çm
an¢lk¡l, hogy az a fesz¡lts¢g, ami az û àmanÁrjaikatÊ hitelesÁti, meglenne itt is.
A kisreg¢ny a No¢-t´rt¢netre ¢p¡l, annak
apokrif vÀltozata. A legplasztikusabban megrajzolt alak No¢, csalÀdjÀnak tagjai inkÀbb
vÀzlatszerü figurÀk, mik¢nt az Àllatseregletrûl
is elnagyolt k¢pet kapunk. Ez ´nmagÀban
nem baj, annÀl zavarÂbb azonban az, hogy
nem igazÀn vilÀgos, mire is megy ki a jÀt¢k
ebben a sz´vegben. Mi volt a c¢lja a szerzûnek azzal, hogy elûvette ezt a bibliai t´rt¢netet? Mit akart igazÀn vele kezdeni? Mire
akarta felhasznÀlni?
Az az ¢rz¢sem, hogy ez a k´nyv eg¢sz¢ben v¢ve kev¢sb¢ siker¡lt, mint a korÀbbi.
Papp AndrÀsnak volt mÀr egy novellÀsk´tete, A FELED°S EGYENLETES N¹V EKED°SE cÁm-
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mel (Sz¢phalom K´nyvmühely, 1994), ¢s az
az elsû k´tet t´bbet Ág¢rt annÀl, mint amit
most ebben a mÀsodik k´tetben kaptunk. Az
ottaniak k´z¡l p¢ldÀul az ESTILO CULTO, az
°GV E HAGYTAD A FOLYOSñN A V ILLANYT, vagy
a r´videbbek k´z¡l a SZERELEM cÁmü sz´veg
izgalmas, jÂ ÁrÀsok voltak, volt benn¡k kellû
lend¡let, elbesz¢lûkedv, levegû, finom ¢rz¢kis¢g, jÀt¢kos komolykodÀs vagy komoly jÀt¢kossÀg. EgyszÂval tehets¢ges szerzû mutatkozott be akkor. Ezzel a tehets¢ggel mintha
most nem a legjobban sÀfÀrkodott volna. TalÀn tÃl kem¢ny fÀba vÀgta a fejsz¢t, tÃlzottan
megk´t´tte a kez¢t az Âsz´vets¢gi t´rt¢net. A
korhüs¢gre vagy legalÀbbis annak lÀtszatÀra
is t´rekedett (m¢g a m¢rt¢kegys¢gek megnevez¢s¢re is ¡gyelt), m¢gis mai mes¢t szeretett
volna el¢nk tÀrni, a t´rt¢netbe m¢g a mai vilÀg rekvizitumait is beledolgozta, ¢s a mai vilÀg ¢let¢rz¢s¢t is nyilvÀnvalÂan hangsÃlyosan
meg akarta jelenÁteni, a fogalmazÀs helyenk¢nti hevess¢ge ugyanakkor azt sejteti, hogy
nagyon szem¢lyes, nagyon testre szabott
probl¢mÀt prÂbÀlt megÁrni ä talÀn ez nem
ment mind egyszerre.
àEz mind volt mÀr egyszerÊ ä hangzik el t´bbsz´r, amibûl arra lehet k´vetkeztetni, hogy ism¢tlûdik az egykori helyzet, ¢s akkor az lehet
a fesz¡lts¢g forrÀsa, mit kezdhet¡nk ezzel a
felid¢z¢ssel, ÃjrajÀtszÀssal, ´sszehasonlÁtÀssal.
Az elpusztulÀs/megmenek¡l¢s volna itt az igazi
felvetett dilemma? Vagy a bizalom/bizalmatlansÀg k¢rd¢se? A hit/hitetlens¢g probl¢mÀja? A rem¢ny/rem¢nytelens¢g kettûss¢ge? Vagy talÀn inkÀbb a felid¢z¢s/felid¢zhetetlens¢g alkotÂi probl¢mÀja k´r¡l kavarog ez a sz´veg? SzÀmomra
nem eg¢szen vilÀgos. A kisreg¢ny elbesz¢l¢smÂdja olyannyira steril, l¢gies, tÀvolsÀgtartÂ,
mondhatnÀm neutrÀlis alaphangot ¡t meg,
hogy azt hihetn¢nk, a rejtett narrÀtor olyan
szem¢rmes, hogy nem szeretn¢, ha kider¡lne, mi is foglalkoztatja igazÀn a t´rt¢netmondÀs sorÀn. A szerzû talÀn tudja, mi¢rt
ez a nagy szem¢rmess¢g, ¢s az is lehet, hogy
a k¢sûbbi munkÀi visszamenûleg ¢rtelmezik
majd ezt a k´nyv¢t, ¢s ¢rv¢nytelenÁtik ezt a
kritikÀt.
Ez azonban mit sem vÀltoztat azon, hogy
ez a sterilitÀs a mostani olvasÀskor nagyon zavarÂ volt. Mintha nem ¢ln¢nek igazÀbÂl a figurÀk, mintha csak Àrnyak volnÀnak. Pedig
kev¢s t´rt¢net kÁnÀlnÀ magÀt jobban arra,

hogy heves indulatokat, ¢rz¢seket, vÀgyakat
¢s gy´trelmeket-kÁnlÂdÀsokat vagy a v¢g¢n
mondjuk valÂdi emberi ´r´m´t lehessen bemutatni Àltala. Itt azonban minden olyan viszszafogott, vagy lehet, hogy Ãgy pontosabb:
minden olyan lefojtott. Lehetne persze a t¢mÀt mondjuk ironikusan is feldolgozni, vagy
parodikusan akÀr, lehetne Ãgy, hogy semmi
nagy ¢rzelem ¢s indulat nem lenne, annÀl
t´bb csavaros ¢s fonÀk megoldÀs, mondom,
mindezt persze lehetne ä de itt ez a lehetûs¢g
csak n¢ha mer¡l fel, akkor sem valÂsul meg
el¢g lend¡letesen. LeginkÀbb talÀn az a baj,
hogy ez a visszafogott hang erûtlen. Sz¢p ¢s
finom akar lenni, talÀn ¢rz¢kien m¢labÃs ä
de inkÀbb csak fÀradtnak tünik. íme az ´z´nvÁz utÀni partot ¢r¢s, az ArarÀt-hegyi megfenekl¢s (t´rdel¢s¢ben is kiss¢ kimÂdolt) jelenete: àMegÀlltak. / De nem, mintha a vilÀg Àllt
volna meg. / De nem, az m¢gsem. ýk Àlltak meg.
/ Vagyis hÀt nem ûk, hanem a bÀrka. / A f´ld, a
vÁz, az idû. TÃlpart, valÂdi part n¢lk¡l. / L¢nyeg¢ben mindegy. MegÀlltak. Megfeneklettek.Ê
(104.)
Az utolsÂ bekezd¢s pedig Ágy szÂl: àMeg¢rkeztek. °s ez a nap is, hogy ¢pp csak elkezdûd´tt,
mÀr v¢get is ¢rt.Ê (106.) A hogy ¢s az ¢pp modoros felcser¢l¢se Ãjra tudatosÁtja azt az enervÀltsÀgot, ami v¢gighÃzÂdik a sz´vegen. De
hÀt nem nagyon is tudatos, szÀnd¢kos ÁrÂi fogÀs ez? BizonyÀra az. Csakhogy ¢ppen a
mindv¢gig igencsak fegyelmezett munka ä
ami a sz´veget valamif¢le (szerintem t¢vesen
¢rtelmezett) intellektualizÀlt m¢rt¢ktartÀs
medr¢ben folyatja v¢gig ä vezet itt el egyfajta
elegÀns unalomhoz. A meg¢rtûbb olvasÂ azt
mondhatnÀ, gyakran erûsen lirizÀlt a sz´veg.
àA bÀrka a hosszÃ Ãt alatt megtelt elhallgatott
mes¢kkel ¢s kibesz¢lhetû n¢masÀggalÊ ä olvashatÂ
az utolsÂ elûtti bekezd¢sben. °n jobban szerettem volna, ha fordÁtva lett volna. BÀtrabban meg kellene mÀr prÂbÀlkozni a kibesz¢lhetû mes¢kkel, gondoltam a k´nyv v¢g¢re
¢rve. A n¢masÀgot meg akÀr el is lehetne
hallgatni egy ideig. Lehet, hogy az jÂt tenne
az elbesz¢l¢snek.
KÀrolyi Csaba
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A POSZTMODERN
ZSANDçR
KulcsÀr SzabÂ Ernû: EsterhÀzy P¢ter
Kalligram, Pozsony, 1996. 288 oldal, 690 Ft
BÁrÀlatom cÁme Roland Barthes egy hÁres
megjegyz¢s¢t variÀlja: àAz ember ¢pp csak hogy
szÂlt egy szÂt, akÀrhol, a sz´veg ´r´m¢rûl, k¢t
zsandÀr mÀris ott terem, hogy nekiessen: a politikai zsandÀr ¢s a pszichoanalitikus zsandÀr...Ê
Barthes, szeg¢ny, m¢g nem sejtette, hogy annak az olvasÀsmÂdnak is, amelynek evang¢listÀja volt, egykor meglesznek a zsandÀrai.
KulcsÀr SzabÂ Ernû EsterhÀzy-monogrÀfiÀja EsterhÀzy P¢ter legjelentûsebb müveinek
korszakk¡sz´b Àtl¢p¢s¢t tulajdonÁtja a magyar
irodalomban. Ezek: a FANCSIKñ °S PINTA
(1976), a TERMEL°SI -REG°NY (1979), a B EV EZET°S A SZ°PIRODALOMBA (1986), de abban
is k¡l´n´sk¢ppen a FºGGý (1981) ¢s az ´nÀllÂan nem publikÀlt A PRñZA ISZKOLçSA, valamint ä mÂdjÀval ä a HAHN-HAHN GRñFNý
PILLANTçSA (1991).
A korszakhatÀr a k¢sû modern ¢s a posztmodern irodalom k´z´tt Àll fenn. A szerzû a
posztmodern irÀnyÃ, illetve az ebbe a k´rbe
vont nemzetk´zi szakirodalom alapjÀn referÀlja a k¡l´nbs¢get, amely elsûsorban a
nyelvhasznÀlat gy´keres megvÀltozÀsÀban jelentkezik. A nyelv vilÀgÀbrÀzolÂ jelleg¢vel
szemben vilÀgteremtû jellege, illetve vilÀg
volta (azaz a àvilÀgÊ, az à¢nÊ nyelv Àltal konstituÀlt volta) ker¡l az elût¢rbe, s ennek k´vetkezt¢ben a t´rt¢netmondÀs helyett a diszkurzÁv sz´vegmondÀs. Az Ágy l¢trej´vû sz´vegvilÀg jelent¢s¢ben nem kell megegyezn¡nk, az
egyr¢szt nyitottÀ vÀlik, mÀsr¢szt k¡lsû vonatkoztathatÂsÀga cs´kken vagy megsemmis¡l.
A àkork¡sz´b vagy ÏkorszakfordulÂÎÊ kijel´l¢se a t´rt¢n¢sz tipikusnak nevezhetû feladata,
¢s az ellen sem emelhetû kifogÀs, ha akÀr jelk¢pesen, akÀr valÂsÀgosan e hatÀrvonal Àtl¢p¢s¢t valaki egy gondolkodÂnak vagy alkotÂnak tulajdonÁtja. KulcsÀr SzabÂ Ernû mintÀi
Epochenschwell¢rûl besz¢ltek Nikolaus Cusanus ¢s Giordano Bruno k´z´tt (Hans Blumenberg), illetve a modernitÀs egy Ãj korszakÀnak k¡sz´b¢t ismert¢k f´l az 1912-es ¢vben Apollinaire k´lt¢szet¢ben (Hans Robert
Jauù), s ä ami mÀr k´zvetlen¡l ´sszef¡gg
az EsterhÀzy-k´nyv probl¢mÀjÀval ä szint¢n

Jauù az 1967 k´r¡li idûre teszi a modern ¢s
posztmodern korszakk¡sz´b¢t.
KifogÀs emelhetû viszont a fogalom alkalmazÀsÀnak mÂdja ellen, mert abban mindent
kit´lt ä mint mÀr a szerzû elûzû müv¢ben, A
MAGYAR IRODALOM T¹RT°NETE ä 1945ä1991
nagy elbesz¢l¢s¢ben is: àirodalmunk interkulturÀlis ´sszehasonlÁthatÂsÀgÀnakÊ (194.) ortodox
mÂdon felfogott szempontja. Nyersen szÂlva
egy nyelvi ¢s t´rt¢nelmi okok miatt periferiÀlis kultÃrÀban ä mint amilyen a magyar ä, ha
e kultÃra jelens¢geirûl esik szÂ, k¢t provinciÀlis ÀllÀspont lehets¢ges: az egyik nem vesz
tudomÀst vagy nem bÁr tudomÀssal az irodalom, a tudÀs ¢s a b´lcsess¢g fejlem¢nyeirûl
extra Hungariam, a mÀsik tÀrgyÀt normatÁv
mÂdon a nemzetk´zi elvÀrÀsokra redukÀlja, s
az azoknak valÂ helyi megfelel¢s f´l´tti univerzalisztikus megel¢ged¢sben vagy a nem
megfelel¢s korholÀsÀban mer¡l ki.
Aki a nemzetk´zi elvÀrÀsok egy fontos vonulatÀt KulcsÀr SzabÂ Ernûtûl akarja megtanulni, annak ez a k´nyv kivÀlÂ id¢zetekkel
szolgÀl, ¢s idûnk¢nt ä lÀsd p¢ldÀul a linguistic
turn arÀnyos ¢s korrekt ´sszefoglalÀsÀt A
MONDAT MINT CSELEKV °S cÁmü alfejezet megfelelû r¢szeiben ä arra is f¢ny der¡l, hogy a
komoly ¢s elrendezett ismeretek joggal alapozhattÀk meg KulcsÀr SzabÂ Ernû tanÀri
vonzerej¢t.
Aki viszont az EsterhÀzy-monogrÀfiÀtÂl
EsterhÀzy-monogrÀfiÀt vÀr, az csalÂdik. A
koncepciÂ vÀzÀra (amely EsterhÀzy fell¢p¢s¢nek az irodalmi posztmodern magyar megvalÂsulÀsÀt tulajdonÁtja, müveit a k¢sû modern lek¡zd¢sek¢nt ¢rtelmezi, majd a B EV EZET°S A SZ°PIRODALOMBA nagy teljesÁtm¢nye
utÀn l¢nyeg¢ben a k¢sû modernitÀsba valÂ
visszahullÀst konstatÀlja) meglepûen kev¢s
hÃs ker¡l. Nemcsak EsterhÀzy pÀlyÀjÀnak
t´rt¢nelmi ¢s szociÀlis kontextusa ¢rtelm¢ben
(amely ä mint errûl k¢sûbb lesz szÂ ä a szerzûn¢l teoretikus tiltÀs alatt Àll), nemcsak hazai irodalmi ¢s kulturÀlis kontextusa ¢rtelm¢ben (amely ä ami az ÁrÂtÀrsakat illeti ä legt´bbsz´r az ellenp¢lda hÀlÀtlan szerep¢ben
mer¡l ki, s ä ami a reprezentatÁv befogadÀskÁs¢rleteket illeti ä nem pÀrbesz¢d vagy vita,
inkÀbb leleplez¢s tÀrgya), hanem a müvek
voltak¢ppeni elemz¢se tekintet¢ben is,
amelynek legfûbb funkciÂja a beazonosÁtÀs ¢s
megerûsÁt¢s. A mü mindig valamely àutÂmo-
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dernÊ igazsÀgot, irodalomelm¢leti ÀllÁtÀst vagy
megfigyel¢st tÀmaszt alÀ, ¢s m¢g a reg¢nyalakoknak sincs egy¢b t´rekv¢s¡k, mint ezek
tanÃsÁtÀsa.
K¢t id¢zet: à°s itt mutatkozik meg igazÀn a
besz¢d funkcionÀlis r´gzÁtetlens¢g¢nek az a rendkÁv¡li t´bblete, amely alighanem a legnagyobb ä s
csak a moderns¢g utÀni horizontban hozzÀf¢rhetû
ä vÁvmÀnya EsterhÀzy prÂzaÁrÀsÀnak. Mert annak
eld´nthetetlens¢ge ä s nyelvileg ¢ppen ez az eld´nthetetlens¢g fejezûdik ki az Ïirodalmias k´zÁrÀsÎ
kategÂriÀjÀban is ä, hogy fiktÁv vagy referenciÀlis
¢rv¢nyü-e a fentebbi kijelent¢s, DerridÀnak azt a
megfigyel¢s¢t tÀmasztja alÀ, hogy a sz´veg irodalmi
karakter¢t v¢gsû soron sohasem tartalmazhatja a
sz´veg maga.Ê (245.) àA t´rt¢net v¢ge [a FºGGýben] ez¢rt nyitott kezdet is egyidejüleg. Mert csak
ebbûl a n¢zetbûl ¢rtelmezhetû kiel¢gÁtûen K.-nak az
a t´rekv¢se, hogy Ãgy ¢rtse meg sajÀt k´z´s fiatalsÀguk t´rt¢net¢t, mint ahol azt nem kell sz¡ks¢gszerüen a klasszikus-modern perspektÁvÀk ¢rt¢kimplikÀciÂihoz k´tni.Ê (145.)
T¢ved¢s ne ess¢k, egyelûre nem az ÀllÁtÀsok
lehets¢ges igazsÀgtartalmÀt vitatom. De az
ilyesfajta megÀllapÁtÀsok d´mpingje azt a benyomÀst kelti, hogy EsterhÀzy müve dedukÀlhatÂ abbÂl a tudomÀnyos k´zbesz¢dbûl, amelyet ¢rtelmezûje gyakorol, s az ÁrÂ minden
egyes vÁvmÀnya beletalÀl a standardizÀlt terminusba ä ez¢rt vÁvmÀny. Nem talÀlok erûfeszÁt¢st arra, hogy EsterhÀzy sajÀt ÁrÂi dinamikÀja alapozza meg e szerencs¢s talÀlkozÀsokat. Hogy is mondjam csak? Nem talÀlok
semmit, amit ¢ppen EsterhÀzy müv¢bûl tanult volna e kivÀlÂ tanulÂ. Aminek leÁrÀsa ¢rdek¢ben legalÀbb egyszer megprÂbÀlkozott
volna egy sajÀt kategÂria kidolgozÀsÀval.
Ez¢rt aztÀn itt teljess¢ggel a levegûben lÂg
Szegedy-MaszÀk MihÀly mÀr az irodalomt´rt¢neti Àttekint¢sben is egyet¢rtûleg id¢zett
¢rt¢kel¢se, miszerint EsterhÀzy àmessze f´l¡lmÃlta gondolati m¢lys¢g tekintet¢ben azoknak a
nyugati müveknek a tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢t, amelyeket
a posztmodern irodalom jelentûs alkotÀsainak szokÀs tekinteniÊ. (191.) Ha ez igaz ä azt hiszem,
az ä, akkor munkÀssÀga analÁzis¢nek meg
kellene vÀltoztatnia legalÀbb a magyarul ¢rtû
posztmodern irodalomtudÂs recepciÂs horizontjÀt, amelynek Ãj vagy mÂdosÁtott fogalmi
k¢szlet felelne meg. S akkor talÀn nem ker¡lt
volna papÁrra a k´nyv legkÁnosabb r¢szlete,
a Christoph Ransmayrrel valÂ ´sszehasonlÁ-

tÀs ä az osztrÀk ÁrÂ nagyobb m¢rvü nemzetk´zi kanonizÀltsÀga alapjÀn.
A sok id¢zet tovÀbbÀ az¢rt kelti a jÂtanulÂs
megfeleltet¢s hatÀsÀt, mert mindenki, aki ismeri az id¢zett szerzûket, tudja, hogy viszonyuk gyakran probl¢ma, amelyet f´l kellene
tÀrni. Heidegger ¢s Wittgenstein, Gadamer
¢s Jauù, Jauù ¢s Paul de Man. (S akkor m¢g
nem besz¢lt¡nk Iser kev¢sb¢ hermeneutikus,
mint inkÀbb fenomenolÂgiai megk´zelÁt¢smÂdjÀrÂl, Genette kifejezett hermeneutikaellenes beÀllÁtottsÀgÀrÂl, Gadamer ¢s Derrida
vitÀjÀrÂl, Jauù besz¢des Derrida-negligÀlÀsÀrÂl, Barthes-kritikÀjÀrÂl stb. stb. stb.) Itt: tekint¢lyek, akiket igazolÀsul bÀrmikor elû lehet rÀngatni. Az Àrva magyar ÁrÂval szemben
(vagy mellett ä mindegy) nem gondolkodÂk
k¢rd¢sei ¢s Ãjabb k¢rd¢seket ´szt´nzû megoldÀskÁs¢rletei Àllnak, hanem egy valamifajta
soha nem volt skolasztikus TanÁtÀs. Nem hermeneutikus fesz¡lts¢g van elm¢let ¢s ÁrÂi
gyakorlat k´z´tt, hanem predeterminÀlt
egyezs¢g, autoritatÁv k¢nyszer.
A tanÁtÀsok kitünû reprodukÀlÀsa ¢s filozÂfiÀjuk negligÀlÀsa egy bizonyos merev ä
belsû tartomÀnyÀban filozÂfiailag Àtgondolatlan, kifel¢ viszont minden oldalrÂl zÀrt, elhatÀrolÂ ä diskurzus-eklektikÀhoz vezet. A posztmodern persze maga eklektika, de minden
inkÀbb, mint zÀrt ¢s merev. KulcsÀr SzabÂ Ernû munkÀit olvasva engem mindig megh´kkent az, hogy mik¢ppen reflektÀlhatja valaki
ily kev¢ss¢ az Àltala elfogadott tanÁtÀsbÂl k´vetkezû b´lcsess¢get. Mintha egy a tudomÀnyos vÀlasztÀsokat megelûzû dogmatikus,
normatÁv, kizÀrÂlagossÀgra t´rekvû, gyanakvÂ, humortalan ä ¢s gyakran bizony smokk,
vid¢kies ä ked¢ly helyettesÁten¢ a filozÂfiÀt, s
e ked¢ly retorikus mÂdon alÀaknÀzza a kimondott szavak tartalmÀt is.
Itt van p¢ldÀul KulcsÀr SzabÂ Ernû egy
megszÁvlelendû gondolata ä mindenekelûtt
sajÀt magÀnak: àAz adekvÀt befogadhatÂsÀg... elsûsorban amaz ´sszef¡gg¢s felismer¢s¢nek lesz a
f¡ggv¢nye, hogy sajÀt ¢rtelmez¢s¡nk jogossÀgÀnak
felt¢teleit ¢ppen egy abban rejlû mÀsik ä elt¢rû utakon kibontakozÂ ä legitimitÀsÀnak igenl¢se teremti
meg a szÀmunkra. Ha nem Ágy jÀrunk el, egyszerüen nem jutunk k¢pviselhetû (interszubjektÁv ¢rv¢nyess¢gü) ÏolvasatÎ birtokÀba: bizonyos olvasÀsmÂd ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek mÀs olvasÀsmÂdok kontextuÀlis ÏkizÀrÂdÀsaÎ lesz az eredm¢nye.Ê (67.)
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Igen ¢rdekes p¢lda erre az a passzus, ahol
kritikailag tÀrja fel a TERMEL°SI-REG°NY-ben
azt az ellentmondÀst, hogy a vilÀg ¢s a nyelv
megfeleltethetûs¢g¢nek probl¢mÀja ¢ppÃgy
szerepet jÀtszik benne, mint a jelent¢s kontextusf¡ggû funkciÂ- ¢s identitÀsvÀltÀsai. Ebbûl a talÀlÂ megfigyel¢sbûl viszont az a pirongatÀs k´vetkezik, hogy EsterhÀzy olykor àm¢g
a k¢sei irodalmi moderns¢g t´bbnyire misztikus jelent¢sü ÏcsendÎ- ¢s ÏhallgatÀsÎ-mitolÂgiÀitÂl sem
k¢pes elhatÀrolÂdniÊ. (79.) Itt tehÀt KulcsÀr SzabÂ Ernû sajÀt ¢rtelmez¢s¢ben ä amely egy¢rtelmüen elûnyben r¢szesÁti a t´bb¢rtelmüs¢get ä egy mÀsik ¢rtelmez¢s rejlik, amely magÀban EsterhÀzy müv¢ben bizonyos egy¢rtelmüs¢gre t´rekv¢st is ¢szlel. Ennek legitimitÀsÀt azonban tagadja, m¢ghozzÀ EsterhÀzyval
szemben is igen erûs retorikus eszk´z´kkel ä
m¢g arra sem k¢pes! ä, ¢s k¡l´n´sen hatÀrozottan kritikusaival ä ezÃttal Balassa P¢terrel ¢s
BojtÀr Endr¢vel ä szemben: àA mÂdszertani
reflexiÂ hiÀnyÀban Át¢lkezû napi kritikÀnak ugyan
nem rÂhatÂ fel, utÂlag viszont nem is egy szakkritikÀra n¢zve bizonyultak leleplezûnek [kiemel¢s
ä R. S.] azok a konzervatÁv klasszikus-modern premisszÀk, amelyek v¢g¡l akaratlanul is egy k¡sz´b´n inneni helyzetben ÏerûsÁtett¢k megÎ a TERMEL°SI -REG°NY -t.Ê (80.) HÀt igen: àbizonyos olvasÀsmÂd ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek mÀs olvasÀsmÂdok kontextuÀlis ÏkizÀrÂdÀsaÎ lesz az eredm¢nyeÊ.
Eddig bÁrÀlatomat arra ´sszpontosÁtottam,
hogy bemutassam: KulcsÀr SzabÂ Ernû nem
¢rt egyet sajÀt magÀval (azaz prezentÀciÂja
nem felel meg sajÀt hermeneutikus elûfeltev¢seinek, fogalom- ¢s Át¢letalkotÀsa s mindenekf´l´tt retorikÀja nem felel meg a posztmodern vilÀgn¢zetnek, vagy ha ez utÂbbi fogalom, pace Heidegger alkalmatlan, akkor b´lcsess¢gnek). Ezt a komoly jÀt¢kot igen sokÀig
lehetne jÀtszani, s n¢hÀnyszor m¢g elker¡lhetetlen¡l vissza is t¢rek rÀ, de most ideje azt
is megmutatni, hogy a sorok ÁrÂja mi¢rt nem
¢rt egyet KulcsÀr SzabÂ Ernûvel.
Az elsû neh¢zs¢get a k´vetkezûben lÀtom.
Az az erûfeszÁt¢s, hogy kizÀrjuk az irodalmi
müalkotÀsok jelent¢s¢nek r´gzÁthetû ¢s azonosÁthatÂ egy¢rtelmüs¢g¢t, elvileg k¢t irÀnyba
vezethet. Az egyik, hogy semmilyen ä vagy
ami ettûl alig k¡l´nb´zik: v¢gtelen szÀmÃ,
azaz bÀrmilyen ä jelent¢st tulajdonÁtsunk az
irodalmi müveknek. A mÀsik, hogy sok lehets¢ges jelent¢st f´lt¢telezz¡nk, de ezek szÀmÀt
az¢rt korlÀtozzuk, amennyiben bizonyos je-

lent¢seket ä a sz´veg ig¢ny¢re odahallgatva
ä lehetetlennek tartunk. KulcsÀr SzabÂ Ernû
az utÂbbit vÀlasztja: àelsûsorban a nyelv eszk´zjellegü hasznÀlatÀnak felf¡ggeszt¢se nyitja meg a
teret az ´nt¡kr´zû alkotÀsmÂd po¢tikÀja ¢s az elbesz¢lûi k´zl¢s elt¢rû ¢rtelmezhetûs¢ge elûtt is. Az elbesz¢l¢s diskurzusÀnak ilyen alakÁtÀsa l¢nyeg¢ben
megsz¡nteti a jel´l¢s denotatÁv formÀit, s helyette
olyan vilÀgot revelÀl, amely lehets¢ges jelent¢sek
exemplifikÀlt egy¡ttes¢nek tekinthetûÊ. (60.) àA
reprezentÀciÂeszt¢tikai ´r´ks¢ggel szemben EsterhÀzy ÁrÀsmÂdja olyan befogadÀsra tesz ajÀnlatot,
amely az emlÁtett oppozÁciÂ megsz¡ntet¢s¢vel [ÁrÀs
¢s olvasÀs, besz¢d ¢s /puszta/ meghallgatÀs... alkotÀs ¢s befogadÀs] nyitott ¢s lezÀrhatatlan folyamattÀ
vÀltoztatja a müvel valÂ besz¢lget¢st. Megteremti
tehÀt annak felt¢teleit, hogy a müalkotÀs ne az allegoretikus jelent¢sazonosÁtÀs, hanem a lehets¢ges
jelent¢sek talÀlkozÀsÀnak ÏszÁnhely¢v¢Î vÀlj¢k.Ê
(257.) [256.] Azt mondhatnÀm, hogy e szÁnhelynek a lehetetlen jelent¢sektûl valÂ megtisztÁtÀsÀt tekinti a szerzû a feladatÀnak. Ezt
mint elûzetes eljÀrÀst el is fogadnÀm, de k¢rd¢sem: mikor l¢pnek szÁnre a szereplûk (a lehets¢ges jelent¢sek exemplifikÀlt egy¡ttese),
mikor kezdûdik a szÁnjÀt¢k. Vagy: ha mÀr jÂ
alaposan bel¢nk sulykoltÀk, hogy milyen legyen a müvel valÂ besz¢lget¢s (nyitott ¢s lezÀrhatatlan), mikor kezdûdik el a besz¢lget¢s?
Ha az irodalomtudÂs csak a terepmegtisztÁtÀsban ¢rdekelt (ami elk¢pzelhetû), akkor
inadekvÀt müfaj a szerzûi monogrÀfia. àEsterhÀzy müveiben olyan irodalom l¢pett a kanonizÀlÂdÀs ÃtjÀra, amely az eszt¢tikai jelent¢sk¢pz¢s kiteljesÁt¢s¢nek müveleteit nÀlunk szokatlan m¢rt¢kben engedi Àt a recepciÂnak.Ê (195.) Egy k´nyv
EsterhÀzy müv¢rûl, gondolom, recepciÂ. Mi¢rt nem k¢pez jelent¢st vagy mi¢rt nem gondol el lehets¢ges jelent¢seket, s mutatja be
azok jÀt¢kÀt? Aki ezt nem teszi, bizonyos ¢rtelemben kivonja magÀt a hermeneutikus
helyzetbûl, ¢s az ¢rtelmezû k´z´ss¢g f´l´tt
r´gzÁti a maga pozÁciÂjÀt.
A mÀsodik neh¢zs¢get Ãjra a korszakk¡sz´b
fogalmÀban lÀtom, ezÃttal mÀs szempontbÂl,
mint az elûbb. Ehhez elûsz´r hadd kommentÀljak k¢t ´sszef¡ggû id¢zetet ä az id¢zetrûl.
àHa abbÂl indulunk ki, hogy a k¢sei moderns¢g
korszakk¡sz´be elûtt a nyelv citÀciÂs megnyilatkozÀsait legfeljebb a mer¢sz ÁrÂi k¢pzelet tekintette a
besz¢d term¢szetes formÀjÀnak, alighanem akkor is
igazunk lehet, ha a k¢t hÀborÃ k´zti idûszak irodalmÀban aztÀn mÀr szÀmos p¢ldÀja lesz az id¢zetes
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irodalmi besz¢dnek.Ê (185.) Alighanem nem. Ez
ugyanis t¢ved¢s. Az Ãjszerü derridai t¢tel,
hogy minden sz´veg l¢tmÂdusza az id¢zet,
nem feledtetheti el azt a kultÃrt´rt¢neti ¢s
kultÃrfilozÂfiai igazsÀgot (sût valÂjÀban kapcsolatban is Àll vele), hogy az id¢zet mint az
ism¢tl¢s egyik eminens formÀja mindig is a
kulturÀlis koherencia egyik legfûbb szavatolÂja volt, ¢s a nyelv àcitÀciÂsÊ megnyilatkozÀsai m¢lyen be¢p¡ltek a besz¢d term¢szetes
formÀjÀba. àTalÀn nem jÀrunk messze az igazsÀgtÂl, ha az id¢zet term¢szetes besz¢dk¢nt valÂ irodalmi legitimÀciÂjÀnak felt¢telei k´z¡l kettûnek tulajdonÁtunk d´ntû jelentûs¢get. Az egyik annak az Ãj
nyelvszeml¢leti horizontnak a kialakulÀsa lehetett,
amely Humboldt tradÁciÂvonalÀn elûsz´r a wittgensteini besz¢dhermeneutikÀban teljesedett ki. A
mÀsik felt¢telt pedig bizonyÀra a szimbolizÀciÂs eszt¢tizmus ´nel¢g¡lt sz´vegis¢g¢nek, a moderns¢g
ikonikus eszt¢tikai tapasztalatÀnak k¢rd¢sess¢ vÀlÀsa hozta magÀval.Ê (Uo.) TalÀn messze jÀrunk
az igazsÀgtÂl. LÀsd ä igazÀn csak talÀlomra ä
a jel´letlen id¢zet imitatiÂk¢nt valÂ teljes legitimitÀsÀt a k´z¢pkor eg¢sz irodalmÀban, a
protestÀns lev¢l- ¢s eml¢kirat-irodalom term¢szetes besz¢dbe sz´vûdû biblikus id¢zetgazdagsÀgÀt, a bizonyÀra ´nel¢g¡lt sz´vegis¢gü Dosztojevszkij evang¢liumi id¢zethÀlÂjÀt, JÂkai ¢s MikszÀth latin auktorokkal, n¢pi
szokÀsmondÀsokkal sürün teleszûtt gyakori
id¢zetes irodalmi besz¢d¢t vagy Benjamin
PASSAGENW ERK -j¢nek id¢zetekbûl ¢s ¢rtelmez¢sekbûl ´sszeÀllÂ àkonstellÀciÂjÀtÊ. Term¢szetesen tudom, hogy KulcsÀr SzabÂ Ernû
egy sajÀtos id¢z¢smÂdra gondol ä noha nem
azt mondja ä, a nagyobb, ´sszef¡ggû ¢s nem
is mindig autoritÀssal bÁrÂ sz´vegid¢zetek, ha
tetszik, nyelvhasznÀlatok elmozdÁtÀsÀra ¢s
kommentÀlatlan be¢pÁt¢s¢re a sz´vegbe,
amelyek alkalmank¢nt ki is terjeszkednek annak eg¢sz¢re. Arra az id¢z¢smÂdra tehÀt,
amelyet Jorge Luis Borges vetett fel ¢s kezdem¢nyezett egy elm¢s gondolatkÁs¢rleti novellÀjÀban, az (Àltalam is) agyonid¢zett ¢s kiss¢ talÀn tÃl¢rt¢kelt PIERRE M°NARD, A àDON
QUIJOTEÊ SZERZýJ°-ben (1939), s amelynek
egyik leggazdagabb bÀnyÀja EsterhÀzy P¢ter
k´nyveiben talÀlhatÂ. EljÀrÀsmÂdja azonban,
amely az id¢zet mint besz¢dforma kulturÀlis l¢tmÂdjÀnak, elemi t¢ny¢nek ezt az Ãjabb fejlem¢ny¢t mint az id¢zet besz¢dformÀvÀ vÀlÀsÀnak
¢s irodalmi legitimÀciÂjÀnak vadonatÃj esem¢-

ny¢t mutatja be, amelynek ä mint minden
egy¢bnek ä a linguistic turn ¢s a moderns¢g ÀllÁtÂlagos lezÀrulÀsa a fû oka, azonkÁv¡l, hogy
abszurd, rÀvilÀgÁt a korszakhatÀr-fogalom
kritikÀtlan, erûszakos, avantgardista jellegü
felfÃjÀsÀra. Eppur si muove ä ahogy JÂkai
mondotta volt egy reg¢ny¢nek id¢zetes àparatextusÀbanÊ (cÁm¢ben) ä, de az¢rt nem enynyire.
çltalÀban ebben a korszakhatÀr-fogalomban megmarad a historizmus, mivel hiÀnyzik
magÀnak a korszakk¡sz´bnek a hermeneutikus reflexiÂja. Blumenberggel szÂlva nem
reflektÀl a korszakfogalom korszakÀra. A
szerzû a modern lezÀrulÀsÀnak ¢s a posztmodern keletkez¢s¢nek korszakhatÀrÀban valami olyan v¢gsû, metafizikai k¡l´nbs¢get v¢l
felfedezni, amelyet ä mÀr csak a korszakfogalmak hermeneutikus vÀltozÀsÀra valÂ tekintettel is ä ¢n teljess¢ggel megalapozatlannak tartok. S ugyanakkor olyan harcias hev¡lettel v¢delmezi az Ãjat ¢s leplezi le a r¢git,
amely viszont v¢lem¢nyem szerint megint
csak ´sszeegyeztethetetlen a posztmodern
minimÀlfogalmÀval is.
EsterhÀzy àa korszakvÀltÀsok elûrehatÂ, nolanusi* aspektusÀt teljesÁti beÊ. (81.) De az elûrehatÂban vajon nem a visszahatÂ az igazÀn ¢rdekes? A posztmodern korszakmeghatÀrozÀs
jellegzetess¢ge szinte azonnal elkezdûdû ´nmegsemmisÁt¢se, a recepciÂs horizont meg* KulcsÀr SzabÂ Ernû eddigi recepciÂjÀnak leg¢lesebb kritikai szÂlama a szerzû k´z´ns¢g¢vel valÂ inadekvÀt viszonyÀval foglalkozott, nyelvhasznÀlatÀnak keresetts¢g¢vel ¢s tÃlbonyolÁtottsÀgÀval. E szerintem is alapos kifogÀs alkalomadtÀn olyan globÀlis
tudomÀnykritikai mezben vagy politikai, illetve tudomÀnypolitikai rÀfogÀsok kÁs¢ret¢ben jelentkezett, amelyeket nem osztok. MagÀt a nyelvhasznÀlat
k¢rd¢s¢t sem vizsgÀlom t¡zetesen, de egy jegyzet
erej¢ig nem Àllhatom meg, hogy egy ä egyetlenegy
ä jelzût, ezt a bizonyos nolanusit ne kommentÀljam.
Mint a lÀbjegyzetbûl tudhatÂ, a fogalom Hans Blumenberg ASPEKTE DER EPOCHENSCHWELLE : CUSANER
UND NOLANER (1976) cÁmü k´nyv¢re utal. Ez valÂban lÀbjegyzet-szaporÁtÂ tudÀl¢koskodÀs. A megadott helyen nincs hasznosÁthatÂ informÀciÂ a mondott aspektusrÂl. TovÀbbÀ, noha nagy tisztelûje vagyok Blumenbergnek, de az¢rt k´nyve m¢g nem
tartozik a filozÂfiai irodalom olyat¢n k´zjavÀhoz,
amelyre egyszerüen eml¢keztetû c¢lbÂl, magÀtÂl¢rtetûdûleg lehetne utalni. Nem besz¢lve arrÂl, hogy
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vÀltozÀsa r¢v¢n. A modernitÀs eg¢sz korszakÀt ä legalÀbbis a XV III. szÀzad v¢g¢tûl ä kÁs¢rû nagy ellentendenciÀkat, amelyeket antimodern moderneknek nevezt¡nk, ma egyre
inkÀbb hajlamosak vagyunk àposztmodernk¢ntÊ felismerni, akÀr kritikai, akÀr affirmatÁv c¢llal. A nagy visszakeres¢sek ¢s felismer¢sek arra vallanak, hogy a posztmodern fogalmÀban olyan jellemzûket gyüjt´ttek ´ssze,
amelyek a modernitÀs polarizÀlt mozgÀster¢t
kezdettûl jellemezt¢k. Az is elûfordul, hogy a
mainÀl magasabb szinten jellemezt¢k: egyet¢rtek p¢ldÀul MÀrkus Gy´rggyel, aki azt Árta,
hogy àaz ´sszes diskurzus-forma narrativizÀlÀsÀra
irÀnyulÂ t´rekv¢st nyugodtan tekinthetj¡k mitizÀlÀsuk felhÁgÁtott vÀltozatÀnakÊ. Olyan, a posztmodernhez nem sz¡ks¢gk¢pp hozzÀrendelhetû
jelens¢g, mint a ànyelvi fordulatÊ is felismerhetûv¢ vÀlt nemcsak Mallarm¢nÀl ¢s Nietzsch¢n¢l, hanem a j¢nai romantikÀban is.
EmlÁtettem mÀr, hogy nem kifogÀsolhatÂ,
ha az irodalomtudÂs a korszakvÀltÀs jellegzetess¢geivel ruhÀzza fel hûs¢t (bÀr az adott
esetben Tandori Dezsû munkÀssÀgÀnak feltünû negligÀlÀsa, az û EsterhÀzynÀl ä meggyûzûd¢sem szerint ä elemibb erejü Àtt´r¢s¢nek
szem elûl t¢veszt¢se t´bb, mint hiba). A k¢rd¢s csak az, hogy milyen erûsen r´gzÁtett a
àszisztematikus irodalomt´rt¢neti helyÊ (174.), vajon v¢gsû entitÀs-e, vagy maga is temporÀlisan elmozdulÂ. Ha az elûbbi ä KulcsÀr SzabÂ
Cusanus sz¡lûvÀrosa latinizÀlt nev¢t vette f´l, mÁg a
nolai sz¡let¢sü Giordano Bruno nev¢nek kieg¢szÁt¢se a Nolanusszal kev¢sb¢ ismert, ´nÀllÂ n¢vv¢ tudomÀsom szerint sohasem vÀlt formula. Blumenberg k´nyv¢nek nyilvÀnvalÂan nem is lehetne az a
magyar cÁme, hogy Cusanus ¢s Nolanus, hanem
csakis a cusai ¢s a nolai. Arisztotel¢szt a sztagiritÀnak
nevezni talÀn kiss¢ mesterk¢lt, de hagyomÀnyos a
magyar filozÂfiai irodalomban, BrunÂt a nolainak
vagy ¢ppens¢ggel Nolanusnak nevezni nem az.
Nem besz¢lve tovÀbbÀ arrÂl, hogy a Blumenberg Àltal javasolt kora Ãjkori korszakk¡sz´b (amely t´rt¢netesen jÂ sz¢les k¡sz´b, t´bb, mint egy ¢vszÀzad)
semmik¢ppen sem alkalmazhatÂ a àk¢sei modernÊ
¢s a àposztmodernÊ ÀllÁtÂlagos korszakvÀltÀsÀra,
mert az utÂbbi minden relevÀns jellemz¢se ¢ppens¢ggel kiiktatja az àelûrehatÂÊ jelzût ¢s szinonimÀit.
Nem besz¢lve arrÂl sem, hogy mi k´ze Cusanushoz
¢s BrunÂhoz a k¢sei modern ¢s posztmodern korszakk¡sz´b¢nek, mi k´ze Isten ´nkorlÀtozÀsÀval
szemben Isten ´nteremt¢s¢hez EsterhÀzy P¢ternek.

Ernû szerint ä, akkor a historizmusnÀl k´t¡nk ki. MagyarÀn: vajon nem olvashatÂ-e,
nem tapasztalhatÂ-e eszt¢tikailag Balzac,
vagy G¢rard de Nerval SYLV IE-je (1853,
amely egy¢bk¢nt tanulsÀgos ´sszevet¢sre adhatna alkalmat a FºGGý-vel), vagy Flaubert,
vagy MikszÀth akk¢ppen, hogy àaz ¢n l¢tmÂdjÀnak t´rt¢netis¢g¢t mint idûbelis¢get a szubjektum
nyelvi konstituÀltsÀga nyilvÀnÁtja meg. Ami azt jelenti, hogy az eszt¢tikai tapasztalatban is rajta kereszt¡l vÀlik hozzÀf¢rhetûv¢Ê. (Uo.) (Nem kitalÀlt
esetek, ezeket az aktualizÀlÀsokat sok egy¢b
modern klasszikus mellett v¢grehajtottÀk.)
A àhagyomÀny t´rt¢n¢s¢ben valÂ benneÀllÀsÊ
(uo.) ugyanis retroaktÁv jellegü. A legÀltalÀnosabb ¢rtelemben ez a retroaktivitÀs felelûs
minden r¢gi müalkotÀs (¢s filozÂfia) hermeneutikus felnyithatÂsÀgÀ¢rt, lehets¢ges aktualitÀsÀ¢rt. De Roland Barthes-nak igaza van,
ha megk¡l´nb´zteti ä mint k¢sûbb a sz´vegszerkesztû programok ä a csak olvashatÂ, illetve az olvasÀsban ÃjraÁrhatÂ (fel¡lÁrhatÂ)
müvet, noha abban mÀr talÀn nincs igaza, ha
ezt a klasszikussal ¢s nem klasszikussal azonosÁtja. Azt hiszem, noha t¢vedhetek, hogy az
olvasÀsban valÂ ÃjraÁrÀs lehetûs¢ge a legsz¢lesebb ¢rtelemben vett modernitÀs kivÀltsÀga. Tulajdonk¢ppen ez az ÃjraÁrÀs vagy mÀsk¢pp fogalmazva a recepciÂs horizont vÀltozÀsa az, ami nem engedi megmerevedni a
korszakhatÀrokat.
Harmadik kifogÀsom, mint az vÀrhatÂ, a
müalkotÀsok vilÀgra vonatkoztatottsÀgÀnak gyanÃ alÀ helyez¢se. KulcsÀr SzabÂ Ernû gyakran ¢l ilyen ä szÀmÀra egymÀst kizÀrÂ s szinte
a JÂ ¢s a Rossz tulajdonsÀgait magÀra ´ltû ä
ellent¢tekkel: textualitÀs ↔ valÂsÀganalÂg
¢pÁtkez¢s; areferencialitÀs ↔ referencialitÀs;
a sz´vegek Àltal ↔ a valÂsÀg Àltal valÂ àmegelûz´tts¢gÊ; nyelv ¢s elbesz¢l¢s ↔ vilÀg ¢s elbesz¢l¢s horizontja; a besz¢l¢s teljess¢g¢nek
↔ a vilÀg reprezentÀciÂs teljess¢g¢nek eszt¢tikai formÀja; a müalkotÀs eredete mint a
nyelv ´sszjÀt¢ka ↔ mint a valÂsÀg vilÀgszerü
realitÀsa. Egyelûre formÀlisan jelzett ellenvet¢sem ezekkel az egy¡tt elgondolt ¢s egymÀssal kicser¢lhetûnek tekintett antinÂmiÀkkal
szemben az, hogy egy bizonyos hatÀrig ¢rtelmesek ¢s az ellent¢tek felÀllÁthatÂk, egy mÀsik ¢s fontosabb ¢rtelemben azonban az ellent¢tek nem ¢rtelmesek ¢s nem ÀllÁthatÂk
fel. Ez a megk¡l´nb´ztet¢s hiÀnyzik a szerzû
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okfejt¢s¢bûl, ¢s ennek kÀrhozatos k´vetkezm¢nyei vannak.
Ezek az ellent¢tek szorosan ´sszef¡ggenek
a k¢t elûbbi kritikai megfontolÀsommal. Egyr¢szt nyilvÀnvalÂan a korszakk¡sz´b elûtti ¢s
utÀni oldalt k¢pviselik; az ´ntudatlan historista megszÀllottsÀg szerint tehÀt elûbb nem
lehetett Ágy, utÂbb nem lehetett amÃgy Árni
¢s befogadni. MÀsr¢szt az irodalmi müalkotÀsnak a korszakk¡sz´b utÀni korszerü jelent¢sfogalmÀval Àllnak kapcsolatban, mint kÁvÀnatos vagy elutasÁtandÂ jelent¢sk¢pzû eljÀrÀsok. KulcsÀr SzabÂ Ernû fogalomhasznÀlata
itt ugyan pontatlan ¢s k´vetkezetlen, egyszer
arrÂl besz¢l, hogy a sz´veg nem rendelkezik
a jelent¢s belsû attribÃtumaival (33.), mÀskor
¢ppen jelent¢sszükÁt¢sben kÀrhoztatja àa k¡lsû
vilÀgjel´l¢s ism¢rveinekÊ (38.) valÂ alÀvet¢st
(amelynek ilyen mÂdon a jelent¢s belsû attribÃtumait kellett megtÀmadnia), megint mÀskor pedig az epikai jelent¢salkotÀs modern ¢s
posztmodern felt¢telrendszer¢t emlÁti (168.).
Ezek a k´vetkezetlens¢gek persze nem v¢letlenek, hiszen arrÂl van szÂ, hogy a szerzû ingadozik a sz´veg Àltal elûÁrt vagy a befogadÂ
Àltal l¢trehozott jelent¢stulajdonÁtÀs prioritÀsa k´z´tt. M¢gis, egy bizonyos hatÀrig csak
lÀtszÂlagosak ¢s ´sszerendezhetûk ä azon tÃl
viszont nem. °s ¢ppen ezekrûl a hatÀrokrÂl
van szÂ. Est modus in rebus, sunt certi denique
fines (Van m¢rt¢ke a dolgoknak, s a hatÀrok is Àllnak), ahogy HorÀc mondotta volt.
Az ÁrÂ Àltal szÀnd¢kolt jelent¢s minimalizÀlÀsa ¢s a befogadÂ szÀmÀra pluralizÀlt jelent¢startomÀnyok megnyitÀsa, az ¢letvilÀgbÂl szÀrmazÂ tapasztalatok k´zvetlen referenciÀjÀnak cs´kkent¢se ¢s a müalkotÀs belsû
referenciÀlis vonatkozÀsainak n´vel¢se mint
irodalmi stÁlusirÀny kritikai leÁrÀsÀban hasznosÁtani lehet a valÂsÀg ¢s a nyelv, a vilÀg ¢s a
besz¢d, a vilÀgra (valÂsÀgra) vonatkoztatottsÀg (referencialitÀs) ¢s nem vonatkoztatottsÀg
(areferencialitÀs) stb., ideiglenes ellent¢tbe ÀllÁtÀsÀt. Ezek azonban mindk¢t oldalrÂl metafizikai k¢pzûdm¢nyekk¢ k´v¡lnek, ha valaki
valÂban azt hiszi, hogy a nyelv nem valÂsÀg
(¢s megfordÁtva), a nyelvjÀt¢k nem vilÀgszerü, a àdiskurzÁv szubjektumokÊ nem àa szocietÀs
szubjektumaiÊ (179.), ¢s a nyelvhasznÀlatok,
nyelvjÀt¢kok sokf¢les¢g¢nek elfogadÀsa levette a napirendrûl az igazsÀg keres¢s¢nek
nyelv ¢s valÂsÀg ´sszehangolÀsÀban megvalÂsulÂ (soha be nem v¢gezhetû) programjÀt.

TovÀbbÀ az irodalmi müvek jelent¢spluralitÀsÀnak ¢s jelent¢svÀltozÀsÀnak is megvannak
a maga hatÀrai (ezt Ãgy fejezn¢m ki, hogy
vÀltoznak, de nem vÀltoznak meg): koherenciÀjuk felbomlasztÀsÀnak v¢gsû hatÀra magÀnak a kultÃrÀnak a koherenciÀja, amelyben
m¢g f´lismerhetû, hogy eszt¢tikai jellegü tev¢kenys¢grûl van szÂ. R´vidre fogva: csak az
öristen szavatolhatja a müvek egy¢rtelmüs¢g¢t, a kultÃra viszont szavatolja azt a besz¢lget¢shez sz¡ks¢ges ¢s elegendû felt¢telt,
hogy ugyanarrÂl besz¢l¡nk.
KulcsÀr SzabÂ Ernû rendkÁv¡li erûfeszÁt¢seket tesz, hogy a müalkotÀst megszabadÁtsa
minden k¡lsû, referenciÀlis, àvalÂsÀganalÂgÊ
vonatkozÀstÂl. Ez az erûfeszÁt¢s k¢t szinten
bÁrÀlhatÂ.
Az elsû stÁlusirÀnyÀnak abszolutizÀlÀsa. Az
olvasÂt, aki ism¢telten abba az eposzi jelzûbe
botlik, hogy a modern müalkotÀs ´nel¢g¡lt,
n¢mi inger¡lts¢gre k¢szteti, hogy a posztmodern apolog¢tÀja semmi vesztes¢get nem ¢szlel, ¢s nincs kettûs k´nyvel¢se. Ha Ãgy kell
lennie, hogy a korszakk¡sz´b´t nem l¢pheti
Àt az elbesz¢l¢s müv¢szet¢ben a narratÁva ¢s
a karakter, legalÀbb k´nnyet ejthetne ¢rte.
Hiszen akadnak olyan ´nazonos, jelent¢ssel,
¢rt¢krenddel ¢s vilÀgk¢ppel f´lszerelt t´rt¢netek ¢s alakok, amelyek ma is hatÀst gyakorolnak rÀnk. Van valami avÁttas abban az
avantgardista gesztusban, amely let´rli a
mÃlt tÀblÀjÀt.
MÀsodik kritikai megjegyz¢sem a àvalÂsÀgÊ, a referencialitÀs paranoid kigyomlÀlÀsÀra vonatkozik, stÁlusirÀnyÀn bel¡l. EsterhÀzy
munkÀssÀgÀnak jelentûs r¢sze ä mindaz, ami
àfelismerhetûen t¢rs¢giÊ benne ä, a kert¢szet ÀldozatÀul esik. A PçPAI V IZEKEN NE KALñZKODJ! (1977) p¢ldÀul a k´vetkezû mÂdon:
àAz ´nazonossÀgot referencializÀlÂ szÀnd¢knak
mindenekelûtt az a k¢t ä felismerhetûen ä t¢rs¢gi
´sszef¡gg¢s jÀtszik a kez¢re, hogy az adott k´r¡lm¢nyek k´z´tt itt Ïnem pinc¢rek kellettek, hanem kiszolgÀlÂ szem¢lyzetÎ (Fþ, SçR), illetve, hogy: ÏA
vend¢g olyan, amilyen. A pÀlya g´r´ngy´s, a labda
t´k, a bÁrÂk csalnakÎ (AZ ESEM°NYEK ITT öGY
çLLNAK AZ IDýBEN). A besz¢daktusok elm¢lete ¢rtelm¢ben mindk¢t kijelent¢s olyan asszerciÂnak*
minûs¡l, amelyik ä mint a dolgok igaz-hamis logi-

* HatÀrozott, erûs ÀllÁtÀsnak valami valÂsÀgos, de
nem sz¡ks¢gszerü voltÀrÂl ä John Rogers Searle.
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kÀhoz igazÁtott elrendez¢s¢nek cselekv¢se ä a szÂt
a vilÀgra irÀnyÁtÂ besz¢d jellemzûivel ÁrhatÂ le.
Ha nem sz¡ks¢ges is ûket mindjÀrt t¢nyszerü megÀllapÁtÀsokk¢nt ¢rtelmezn¡nk, m¢gis tartalmaznak ¢rt¢kjellegü azonosÁtÀst. Vagyis megteremtik
annak lehetûs¢g¢t, hogy az eszt¢tikai k´zl¢st elsûsorban a k¡lsû vilÀgjel´l¢s ism¢rveinek vess¡k alÀ, s
a rÀ vonatkozÂ igazsÀgkijelent¢sek szabÀlyai szerint
¢rts¡k meg. E jelent¢sszükÁtû eljÀrÀsnak tudhatÂ be
t´bbek k´z´tt, hogy egy ¢rt¢kszociolÂgiai vizsgÀlat
konkr¢t, sût allegoretikus megfejt¢s¢t is megadhatta
a cÁm (lÀtszÂlagos) sok¢rtelmüs¢g¢nek. A kisember
egzisztenciÀjÀnak vilÀgÀban, Árja Veres AndrÀs,
Ïk¡l´n´sen vesz¢lyes a politika ¢s a vilÀgn¢zet ter¡lete: [...] çtvitt ¢rtelemben az elbesz¢l¢s cÁme is
erre utal: pÀpai vizeken ne kalÂzkodj ä azaz tekintsd tabunak (ha tetszik: szents¢gnek) a hatalmi viszonyokatÎ.Ê (38. k.) Enn¢l is figyelemre
m¢ltÂbb (azt mondanÀm, hihetetlen korlÀtozÀs, amelynek sehol nem talÀlom az ellent¢tel¢t) a FUHAROSOK ¢s a DAISY elutasÁtÀsÀnak
argumentuma: àBÀr a FUHAROSOK ä mint az
erû ¢s az igazsÀg immanens egyeztethetetlens¢g¢nek
p¢ldÀzata ä annak a Pascalnak a szem¢lyis¢gk¢p¢t
igenli, aki a vÀltozÀsban ismerte fel az ¢n ÀllandÂsÀgÀt, az identitÀs k¢rd¢s¢t azonban a v¢dtelens¢g
beavatÀsi rituÀl¢jÀn kereszt¡l is inkÀbb megerûsÁti,
mintsem kiszolgÀltatnÀ a mÀssÀ vÀlÀs esem¢ny¢nek.
A DAISY szatÁrjÀt¢ka viszont ä a transzvesztita Ï´nt¡kr´z¢sÎ viszonylagossÀgÀn kereszt¡l ä magÀban az ÀtvÀltozÀsban, az ¢n-konstrukciÂk felcser¢lhetûs¢g¢ben tÀrja fel az identitÀs lehetetlens¢g¢t. LÀtnunk kell azonban, hogy mindk¢t t´rt¢net
az alÀvetetts¢g k´r¡lm¢nyei k´z´tt formÀlja meg a
maga ä ily mÂdon k¢nyszerü ä alternatÁvÀjÀt. Azaz,
egyik sz¢lsû vÀltozat sem hozhatÂ ´sszef¡gg¢sbe a
szubjektum elvi, nyelvkritikai eredetü feloldÂdÀsÀnak posztmodern tapasztalatÀval.Ê (177.)
Azt kellene hinn¡nk ä a Pascal-¢rtelmez¢s
m¢lys¢geit nem bolygatva ä, hogy ha olyan
elementÀris emberi tapasztalat, mint az alÀvetetts¢g, ¢s az ebbûl k´vetkezû szenved¢s nem
egyeztethetû ´ssze a posztmodern tapasztalattal, ¢s irodalmi felid¢z¢se (nyilvÀn, mint
valami a vilÀgban megl¢vû reprezentÀciÂja)
tiltÀs alatt Àll, akkor ebbûl a posztmodern univerzalizmus bizonyos korlÀtozÀsÀnak kellene
k´vetkeznie. Vagy legalÀbbis az Ãj irodalomfogalom hasznÀnak feltÀrÀsa, amely megvilÀgÁtanÀ, hogy mi¢rt kell ily gy´keresen megvÀlnunk az irodalomfogalom egy jelentûs
hagyomÀnyÀtÂl (amelynek befogadÀsÀt az
anamn¢zissel, a katarzissal ¢s a terÀpiÀval jel-

lemezn¢m), holott az ilyen irodalom gyakorlata ¢s sz¡ks¢glete (EsterhÀzy mük´d¢s¢ben
¢s hatÀsÀban is) minden jel szerint eleven.
çm ezen affirmatÁv feladat helyett Ãjra csak
a megfelel¢s kritikai szempontja hallatik: nem
àhozhatÂ ´sszef¡gg¢sbe a szubjektum elvi, nyelvkritikai eredetü feloldÂdÀsÀnak posztmodern tapasztalatÀvalÊ.
Ebbûl k´vetkezik negyedik ¢s utolsÂ sajÀt
kifogÀsom. Engem az az ideologikus harc,
amelyet KulcsÀr SzabÂ Ernû EsterhÀzy munkÀssÀgÀn bel¡l a àvilÀgra vonatkoztatottsÀgÊ,
a referencialitÀs ellen ¢s az areferencialitÀs
mellett vÁv (mÀs ´sszef¡gg¢sek feltÀrÀsÀra
olyan id¢zeteket vÀlasztottam a monogrÀfiÀbÂl, amelyek ezt a harcot is megmutatjÀk),
arrÂl gyûz´tt meg, hogy EsterhÀzy ÁrÂi jelentûs¢g¢nek egyik legfûbb forrÀsa a kettû ä a
vilÀgra vonatkoztatottsÀg ¢s ´nmaga nyelvi
ter¢re vonatkoztatottsÀg, jel´lû nyelv ¢s àl¢tesÁtûÊ nyelv, vilÀgfelismertet¢s ¢s vilÀgteremt¢s
ä hermeneutikus fesz¡lts¢gben valÂ fenntartÀsa ¢s egyensÃlyozÀsa. KulcsÀr SzabÂ Ernûnek szinte sehol sem siker¡l kiiktatnia az
elûbbit, s minden¡tt ä meg kell adni, becs¡letesen ä probl¢mak¢nt szÀll szembe vele.
Igaz, ahol ez a kiiktatÀs siker¡l, ott a k´vetkezû burkolt vÀdat fogalmazza meg: àAz elmulasztott lehetûs¢g miatt ma mÀr alighanem megÁt¢lhetetlen, milyen irÀnyt vett volna EsterhÀzy epikÀja, ha A PRñZA ISZKOLçSç-val veszi kezdet¢t
k´nyveinek k¡lf´ldi fogadtatÀst´rt¢nete. Vagy ha
legalÀbb a szükebb szakmai k´rnyezetben akadt volna olyan megbÁzhatÂ vilÀgirodalmi tÀj¢kozÂdÀsÃ
pÀlyatÀrs ä ÁrÂ vagy kritikus ä, aki a k¢zirat ´nÀllÂ
publikÀlÀsÀra ´szt´n´zte volna A PRñZA ISZKOLçSA experimentÀlis po¢tikÀja lÀttÀn elbizonytalanodÂ ÁrÂt.Ê (195.)
Ami EsterhÀzy eddigi utolsÂ korszakÀt illeti, bizonyos ¢rdemet lÀtok abban, hogy a
szerzû ä ha rossz ¢rvekkel is, de ä artikulÀlta
azt a kritikai csalÂdÀst, amely meglehetûsen
ÀltalÀnosnak mondhatÂ EsterhÀzy a B EV EZET°S... utÀni teljesÁtm¢ny¢vel kapcsolatban, s
amelyet mÀs ¢rtelmezûk ä bele¢rtve magamat is ä legt´bbsz´r csak hallgatÀssal vagy alkalmi ¢s nem ÀtfogÂ kritikÀval fejeztek ki. Az
¢rv term¢szetesen a referencialitÀs visszat¢r¢se, noha az sohasem volt tÀvol. ValÂjÀban referencialitÀs ¢s areferencialitÀs kecses egyensÃlya bomlott meg (amelynek magÀnak is
erûs, àt¢rs¢giÊ referenciÀlis okai voltak, noha
persze nem ezek okoztÀk a jelentûs eszt¢tikai
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eredm¢nyt), ¢s egyelûre nem lÀtjuk az Ãj
egyensÃly vagy mÀs irÀny k´rvonalait.
A B EV EZET°S A SZ°PIRODALOMBA olvasÀsakor meglepûdve ¢szleltem, ¢s nem normatÁv
el¢gt¢tellel, hanem fenomenolÂgiai leÁrÀs c¢ljÀval ÀllÁtottam, hogy EsterhÀzy àsajÀt vilÀgÀt
vilÀgt¡k´rr¢ akarja vÀltoztatniÊ. FatÀlis ¢s komikus szerkesztûi t¢ved¢s eredm¢nyek¢ppen
most ez a mondat KulcsÀr SzabÂ Ernû k´nyv¢nek cÁmoldalÀn olvashatÂ, ahol a sorozat
szokÀsa szerint a szerzû neve ¢s a k´nyv cÁme
mellett egy jellemzû szentencia is Àll. Igazolom, hogy KulcsÀr SzabÂ Ernû ezt nem
mondja, hanem id¢zi ¢s elutasÁtja. °n meg
nem tekintem feladatomnak egy tÁz ¢vvel
ezelûtti ÁrÀsom v¢delmez¢s¢t ebben a kritikÀban. Az vagy megv¢di sajÀt magÀt, vagy joggal tünik el a s¡llyesztûben.
Ugyanakkor azt sem ÀllÁtom, hogy EsterhÀzy kiterjedt ¢s ¢rdekes kritikai recepciÂjÀval nem lett volna ¢rdemes f´lvenni a besz¢lget¢s fonalÀt. De KulcsÀr SzabÂ Ernû ä ahelyett, hogy explikÀlnÀ ä kurta ¢s furcsa mÂdon sorra-rendre lezÀrja ezeket a besz¢lget¢seket; elsûsorban Balassa P¢terrel, a k´nyv
szerzûj¢nek titkos fû ellenfel¢vel, aztÀn a t´bbi EsterhÀzy-¢rtelmezûvel ¢s velem is. De àa
besz¢lget¢st, mely folyamatban van ä mint Hans
Georg Gadamer mondja ä, nem lehet lezÀrni.
Rossz hermeneutikus az, aki azt hiszi, hogy az ´v¢
lehet vagy az ´v¢ kell hogy legyen az utolsÂ szÂÊ.
RadnÂti SÀndor

A BçBELI NYELVZAVAR
°S EURñPA EGYESºL°SE
Umberto Eco: Die Suche nach der vollkommenen
Sprache
Aus dem Italienischen von Burckhart Kroeber
Verlag C. H. Beck, M¡nchen, zweite Aufl., 1994.
388 oldal, 48 DM
1. TalÀltam egy k´nyvet! öj beszerz¢sek k´z´tt keresg¢ltem a gy´ny´rüen berendezett
(¢s, k´ztudottan, sÃlyos anyagi gondokkal
k¡szk´dû) Akad¢miai K´nyvtÀrban, amikor

rÀbukkantam Umberto Eco k´nyv¢re. (A mü
eredeti cÁme: LA RICERCA DELLA LINGUA PERFETTA NELLA CULTURA EUROPEA, Laterza,
RomäBari, 1993.) A drÀga k´nyv, amelyet,
megvallom, ´r´mmel k´lcs´n´ztem ki ¢s sietve elolvastam, N¢metorszÀg ajÀnd¢ka az
Akad¢miai K´nyvtÀrnak.
Minthogy mÀr ´t ¢v telt el azÂta, hogy az
eredeti mü ¢s n¢met fordÁtÀsa megjelent, el
kell ismernem, hogy nem valamilyen igazi
k´nyvÃjdonsÀgot ismertetek. Joggal f´ltehetem, hogy a nyelvtudomÀny, a szemiotika, az
irodalomelm¢let szakemberei mÀr jÂl ismerik
EcÂnak ezt az àÃjÊ k´nyv¢t. Az Atlantisz
K´nyvkiadÂ is munkÀlkodik mÀr a mü magyar vÀltozatÀnak a kiadÀsÀn. M¢gis, talÀn
nem haszontalan ez a recenziÂ. Lehet, van
olyan ¢rdeklûdû, aki ä a magyar fordÁtÀs
megjelen¢se elûtt ä mÀr most szeretne megismerkedni Eco k´nyv¢vel. (Az Akad¢miai
K´nyvtÀrban megvan mind az olasz eredeti,
mind a n¢met fordÁtÀs.) T¢ny, hogy aki ÀttanulmÀnyozza Eco k´nyv¢t, nem fog csalÂdni
vÀrakozÀsÀban.
2. A k´nyv k¢t okbÂl is figyelmet ¢rdemel. Az
egyik: az illusztris szerzû szem¢lye, a mÀsik:
a k´nyv k´zponti t¢mÀja. ä A magyar olvasÂk´z´ns¢g elûtt jÂl ismert Umberto Eco, a Bolognai Egyetem neves professzora, a ànyitott
müÊ (az àopera apertaÊ) koncepciÂjÀnak egyik
megalapozÂja, szÀmos irodalomelm¢leti, szemiotikai mü (k´zt¡k a laikus szÀmÀra is rendkÁv¡l ¢lvezetes HAT S°TA A FIKCIñ ERDEJ°BEN)
¢s t´bb (r¢szben megfilmesÁtett) bestseller-reg¢ny, Ágy A RñZSA NEV E, A FOUCAULT-INGA
szerzûje.
Mi a k´nyv ä rendkÁv¡l aktuÀlis ä k´zponti
t¢mÀja? Egy eurÂpai, nemzetk´zi vilÀgnyelv
k¢rd¢se. A szerzû behatÂan foglalkozik az
egyes¡lûben l¢vû EurÂpa egyik izgalmas
probl¢mÀjÀval, amely a kommunikÀciÂ kapcsÀn mer¡l f´l. Jelenleg k¢t ellent¢tes tendencia egyszerre ¢rv¢nyes¡l EurÂpÀban: a
nyelvek egyre erûteljesebb differenciÀlÂdÀsÀnak ¢s a politikai, gazdasÀgi integrÀlÂdÀsnak
a folyamata. àBÀbeli nyelvzavarÊ az egyik oldalon, EurÂpai UniÂ a mÀsikon! A k¢t ellent¢tes
trend ´ssze¡tk´z¢s¢nek, Eco szerint, az a k´vetkezm¢nye, hogy egyre s¡rgetûbben jelentkezik a k´z´s eurÂpai vilÀgnyelvre irÀnyulÂ
ig¢ny.
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3. Eco k´nyve tizenh¢t fejezetbûl Àll. Ezek a
k´vetkezûk: 1. çdÀmtÂl a àconfusio linguarumÊ-ig. 2. A kabalisztika pÀnszemantikÀja. 3.
A t´k¢letes nyelv Dant¢nÀl. 4. Raimundus
Lullus ARS MAGNç-ja. 5. Az egy ûsnyelv hipot¢zise ¢s az anyanyelv. 5. Kabalizmus ¢s lullizmus a modern kultÃrÀban. 7. A k¢pek
mint t´k¢letes nyelv. 8. A mÀgikus nyelv. 9.
A poligrÀfiÀk. 10. Az a priori filozÂfiai nyelvek. 11. Georges Dalgarno. 12. John Wilkins.
13. Francis Lodwick. 14. Leibniztûl az ENCIK LOP°DIç-ig. 15. A filozÂfiai nyelvek a felvilÀgosodÀstÂl napjainkig. 16. A nemzetk´zi kisegÁtû nyelvek. 17. KonklÃziÂk.
Az ismertet¢s adott keretei miatt a k´nyv
gazdag repertoÀrjÀbÂl csupÀn az eurÂpai vilÀgnyelvre vonatkozÂ gondolatokat igyekszem r¢szletesebben bemutatni. De az olvasÂ,
term¢szetesen ä ¢rdeklûd¢s¢tûl f¡ggûen ä
szÀmos mÀs ¢rdekes t¢mÀt is talÀl a k´nyvben.
Hadd villantsak f´l n¢hÀnyat ezek k´z¡l.
A B IBLIA szerint az egyetlen ûsnyelv hely¢be l¢pû soknyelvüs¢g (a àbÀbeli nyelvzavarÊ) az emberi gûg b¡ntet¢se volt. De vajon
nem kell-e a soknyelvüs¢get valamilyen pozitÁvumnak is tekinteni? Eco szerint igen. Lehetne-e a soknyelvüs¢g valami puszta negatÁvum EurÂpa szempontjÀbÂl, amikor EurÂpa ä mint kulturÀlis r¢giÂ ä ¢ppen annak k´vetkezt¢ben j´tt l¢t¢re, hogy a soknyelvüs¢g
f´lvÀltotta a latin nyelv egyeduralmÀt? ä °rdekesek p¢ldÀul az azzal kapcsolatos fejteget¢sei, hogy lehets¢ges-e egyÀltalÀban egy àt´k¢letesÊ verbÀlis nyelv? Az emberis¢gnek ez
is egyik ûsi Àlma! ä Vajon nem lehetnek-e maguk a dolgok alkalmasak arra, hogy t´k¢letes
nyelvk¢nt mük´djenek? Ez a gondolat p¢ldÀul mÀr Szent çgostonnÀl megtalÀlhatÂ. (àA
vilÀg mint Isten ujjÀval megÁrt k´nyv!Ê) Errûl
Swift is emlÁt¢st tesz a GULLIV ER UTAZçSAI ban. Ironikusan megjegyzi, hogy a tudÂsnak,
aki dolgok segÁts¢g¢vel igyekezn¢k kifejezni
a gondolatait, olykor nagyon nagy zsÀkot kellene cipelnie a hÀtÀn (illetve ilyen zsÀkokat cipeln¢nek a szolgÀi), olyat, amelyben minden
dolog benne van, ami a kommunikÀciÂjÀhoz
sz¡ks¢ges.
Izgalmasak EcÂnak p¢ldÀul az azzal kapcsolatos fejteget¢sei is, hogy milyen nyelven
tudnÀnk ¢rintkezni mÀs ¢gitestek ¢rtelmes
l¢nyeivel. (Hans A. Freudenthal, 314. o.)
ValÂban csak kiragadott ¢rdekess¢g Eco

k´nyv¢bûl az aymara nyelvre vonatkozÂ fejteget¢se. Az aymara (BolÁvia, Peru) elt¢r minden ismert nyelvtûl, mert nem az àigazÊ ¢s a
àhamisÊ fogalmaival operÀlÂ k¢t¢rt¢kü logikÀra tÀmaszkodik, hanem egy hÀrom¢rt¢kü
logikÀra. Eco szerint az aymara ä a kifejezûerût tekintve ä maga a àt´k¢letes nyelvÊ!
Vagy egy mÀsik àaprÂsÀgÊ: valÂban Ãjszerü (¢s ä egyben ä meggyûzû), amikor Eco a
k¡lf´ld´n tartÂzkodÂ turistÀt Ãgy mutatja be,
mint àkisebbs¢getÊ a àbennsz¡l´tt t´bbs¢gÊ
k´r¢ben. Ez a kisebbs¢g ¢s ez a t´bbs¢g egyarÀnt ´r¡lne egy olyan vilÀgnyelvnek, amelyen meg tudnÀk ¢rteni egymÀst.
De hadd fejezzem be ezt a valÂban nagyon
´tletszerü mustrÀt n¢hÀny, Eco Àltal tÀrgyalt,
fordÁtÀsi probl¢mÀval. Ezek joggal tarthatnak
ig¢nyt a reg¢ny- ¢s versfordÁtÀsok teoretikusainak ¢rdeklûd¢s¢re. Foglalkozik egy fordÁtÀsi rejt¢llyel, amely mÀr Wilhelm Humboldt
figyelm¢t is f´lkeltette. Ha k¢t nyelv kifejez¢sei sohasem teljesen azonos jelent¢süek, nem
t´k¢letes szinonimÀk (¢s, Ãgy tünik, ez a
helyzet), akkor a pontos fordÁtÀs ä lehetetlen
(pedig a t¢nyek bizonyÁtjÀk: nem az!). ä MÀs.
Amikor a fordÁtÂ egy A nyelv valamelyik kifejez¢s¢t f´lcser¢li egy B nyelv, az Ãn. c¢lnyelv, megfelelû kifejez¢s¢vel, akkor a szinonima kikeres¢s¢hez sz¡ks¢ge van egy harmadik, C nyelvre, egy àtertium comparationisÊ-ra,
amelynek alapjÀn vÀlasztani tud a kÁnÀlkozÂ
kifejez¢sek k´z¡l. De van-e egyÀltalÀban egy
ilyen harmadik nyelv? °s ha van, akkor melyik az? ä ögy v¢lem, van valami paradoxon
a fordÁtÀsok k´r¢ben! T¢nylegesen vannak
(szerencs¢re) jÂ vers- ¢s reg¢nyfordÁtÀsok. De
a teoretikusok nem talÀlnak magyarÀzatot arra, mik¢nt lehets¢ges ez. Ismeretesek Jacobson szavai: àNincs fordÁtÀs vesztes¢g n¢lk¡l!Ê De
a versfordÁtÀsok tekintet¢ben m¢g enn¢l is
pesszimistÀbb n¢zetet sugall Robert Frost
meghatÀrozÀsa a k´lt¢szetrûl: àPoetry is what
is lost in translationÊ (àA k´lt¢szet az, ami elv¢sz
a fordÁtÀsbanÊ). ä Nos, ennyit kedvcsinÀlÂnak,
de ä ism¢tlem ä a k´nyv bûven kÁnÀl sok mÀs
izgalmas t¢mÀt is.
4. çtt¢rve az eurÂpai vilÀgnyelvre, Eco Ãgy
lÀtja, hogy az EurÂpai UniÂban is meg kell
ûrizni a nemzeti nyelveket (az anyanyelveket), azok sokszÁnüs¢g¢t (egyet¢rtek!), de
sz¡ks¢g van egy àkisegÁtû vilÀgnyelvreÊ is,
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amely EurÂpa-szerte megk´nnyÁten¢ az Àllamok, a nemzetek ¢s az egy¢nek ¢rintkez¢s¢t.
SzÂ sincs tehÀt arrÂl, hogy elk¢pzel¢se szerint
egy vilÀgnyelv kiszorÁtanÀ EurÂpÀban a nemzeti nyelveket! Az adott anyanyelv ¢s egy
nemzetk´zi nyelv pÀrhuzamos hasznÀlatÀra
gondol, egyfajta k¢tnyelvüs¢gre. (Megjegyzem: kisebbs¢g eset¢ben ez hÀromnyelvüs¢g
lenne.) A csalÀdban, a munkahelyen, a tÀrsas
¢rintkez¢sben, a napi ¢letben ki-ki az anyanyelv¢t hasznÀlnÀ, de rendelkez¢sre Àllna
egy olyan k´z´s nyelv is, amelyen orszÀg- ¢s
nyelvhatÀroktÂl f¡ggetlen¡l kommunikÀlni
lehetne az Àllamok ¢s a nemzetek k´z´tti politikai, gazdasÀgi, tudomÀnyos, kulturÀlis, turisztikai stb. ¢rintkez¢s sorÀn.
Meggyûzûnek tünik, hogy valÂban sz¡ks¢g van egy ilyen vilÀgnyelvre. De melyik
nyelv legyen az? Eco szerint egy mesters¢ges
nyelv, m¢gpedig az eszperantÂ. Egyet¢rt Couturat ¢s L¢au (1903) ama n¢zet¢vel, hogy
nem lehet eurÂpai vilÀgnyelv sem egy mÀr l¢tezû, ¢lû nyelv, sem egy holt nyelv, Ágy a latin.
Minthogy Eco ilyen kit¡ntetett szerepet szÀn
az eszperantÂnak, vess¡nk (k´nyve alapjÀn)
egy pillantÀst a mÃlt szÀzad v¢g¢n megjelenû
(olykor szinte burjÀnzÂ) mesters¢ges nyelvek
keletkez¢s¢re.
5. A sort a volap¡k nyitotta meg (1879). MegalkotÂja Johann Martin Schleyer. A volap¡knek hamarosan sok hÁve akadt, de r´videsen
szÀmos Ãj mesters¢ges nyelv sarjadt ki belûle,
Eco szerint: àbÀbelizÀlÂdottÊ. A neofitÀk lelkesed¢se megsemmisÁtette magÀt a volap¡k´t.
HamvaibÂl tucatnyi Ãj nyelv sz¡letett, Ágy
p¢ldÀul a Langue Universelle (Menet, 1885)
vagy a bopal (de Max, 1887). ä A mesters¢ges
nyelvek eset¢ben jÂl ismert paradoxon ez:
vagy elterjed, akkor szÀmos Ãj nyelvre esik
sz¢t (àbÀbelizÀlÂdikÊ), vagy megûrzi az egys¢g¢t, de (mert) nem terjed el.
Az eszperantÂ, amely 1887-ben keletkezett, sokkal sikeresebb volt, mint elûdei. MegalkotÂja Lajzer Ludwig Zamenhof lengyel
orvos, aki ä mint az Ãj nyelvrûl Árt k´nyv¢nek
a szerzûje ä a àDoktor EsperantoÊ (= a Rem¢nykedû Doktor) Àlnevet hasznÀlta. Innen az Ãj
nyelv elnevez¢se. Zamenhof zsidÂ csalÀdbÂl
szÀrmazott. A csalÀd a litvÀn hatÀr k´zel¢ben
fekvû Bia−ystok vid¢k¢n ¢lt. Ez a ter¡let a
Lengyel KirÀlysÀghoz tartozott, de az orosz

cÀr uralma alatt Àllt. Zamenhof t´bb k¡l´nb´zû n¢p ¢s nyelv zürzavarÀban nûtt f´l, egy
olyan r¢giÂban, amelyet a nacionalizmus ¢s
a gyakori antiszemita megmozdulÀsok jellemeztek. Eco joggal ÀllapÁtja meg, hogy az eszperantÂ ä mint àrem¢nybeliÊ univerzÀlis
nyelv ä annak az ¡ld´z¢snek az eredm¢nyek¢nt j´tt l¢tre, amellyel a cÀri kormÀny az ottani zsidÂ ¢rtelmis¢get sÃjtotta. ä Egy¢bk¢nt
a cÀri OroszorszÀgban szÀmüzet¢s jÀrt az eszperantÂ hasznÀlatÀ¢rt (mÀr csak az¢rt is,
mert ä a pacifizmusa miatt persona non gratÀvÀ
vÀlt ä Tolsztoj tÀmogatta az eszperantista
mozgalmat).
Az eszperantÂ gyorsan terjedt. Olyan kivÀlÂsÀgok emeltek szÂt mellette, mint a matematikus Giuseppe Peano, a filozÂfus Bertrand Russell, a logikus Rudolf Carnap. Az
utÂbbi lelkes szavakkal m¢ltatta az Ãj nyelv
hajl¢konysÀgÀt ¢s egyszerü nyelvtanÀt. Ismeretes az Antoine Meillet-tûl eredû lapidÀris
megÀllapÁtÀs az eszperantÂ l¢tjogosultsÀga
k´r¡li szenved¢lyes vitÀkrÂl: àToute discussion
th¢orique est vain: l'Esperanto fonctionneÊ (àMinden elm¢leti vita f´l´sleges: az eszperantÂ mük´dikÊ). MÀr 1918-ban t´bb szÀzra rÃgott az eszperantÂ folyÂiratok szÀma. Nemcsak a vilÀgirodalom szÀmos remek¢t fordÁtottÀk le erre
a nyelvre (a B IBLIç-tÂl az Andersen-mes¢kig), hanem sajÀt, eredeti irodalma is van.
BÀr az eszperantÂbÂl is kiszakadt egy Ãj mesters¢ges nyelv, az ido, az eszperantistÀk t´bbs¢ge hÁven kitartott a nyelv ama àkem¢ny
magjaÊ mellett, amelyet Zamenhof a FONDAMENTO DE ESPERANTO (1905) cÁmü k´nyv¢ben Árt le. Az eszperantÂt tehÀt nem ¢rte utol
a mesters¢ges nyelvek ismert sorsa: nem faltÀk f´l a sajÀt gyermekei.
De az eszperantÂnak sok ellenfele is tÀmadt. SÃlyos ellenvet¢seket tettek vele ä mint
univerzÀlis nyelvvel ä szemben. A legismertebb k´z¡l¡k Destutt de Tracytûl ered, aki
szerint egy univerzÀlis vilÀgnyelv ¢ppoly
lehetetlen, mint a perpetuum mobile, mert
ha mindenki megÀllapodna a F´ld´n abban, hogy ettûl kezdve ugyanazon a nyelven
fog besz¢lni, ez a kivÀlasztott nyelv ä a puszta hasznÀlat folytÀn ä r´videsen szÀmtalan
nyelvjÀrÀsra bomlana sz¢t. (°L°MENTS
D'I D°OLOGIE, II. 6., 569. o.) Ezt az ellenvet¢st
ä szÀnd¢ka ellen¢re ä maga Eco is megerûsÁtette, amikor a portugÀl ä mint d¢l-amerikai
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vilÀgnyelv ä kapcsÀn megemlÁti: a portugÀliai
portugÀl ¢s a brazÁliai portugÀl mÀr annyira
eltÀvolodott egymÀstÂl, hogy mÀs portugÀl
k´nyvfordÁtÀst kell k¢szÁteni Lisszabon ¢s
mÀst Rio de Janeiro r¢sz¢re. De Eco szerint,
ha az eszperantÂ valÂban csak kisegÁtû vilÀgnyelv marad, akkor kisebb a vesz¢lye a differenciÀlÂdÀsÀnak.
6. De t¢rj¡nk Àt a mÀra! Milyen es¢lyei vannak napjainkban egy eurÂpai kisegÁtû vilÀgnyelv elterjed¢s¢nek? E tekintetben Eco optimista, tÃlzottan is az. Szerinte az emberek
sz¢les k´rben ¢s gyorsan meg tudnÀnak tanulni egy ilyen vilÀgnyelvet, hiszen p¢ldÀul
sok albÀn ¢s sok tun¢ziai k´nnyen megtanult
olaszul pusztÀn az¢rt, mert venni tudja az
olasz t¢v¢adÂkat. A t¢v¢ ¢s a rÀdiÂ segÁts¢g¢vel gyorsan elterjedne egy kisegÁtû vilÀgnyelv. De ehhez arra is sz¡ks¢g lenne, hogy
ezen a nyelven fogalmazzÀk meg p¢ldÀul a
nemzetk´zi szervezetek d´nt¢seit, az Àrucikkek hasznÀlati utasÁtÀsait, a szoftveranyagokat, a l¢gi irÀnyÁtÀs utasÁtÀsait stb.
Eco jÂl lÀtja, hogy egy vilÀgnyelv sohasem
terjedhetne el erre irÀnyulÂ nemzetk´zi d´nt¢sek ¢s int¢zked¢sek n¢lk¡l. De a nemzetk´zi szervezetek mük´dûk¢pess¢ge ¢s hat¢konysÀga tekintet¢ben joggal pesszimista. A
ànapjainkbanÊ (k´nyv¢t 1990 ¢s 1993 k´z´tt
Árta) l¢tezû vilÀgk´z´ss¢get alkalmatlannak
tartja arra, hogy az àbegyÂgyÁtsa a BÀbel okozta
sebeketÊ, hiszen ez a szervezet m¢g egy globÀlis ´kolÂgiai katasztrÂfa elhÀrÁtÀsÀhoz sz¡ks¢ges int¢zked¢seket sem k¢pes megtenni.
ögy lÀtja, hogy k¢t korszak hatÀrÀn ¢l¡nk.
Az egyik mintegy n¢gyszÀz ¢ven Àt tartott. Ez
volt a nemzetÀllamok kialakulÀsÀnak ¢s virÀgzÀsÀnak korszaka. Ennek l¢nyeges eleme
volt a t´bbs¢gi nemzeti nyelv kizÀrÂlagossÀgÀnak a biztosÁtÀsa a kisebbs¢gi nyelvek rovÀsÀra. Az utÂbbiakat gyakran elnyomtÀk, ¢s
(ahogyan Eco fogalmaz) a àlemetszett nyelvekÊ
szintj¢re degradÀltÀk. Ma ezek a tendenciÀk
megfordultak. Olyan Ãj korszak vette kezdet¢t, amelyben megnyÁlnak a hatÀrok, eltünnek a vÀmsorompÂk, az ÀltalÀnos hadk´telezetts¢gen alapulÂ nemzeti hadseregeket f´lvÀltjÀk a nemzetek f´l´tti hadseregek, kezdik
tisztelni a kisebbs¢gi nyelveket. A SzovjetuniÂ
f´lbomlÀsÀval megerûs´d´tt az a f´lfogÀs,
amely a soknyelvüs¢get nem valamilyen sze-

rencs¢tlens¢gnek tekinti, hanem a nemzeti
identitÀst kifejezû, alapvetû politikai jognak.
A àbÀbeli nyelvzavarrÂlÊ korÀbban kizÀrÂlag
csak negatÁv elûjellel besz¢ltek, ma azt pozitÁvumk¢nt kezelik. Az eurÂpai egyes¡l¢s folyamata ´sszekapcsolÂdott a nemzeti nyelvek
sokf¢les¢ge irÀnti jog elismer¢s¢vel, akkor is,
ha EurÂpa k´zel-keleti r¢giÂiban m¢g kÁs¢rt
a àL'°tat c'est la langueÊ t¢veszm¢je. (No©lAntoine Pluche volt az, aki Ágy alakÁtotta Àt
XIV. Lajos ismert szavait.) Szerinte az EurÂpai UniÂ kommunikÀciÂs probl¢mÀit egy mÂdon lehet megoldani: el kell fogadni egy k´z´s
eurÂpai ¢rintkez¢si nyelvet. ögy lÀtja (bÀrmenynyire paradoxonnak tünik is ez), hogy ¢ppen
a nemzeti ¢rz¢s lehet a motorja egy mesters¢ges nyelv vilÀgnyelvk¢nt valÂ elfogadÀsÀnak. Ez
az erû hat az ellen, hogy az egyik nemzeti nyelv
vÀlj¢k vilÀgnyelvv¢ ä a t´bbi rovÀsÀra.
7. E recenziÂ keret¢ben sz¡ks¢gtelen a k´nyv
er¢nyeirûl szÂlnom: azok ´nmaguk¢rt besz¢lnek. Neh¢z eld´nteni, mit ¢rt¢keljen benne
t´bbre az olvasÂ. Az el¢nk tÀrt ismeretek gazdagsÀgÀt vagy a k´vetkeztet¢sek logikÀjÀt ¢s
mer¢szs¢g¢t?
De Eco k´nyve szÀmos ellenvet¢sre is alapot ad, ¢s f´lvet t´bb megvÀlaszolatlan k¢rd¢st. (Tudjuk, erre csak az igazÀn jÂ k´nyvek
k¢pesek.) ä Eco kirekeszti vizsgÀlata k´r¢bûl
a nyelv (a nyelvek) keletkez¢s¢nek oly sokat
vitatott k¢rd¢s¢t. De vajon lehet-e megalapozottan prognÂzist f´lÀllÁtani a nyelv j´vûj¢re
n¢zve an¢lk¡l, hogy ÀllÀst foglalnÀnk a nyelv
keletkez¢se tekintet¢ben? ä BizonyÀra egyet
kell ¢rteni EcÂval abban, hogy EurÂpa egyes¡l¢s¢vel pÀrhuzamosan sz¡ks¢g van egy k´z´s nyelvre is. De kizÀrtnak lÀtszik, hogy ez
a nyelv az eszperantÂ lenne. A politika nem
fogja az eszperantÂt tÀmogatni, mÀrpedig
(amint ezt Eco is jÂl tudja) politikai d´nt¢sek
¢s int¢zked¢sek n¢lk¡l nincs eurÂpai vilÀgnyelv. ä Eco tÀrgyalÀsi mÂdja tudatosan EurÂpa-centrikus. çm m¢g kontinens¡nk´n is
figyelmen kÁv¡l hagyja OroszorszÀgot, pedig
OroszorszÀgot m¢g ebben a k¢rd¢sben sem
lehet figyelmen kÁv¡l hagyni. ä EurÂpÀt d¢lrûl ¢s d¢lkeletrûl arab (iszlÀm) orszÀgok ´vezik. Nem lehet tÃlbecs¡lni a vel¡k folytatott
kommunikÀciÂ jelentûs¢g¢t. Melyik nyelv lehet erre alkalmas? Az eszperantÂ bizonyÀra
nem. (Eco nem ¢rinti ezt a k¢rd¢st.) ä Lehet-e
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egy vilÀgnyelv k¢rd¢s¢t az EurÂpai UniÂra
leszükÁtve vizsgÀlni? Nincs-e ott, e k¢rd¢s
m´g´tt ä kiker¡lhetetlen¡l ä egy valÂban globÀlis vilÀgnyelv probl¢mÀja, annak ellen¢re,
hogy egy ilyen nyelv ma csak az utÂpiÀk k´r¢be tartozik?
8. Eco fejteget¢seinek, Ãgy v¢lem, van egy
sz¢ps¢ghibÀja. K´nyve elej¢n (33ä37. o.)
m¢rc¢t keres annak megÁt¢l¢s¢hez, hogy az
egyes term¢szetes ¢s mesters¢ges nyelvek k´z¡l melyik a àjobbÊ, illetve melyik a àroszszabbÊ. Ezt a m¢rc¢t Louis Hjelmslev szemiotikai modellj¢ben (1943) v¢li f´lfedezni.
Hjelmslev k¡l´nbs¢get tesz a nyelvek k´r¢ben a kifejez¢s ¢s a tartalom k´z´tt. A kifejez¢sek a hangok kontinuumÀnak egy r¢sz¢bûl
¢p¡lnek f´l. FormÀjuk: a fonolÂgiai rendszer,
a szÂkincs (a lexika) ¢s a szintaktikai szabÀlyok. Ezek segÁts¢g¢vel lehet generÀlni olyan
szubsztanciÀkat, amilyenek p¢ldÀul a szavak. ä
A tartalom bÀzisa mindannak a kontinuuma,
amit el lehet gondolni, ki lehet mondani. A
tartalomnak is vannak formÀi. A tartalom
szubsztanciÀja a kifejez¢s jelent¢se. DiÂh¢jban
ez lenne az a modell, amelyet aztÀn Eco (Ág¢rete szerint) t´bb szÀz oldalon kereszt¡l mint
m¢rc¢t hasznÀlna a k¡l´nb´zû nyelvek ¢rt¢kel¢s¢n¢l. A baj csak az, hogy a kifejt¢s sorÀn
Eco t´k¢letesen megfeledkezik errûl a àm¢rc¢rûlÊ, amely ä ÀltalÀnossÀga miatt ä eleve alkalmatlan arra, hogy bet´ltse egy ilyen m¢rce
szerep¢t. Az itt vÀzolt modellt az¢rt is hibÀsnak tartom, mert az ä az emlÁtett k¢t kategÂria mellett ä nincs figyelemmel egy harmadikra is. Ez a jelek jel´leteinek (deszignÀtumainak), vagyis: a àdolgoknakÊ a sÁkja. Pedig egy
nyelv nem àa jelent¢s¢t jelentiÊ (?), hanem
àdolgokatÊ jel´l. Izomorfia van egy nyelv ¢s
a valÂsÀg k´z´tt.
Ez az ¢szrev¢telem azonban nem vÀltoztat
a l¢nyegen, azon, hogy Eco k´nyve kivÀlÂ alkotÀs ¢s ä egyben ä ¢lvezetes olvasmÀny,
amely m¢ltÀn tarthat szÀmot nemcsak a szakemberek, hanem a nagyk´z´ns¢g ¢rdeklûd¢s¢re is.
9. Eco k´nyve egy olyan, reprezentatÁv sorozatban jelent meg, amely t´bb neves kiadÂ
egy¡ttmük´d¢s¢nek az eredm¢nye. A szÀmos
nyelven kiadott sorozat n¢met cÁme: EUROPA
BAUEN, à¢pÁteni EurÂpÀtÊ, az olasz vÀltozat¢:

FARE L'EUROPA, àmegcsinÀlni EurÂpÀtÊ. Ezek a
cÁmek azt fejezik ki, hogy nem magÀtÂl fog
l¢trej´nni az Egyes¡lt EurÂpa. Meg kell ¢rte
k¡zdeni! EurÂpa egyes¡l¢s¢t k´z´s erûfeszÁt¢ssel meg kell valÂsÁtani! Ezt az alapgondolatot fejezi ki az az ELýSZñ is, amely ott talÀlhatÂ a sorozat minden egyes k´tet¢nek ¢l¢n,
¢s amely Jacques Le Goff fûszerkesztûtûl
ered. Ez¢rt ä bÀrmilyen jÂl hangzik a magyar
vÀltozatban az EURñPA SZºLET°SE sorozatcÁm
ä azt elhibÀzottnak tartom. Nem fejezi ki Le
Goff intenciÂit, azt az aktivitÀst, amelyet û
olyan fontosnak tart.
A sorozat kiadÂi olyan müvek megjelentet¢s¢re vÀllalkoztak, amelyek tÀrgya ´sszef¡gg
a k´z´s EurÂpa ¢pÁt¢s¢nek t¢mÀjÀval. így
esett a vÀlasztÀs Eco itt ismertetett k´nyv¢re
is. ä Az Atlantisz KiadÂ mÀr t´bb k´tetet megjelentetett a sorozatbÂl. Ilyenek p¢ldÀul Leonardo Benevolo: A VçROS EURñPA T¹RT°NET°BEN (1994), Ulrich Im Hof: A FEV ILçGOSODçS EURñPçBAN (1995), Michel Mollet du
Jourdin: EURñPA °S A TENGER (1996), Massimo Montanari: °HS°G °S BýS°G (1996).
Mindegyiket a gondos szerkeszt¢s ¢s a sz¢p
kiÀllÁtÀs jellemzi. °rdeklûd¢ssel tekint¡nk
Eco k´nyv¢nek k¢sz¡lû magyar vÀltozata el¢.
Solt Korn¢l

LENNI VAGY NEM LENNI?
Georges Minois: Histoire du suicide
Librairie Arthªme Fayard, Paris, 1995 ä
Georges Minois: Geschichte des Selbstmords
Artemis & Winkler, D¡sseldorf und Z¡rich, 1996.
520 oldal
Az ´ngyilkossÀgok t´rt¢netÁrÀsa mint r¢sztudomÀny n¢hÀny ¢vtizeddel ezelûtt valahogy
Ãgy j´tt l¢tre, mint az Egyes¡lt Nemzetek
Sz´vets¢ge. L¢trehozÀsÀhoz ´sszesz´vetkezett ä egyebek k´z´tt ä az orvos-, a pszichiÀtria- ¢s a pszicholÂgiat´rt¢net, a pszichiÀtria,
a pszichohistÂria, a szociÀlpszicholÂgia, a szuicidolÂgia (ez utÀbbi maga is 1945 utÀni sz¡let¢sü àinterdiszciplinÀris diszciplÁnaÊ), a t´rt¢neti demogrÀfia, a statisztika, a mentalitÀs-
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t´rt¢net, a jogtudomÀny ¢s -t´rt¢net, a vallÀs¢s egyhÀzt´rt¢net, a teolÂgia, az irodalomt´rt¢net, a filozÂfia, az etika, a politolÂgia. AlapokmÀnyÀnak megsz´vegez¢s¢ben, nem is k¢ts¢ges, a francia Annales-iskola hagyomÀnyai
jÀtszottak nehezen tÃlbecs¡lhetû szerepet.
A vilÀg k´nyvtÀrai ma sem ûriznek belÀthatatlan mennyis¢gü ´ngyilkossÀg-t´rt¢neti
k´nyvet; ennek a t¢ma m¢g mindig meglevû
tabujellege mellett a mÂdszertani neh¢zs¢gek
is okai. A szuicidolÂgusok ¢s a statisztikusok
azon is vitatkoznak, hogy valÂjÀban mekkora
volt az ´ngyilkossÀgi arÀny a legutÂbbi ¢vekben. Nemigen lehet p¢ldÀul eg¢szen pontosan tudni, mennyire valÂsÀgos ¢s mennyire
statisztikai müterm¢k a szuicidiumok szÀmÀnak 1989 utÀni magyarorszÀgi cs´kken¢se.
Hogyan tudnÀnk hÀt eld´nteni, kik ¢s mi¢rt
´lt¢k meg magukat a korai antik MezopotÀmiÀban, a k´z¢pkori N¢metorszÀgban vagy a
KÀrpÀt-medence fel¢ igyekvû ûsmagyarok
soraiban?!
A francia Minois Âvatosan csak a k¢sûi antikvitÀsnÀl kezdi t´rt¢neti Àttekint¢s¢t, s igazÀbÂl a XV IäXVIII. szÀzadra ´sszpontosÁt.
Zonda TamÀs pszichiÀternek, az ´ngyilkossÀg-t´rt¢netÁrÀs magyarorszÀgi Ãtt´rûj¢nek
eszmefuttatÀsai a t´rzsk´z´ss¢gi magyarokrÂl
az ¹NGYILKOS N°P-E A MAGYAR? cÁmü k´nyv¢ben azonban ism¢t egyszer illusztrÀljÀk azt
a t´rt¢nettudomÀnyi k´zhelyet, hogy a historikusnak az adatszerüs¢g szintj¢n annÀl egyszerübb a dolga, min¢l k¢sûbbi, ¢s annÀl bonyolultabb, min¢l r¢gebbi korszakot vesz
szem¡gyre.
Ezt a szabÀlyt azonban r´gvest mÂdosÁtanunk kell. Az egy¢n ´ngyilkossÀga alapjÀban
mindig tÀrsadalomkritika, ¢s azt sugallja,
hogy ebben vagy abban a tÀrsadalomban,
ezek vagy azok az emberek k´z´tt nem ¢rdemes, nem lehet tovÀbb ¢lni. A tÀrsadalmi elitek mindig kitünûen meg¢rtett¢k ezt az
´sszef¡gg¢st, ez¢rt minûs¡lt a kommunista
pÀrt uralma alatt a SzovjetuniÂban, KeletN¢metorszÀgban, RomÀniÀban, de egy ideig
MagyarorszÀgon is bizalmas, titkolt anyagnak az ´ngyilkossÀgi statisztika.
De a makrok´z´ss¢gek a hallgatÀson kÁv¡l
mÀs mÂdon is igyekeztek elfojtani inger¡lts¢g¡ket az ´ngyilkossÀgok ¢s az ´ngyilkosok
miatt. A k´z¢pkori, egy¢bk¢nt igen terjedelmes ¢s term¢szetesen m¢lyen kereszt¢ny szel-

lemis¢gü ¢rtekezû ¢s sz¢pirodalom feltünûen
keveset foglalkozott az ´nkezü halÀllal mint
l¢tezû tÀrsadalmi jelens¢ggel. Ez¢rt jutottak
sokan arra a k´vetkeztet¢sre, hogy a k´z¢pkorban a szuicidium kifejezetten ritkÀn fordult elû. Minois (egy¢bk¢nt k´z¢p- ¢s Ãjkori
vallÀs- ¢s tÀrsadalomt´rt¢n¢sz) leszÀmol ezzel
a mÁtosszal. ý az ´ngyilkossÀgok, az ´ngyilkossÀgi gyakorisÀgok minden ingadozÀs melletti tartÂssÀga, habÀr ÀllandÂ formavÀltozÀsa
mellett teszi le a garast. A forrÀsok hozzÀf¢rhetûs¢g¢re ez mÀr egyÀltalÀn nem Àll, a k´z¢pkor az ´ngyilkossÀgokat legalÀbb annyira
titkolta, mint az Àtlagos magyar famÁlia valamelyik csalÀdtagjÀnak alkoholizmusÀt.
Az ´ngyilkossÀg-t´rt¢net paradoxonja,
hogy mÁg a medicina (Ady Endre kifejez¢s¢vel) àa meghÁvott halÀlÊ-t negatÁvumnak, kik¡sz´b´lendû ¢s kÂros jelens¢gnek tekinti ä ¢ppen Ãgy, mint mondjuk az agyv¢rz¢st vagy a
gyomorfek¢lyt ä, az ´ngyilkossÀg jogÀ¢rt vÁvott harc, sût az ´ngyilkossÀggal t´rt¢nû foglalkozÀs a k´z¢pkor ¢s az Ãjkor fordulÂjÀn az
emberi nem felszabadulÀsÀnak, ´ntudatra
¢bred¢s¢nek, b¢klyÂi lerÀzÀsÀnak autonÂmiÀja visszaszerz¢s¢nek volt elmaradhatatlan
kÁs¢rûjelens¢ge. A k´z¢pkor ugyanis nem
pusztÀn az ´ngyilkossÀgot ¡ld´zte, hanem az
´ngyilkost vagy az ´ngyilkosjel´ltet is. Nem
ment ritkasÀgszÀmba a holttest felakasztÀsa,
jelk¢pes àmegkÁnzÀsaÊ, v¢gigvonszolÀsa a
helys¢gen, ´r´ks¢g¢nek elkobzÀsa, az ´ngyilkos posztumusz beperel¢se, az egyhÀzi temet¢s megtagadÀsa. A VI. ¢vszÀzadban a gyilkossÀgot m¢g csupÀn p¢nzb¡ntet¢ssel sÃjtottÀk,
az ´ngyilkossÀgot viszont szigorÃan ¡ld´zt¢k.
JÃdÀsnak nemcsak J¢zus elÀrulÀsÀt, hanem
´ngyilkossÀgÀt is a szem¢re vetett¢k. Az ´ngyilkossÀg kifejez¢s a k¡l´nb´zû nyelvekben
inkÀbb negatÁv cseng¢sü, hiszen a àgyilkossÀgÊ
szÂ ä bÀrmilyen ´sszet¢telben ä alapvetûen
kellemetlen ¢rzelmeket kelt. (Ez¢rt hasznÀlja
szÁvesebben korunk elmegyÂgyÀszata halÀlos
kimenetel eset¢n a szuicidium, ¢letben maradÀskor a paraszuicidium szÂt.)
BÀr Minois Àrnyalja az eddig ismert egysÁkÃ k¢pet, ¢s cÀfolja az ´ngyilkossÀg monolitikus k´z¢pkori elÁt¢l¢s¢nek legendÀjÀt (a
ZrÁnyi kirohanÀsa jellegü, nagyon elterjedt
hÀborÃs akciÂk p¢ldÀul mindig hûstettnek
minûs¡ltek, nem pedig szuicidiumnak, amik
a valÂsÀgban voltak; fûleg nemesekn¢l ¢s pa-
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poknÀl kiv¢telt tettek a valÂdi vagy rÀfogott
elmebajjal is, adott esetben titkolÂztak, hazudtak stb.), nem k¢ts¢ges, hogy a minden
Áz¢ben a kereszt¢nys¢gtûl Àthatott ¢s szem¢t
az ¢gre f¡ggesztû k´z¢pkori eurÂpai mentalitÀs m¢lyen sz¢gyenletesnek tartotta az ´nkezü halÀlt. Pedig az ñSZ¹V ETS°G ezt m¢g, az
Ãjkori, szÁvÂs harcok utÀn l¢trej´tt k´zv¢leked¢s pedig mÀr nem tette. (Az öJSZ¹V ETS°G
az ´ngyilkossÀggal k´zvetlen¡l nem is foglalkozott, habÀr vaknak kellett lennie annak,
aki nem lÀtta: J¢zus jeruzsÀlemi Ãtja legalÀbbis minûsÁthetû k´zvetett ´ngyilkossÀgnak is. A kereszt¢nys¢g megalapÁtÂja tudta,
mi vÀr majd rÀ a vÀrosban.)
A depressziÂra hajlÂ Shakespeare, akihez
a t¢ma k´zel Àllt, mindig emberinek ¢s sajnÀlatra vagy ¢ppen csodÀlatra ä de nem megvet¢sre ä m¢ltÂnak minûsÁtette az ´ngyilkos
vagy az ´ngyilkossÀgra hajlÂ embert (p¢ldÀul
Hamletet, akinek hÁres monolÂgja Minois
k´nyv¢nek mottÂja).
Mint annyi mÀs ter¡leten, a reneszÀnsz
idej¢n a hagyomÀnyos kereszt¢ny ´ngyilkossÀg-felfogÀs megk¢rdûjelez¢s¢ben is a gazdag
antik irodalmi ¢s t´rt¢nelmi ´r´ks¢g felelevenÁt¢se jÀtszotta a fûszerepet. A teolÂgia ¢s
a filozÂfia Àltal skolasztikus mÂdon lezÀrtnak
nyilvÀnÁtott k¢rd¢st Ãjra nyitottnak minûsÁtett¢k, D¢moszthen¢sz ¢s Lucretia, P¡thagorasz ¢s Cato, D¢mokritosz ¢s Brutus, Diogen¢sz ¢s Seneca immÀr majdhogynem hûs´kk¢nt tüntek fel a k´nyvek hasÀbjain. Az elm¢letalkotÂk egyre t´bb kiv¢telt ¢s ments¢get talÀltak az ´ngyilkossÀgra. Vajon az ûrhely¢n ÀllÂ katonÀ¢hoz hasonlÁthatÂ-e az ember
helyzete, akit csupÀn a mindenhatÂ hÁvhat
vissza, mint a k´z¢pkor v¢lte, vagy inkÀbb
egy hÀz b¢rlûj¢hez, akinek joga van akÀrmikor kik´lt´znie? A fordulat mindenesetre
hosszÃ idût vett ig¢nybe, csak ¢vszÀzadok
mÃltÀn zÀrult le, ¢s John Donne angol barokk k´ltû (egy¢bk¢nt teolÂgus ¢s pr¢dikÀtor) is m¢g csak eff¢le szamizdatban, mÀsolatokban merte terjeszteni forradalmian Ãj n¢zeteket hirdetû B IOTHANATOS-Àt.
Shakespeare ´tvenk¢t ´ngyilkost vonultatott fel a darabjaiban, ¢s szÂ sincs arrÂl, hogy
a n¢zû RomeÂt vagy JÃliÀt, OthellÂt vagy
Cassiust, Antoniust vagy CleopatrÀt ellenszenves figurak¢nt ¢ln¢ meg. (Macbethet
igen, de nem ez¢rt.) A shakespeare-i ´ngyil-

kossÀgok elemz¢se amÃgy is kimerÁthetetlen;
Minois m¢lyen jellemzûnek tartja, hogy a
melankolikus Hamlet kirÀlyfi (¢s maga a
stratfordi szÁnmüÁrÂ), aki oly sokat besz¢l ¢s
foglalkozik az ´nkezü halÀl lehetûs¢g¢vel, v¢g¡l m¢gsem sajÀt maga vet v¢get ¢let¢nek.
Nem n¢lk¡l´zi a jelk¢pess¢get, hogy a vilÀgirodalom minden bizonnyal legismertebb
sz´veg¢nek tÀrgya ¢ppen a szuicidium.
Ez is az ´ngyilkossÀg-t´rt¢net egyik paradoxonja: a szuicidiumelm¢let n¢hÀny ÂriÀsa
ä Ágy Montaigne, Francis Bacon vagy John
Donne ä betegs¢gben, Àgyban, pÀrnÀk k´zt
halt meg, ¢s maga soha nem prÂbÀlkozott
´ngyilkossÀggal. A pszichiÀterek k´z´tt el¢g
sok ´ngyilkos akad (ûk vezetik az orvosok listÀjÀt), de az ´ngyilkossÀg-kutatÂk k´z´tt az
erre is figyelmes szakma tapasztalatai szerint
ritkasÀgszÀmba megy a szuicidium. TalÀn innen is ered az a makacs t¢vhit ä ami a mindennapok szintj¢n biztosan nem igaz ä, hogy
aki besz¢l az ´ngyilkossÀgrÂl, az soha nem
lesz ´ngyilkos. De nem k¢ts¢ges, hogy n¢melyek, akik az ´ngyilkossÀg t¢mÀjÀrÂl ¢rtekeznek, ezzel mintegy feldolgozzÀk ¢s szublimÀljÀk sajÀt szuicidiumhajlamukat.
Minois ÀtfogÂ tÀj¢kozottsÀg birtokÀban ä
habÀr itt-ott n¢mileg egyhangÃan, id¢zetekkel barokkosan tÃlzsÃfoltan ¢s tÃlsÀgosan
francia- ¢s angolk´zpontÃan ä vÀzolja fel az
´ngyilkossÀggal kapcsolatos n¢zetek sok ¢vszÀzados vÀltozÀsÀt. MÀs orszÀgokat csupÀn
ritkÀn emlÁt meg, N¢metorszÀgra igazÀn csak
Goethe W ERTHER-reg¢nye kapcsÀn kerÁt sort.
BÀr MagyarorszÀg a mÃlt szÀzad k´zepe Âta
à´ngyilkossÀg-nagyhatalomÊ, Minois k´nyv¢ben m¢g egy mondat, egy szÂ erej¢ig sincs
magyar vonatkozÀs. çltalÀnos t´rt¢n¢szk¢nt
talÀn valamennyire tÃl¢rt¢keli a szociÀlis k´rnyezet ¢s lebecs¡li a kÂrl¢lektani Àllapotok
szerep¢t. Egyik-mÀsik esetleÁrÀsÀt olvasva az
orvosi tÀj¢kozottsÀgÃ olvasÂ szinte felkiÀlt:
hiszen enn¢l vagy annÀl az embern¢l nyugodtan felÀllÁthatnÀnk az ¢letk´r¡lm¢nyektûl
minden bizonnyal szÁnezett, de nem Àltaluk
okozott Ãgynevezett endog¢n depressziÂ
diagnÂzisÀt!
Az az orvost´rt¢neti folyamat, amelynek
sorÀn a sÀtÀnt, ezt az ´ngyilkossÀgra kÁs¢rtû gonosz hatalmat felvÀltja elûbb a melankÂlia (vagyis a depressziÂ), majd a XX. szÀzadban a pszichoanalitikus magÀba vetÁtett
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szigorÃ felettes ¢n (¢s a biolÂgiai pszichiÀtriÀban a szerotoninanyagcsere-zavar) elm¢lete,
szerepel, hogyne szerepelne Minois-nÀl, de
nem jut, nem juthat kellû hangsÃllyal ¢rv¢nyre. Az ´ngyilkossÀg medicinizÀlÂdÀsÀnak folyamata a k´nyvben n¢mileg a hÀtt¢rbe szorul.
Minois k´nyv¢nek egy¢rtelmü, bÀr a XX.
szÀzadi felfogÀs t¡kr¢ben n¢mileg meglepû
tanulsÀga, hogy az ´ngyilkossÀg t´rt¢netileg
nem a pszichiÀtria tulajdona, hanem ä ha
mÀr vÀlasztani lehet ä inkÀbb a filozÂfiÀ¢. TalÀn ez¢rt vÀratott magÀra olyan sokÀig (jeles¡l °mile Durkheim fell¢pt¢ig) az ´ngyilkossÀg tudomÀnyos jÀrvÀnytana, tovÀbb, mint
mÀs pszich¢s vagy testi betegs¢gek¢.
Minois kitünû annak leÁrÀsÀban, hogy mik¢nt szekularizÀlÂdik ¢s vÀlik banÀlissÀ az ´ngyilkossÀg. Az ÀllandÂsÀg ¢s a vÀltozÀs k´lcs´nhatÀsÀt szeml¢lteti, hogy a fû irÀnyzatok
¢vszÀzadokat ÀtÁvelû szÁvÂssÀga mellett minden kor a maga k¢p¢re ¢s hasonlatossÀgÀra
teremti meg a maga ´ngyilkossÀgait. ManapsÀg ritkasÀgszÀmba megy p¢ldÀul a vallÀsosan szÁnezett melankÂlia, n¢hÀny ¢vszÀzada
m¢g a depressziÂ mindennapjaihoz tartozott.
çllandÂ jelens¢g maradt viszont, hogy az ´ngyilkossÀggal meg¢rtûen foglalkozÂkat felbujtÂkk¢nt, a szuicidiumot dicsûÁtûkk¢nt b¢lyegezt¢k meg, ¢s Ibsentûl a materializmusig,
a moziktÂl az ateizmusig sokakat ¢s sokf¢le
int¢zm¢nyt tettek felelûss¢ az ´ngyilkossÀgok
terjed¢s¢¢rt.
A francia t´rt¢n¢sz hatÀrozottan cÀfolja a
historiogrÀfiai t¢telt, hogy ha egy korszakban
keveset besz¢lnek az ´ngyilkossÀgrÂl, akkor
az a szuicidium ritkasÀgÀnak jele, ha pedig
¢l¢nkebb¢ vÀlik a diskurzus ä mint a XVIIä
XV III. szÀzadi AngliÀban ä, akkor gyakoribbÀ vÀlÀsÀra k´vetkeztethet¡nk. Egy idûben
az ´ngyilkossÀg szinte mÀsodik angolkÂrnak
minûs¡lt, pedig (ahogy Minois rÀmutat) csupÀn arrÂl volt szÂ, hogy az angol k´zv¢lem¢ny, a frissen kivirÀgzÂ sajtÂ ¢s a fellend¡lû
k´nyvkiadÀs jobban ¢rdeklûd´tt a t¢ma
irÀnt, mint az eurÂpai kontinens. Ez mÀr Voltaire-nek is feltünt, aki a szuicidiumok kap-

csÀn is szembeÀllÁtotta a brit szabadsÀgot a
francia ÃjsÀgok cenzÃrÀjÀval. PÀrhuzamosan
az egyre gyakoribbÀ vÀlÂ Árni-olvasni tudÀssal, Ãj t´megmüfaj jelenik meg, amelyet a
hÁrlapok nem restellnek kihasznÀlni: a bÃcsÃlev¢l. Akkor kezdûd´tt a folyamat, amely
Rudolf trÂn´r´k´s ¢s Marilyn Monroe, JÂzsef
Attila ¢s Latinovits ZoltÀn a t´megtÀj¢koztatÀsban r¢szletesen, visszataszÁtÂan taglalt halÀlÀig vezetett.
AngliÀn kÁv¡l az 1600-as ¢vek inkÀbb az
´ngyilkossÀgvita ellenforradalmÀnak minûs¡lnek, a vallÀs, az erk´lcs ¢s a jog a Tekint¢ly, a HagyomÀny, a Rend ¢s a Hit nev¢ben
mind a katolikus, mind pedig a protestÀns oldalon visszat¢rt az ¢vszÀzadokon Àt hirdetett
tradicionÀlis kereszt¢ny felfogÀshoz. A felvilÀgosodÀs ¢s a modern filozÂfiai ¢s orvostudomÀnyi racionalizmus ä ha nem is a r¢gi, az
´ngyilkossÀgot elÁt¢lû ¢s istentelennek minûsÁtû n¢zetek makacs tovÀbb¢l¢se n¢lk¡l ä a
reneszÀnsz Ãtt´r¢se utÀn a modernitÀs v¢gleges (?) fordulatÀnak korszaka. Bizonyos
k¢rd¢sekben (a b¡ntethetûs¢g elutasÁtÀsÀban,
az ´ngyilkossÀg komplexitÀsÀnak ¢s a tudomÀnyos kutatÀs sz¡ks¢gess¢g¢nek elismer¢s¢ben) sz¢les k´rü egyet¢rt¢s alakult ki, de
egy¢bk¢nt a v¢lem¢nyek talÀn minden eddigin¢l sz¢lesebb skÀlÀja van jelen a mindennapi ¢s a tudomÀnyos k´ztudatban. A XIX. ¢s
a XX. szÀzadot Minois arÀnylag r´viden, fel¡letesen ¢s itt-ott t¢vesen tÀrgyalja: ezek a
korszakok mÀr nem az û szakter¡letei, ¢s
arÀnylag jobban is ismertek. A tudomÀnyos
ig¢nyü ´ngyilkossÀg-statisztika XV III. szÀzadi kezdetektûl ¢s elûfutÀroktÂl eltekintve a
XIX. szÀzad term¢ke.
Minois munkÀja hibÀi ellen¢re gondolat¢bresztû, kitünû orvos- ¢s pszicholÂgiat´rt¢neti ¢rtekez¢s. Meg¢rdemeln¢, hogy magyarra is lefordÁtsÀk ä a t¢ma hazai fontossÀgÀnak
taglalÀsÀt e hely¡tt mellûzhetj¡k ä, mÀr csak
az¢rt is, hogy min¢l t´bb itthoni szakembert
´szt´n´zz´n a magyarorszÀgi ´ngyilkossÀgt´rt¢net sajnÀlatosan elhanyagolt ter¡let¢nek
alaposabb megmüvel¢s¢re.
Harmat PÀl

CSÁSZÁR ISTVÁN
1936–1998
Egy nappal halála elôtt, március 25-én késô este felhívott: – Megírtam a választ
a körkérdésetekre – mondta. – Kicsit bombasztikus a szövegetek, az enyém meg
jó laza. Kész van, csak le kell gépeltessem. És nyolc oldal megvan a novellából
is, amit kértél. Ha nem elôbb – tette hozzá fanyarul a karácsonyi számotokba
meglesz. – Mi tagadás, azt gondoltam, egyetlen sor sincs meg a válaszból, de a
novellából sem, Pista csak azért hívott, mint mostanában, mióta telefonja volt,
többször is, mert magányos, beszélgetni akar, illetve beszélni, meg se várva a
választ. Két nap múlva szégyenkezve tudtam meg, együtt a halálhírrel, hogy a
körkérdésre adott válasz kéziratát ott találták íróasztalán. Utolsó mondata ez:
„Hosszú lesz még nekem az élet...”
Ha valakirôl, hát Császár Istvánról elmondható, hogy berobbant a magyar irodalomba – nem, nem találok jobb fordulatot, mint ezt a bombasztikust, elkoptatottat: úgy olvastuk a FEJFORGÁS-t 1967-ben, mint tíz-húsz évvel elôbb Galgóczi,
Szabó István, Sánta Ferenc, majd néhány év múlva Hajnóczy elsô novelláit. Egy
alkoholista férfi utolsó napjait és halálát beszélte el ez a novella elviselhetetlen
feszültséggel, tébolyító örvényléssel. És bármilyen ismert volt is a téma a magyar
irodalomból (no meg életbôl): merôben újszerûen. Az elôzô nemzedékek önsorsrontó hôsei csalódásukban, kiábrándultságukban menekültek a szeszhez, a
halálhoz, Császár alteregójának már nem volt mibôl kiábrándulnia, metafizikai
kétségbeesésbôl pusztította magát, perzselte föl maga körül a világot, akárcsak
Scott Fitzgerald, Lowry regény- és novellaalakjai. Császár–Tarnay azonban a
végsô pillanat elôtt még készül valamire: elô akarja adni az egyszeri, a legnagyobb, a megismételhetetlen mutatványt, a fejforgást. „Csak ahhoz ezt a falat le kell
bontani a konyháig, ezt a másikat meg egész Balatonberényig. Mert csak akkora helyen
lehet.” Vagyis nem lehet – szûk világunkat sem szesszel, sem anélkül ennyire kitágítani senki sem képes. Ez a nem történelmi dimenzió, a jelen nyomorúságain
túlmutató tragikus, mégis gyermekien játékos semmibe nyújtózás új volt irodalmunkban. Bár mondhatnám így is: régiúj.
És gyors egymásutánban jelentek meg Császár István újabb novellái a gyerekkorról, a kallódó évekrôl, nem is a város, hanem az élet peremén lézengô,
csellengô emberekrôl – csupa önéletrajzi írás. Császár azt nyilatkozta ugyan, hogy
mások történeteit ajándékozza magának, de már akkor is gyanítottam, ma pedig
tudom is, hogy éppen fordítva történt: jóformán minden motívuma az életében
gyökerezett. Persze hogy ô ült az utolsó padban vagy egy börtöncellában, az ô anyja
volt virágárus, ô volt kazánfûtô és tûzoltókészülék-ellenôr (milyen gyönyörûséggel skandálta a komikus szóösszetételt!), persze hogy joggal írhatta gyûjteményes kötete címlapjára:
ÉN VOLTAM AZ. Nevezhette magát Tarnaynak vagy Rév Zolinak, Rév Zoli családját Gügye
családnak (a GYILOKJÁRÓ-ban), nem tudott másról beszélni, csak önmagáról. Egy emberrôl,
aki már kamaszként érzi, sôt tudja, hogy elveszett: nem találja a helyét ebben a világban, nem találná egy másikban sem. Mert milyen is az ember? „Milyen az ember,
amikor nem kezel bámulatos gépeket, nincs a tartós súlytalanság állapotában, amikor nem
eszi a minden eddiginél táplálóbb ételeket, nem is küzd éppen éhhalállal, nem kérik fel

robbantásra, és nem robbantják fel, egyszóval amikor nagyjából szabadjára engedi ez a
minden eddiginél értelmesebb világ, és az ember magára maradva olyan nagyon bután
próbál élni, szeretni, sírni, gyönyörködni és szomorkodni; bután, mert valahogy semminek
sem tudja a helyét, a módját, az idejét; ostobán él, torzul szeret, álságból sír, bambán
gyönyörködik és csalárdul szomorkodik, és nem marad utána más, csak a szégyene.” De
csak addig ilyen tragikus a világ, vitatkozott minden sora a maga felállította tétellel, míg komolyan vesszük embertársainkat és önmagunkat. Mi volna, ha
egyetlen hatalmas, omló vakolatú sárga háznak látnánk az univerzumot, magunkat pedig ápoltnak benne? Igaza volt Szász Imrének, amikor azt írta, hogy Császár
írói világa egyre inkább egy mûködôképes, mert öntörvényû bolondokházára
emlékeztetett.
– A hatos számú kórteremre – mosolygott Pista, a pontos kritikára utalva.
Mert akkoriban a nagy oroszokat falta, Csehovot, Tolsztojt és mindenekelôtt
Dosztojevszkijt, hosszú passzusokat idézett belôlük, rajongott értük, és viaskodott
velük. Az autodidakta proletárfiú szomjasan szívta magába, hasonította magához
azt, azokat, akikre szüksége volt. Remekül megfért benne Nagy Lajos Csehovval,
Krúdy Bábellel, Gelléri Andor Endre Gorkijjal.
Vagy tíz évig írt, ha nem is szorgalmasan, de lázasan, írt novellát, tárcát, forgatókönyvet, egy kisregényt is, sikere volt, az írók respublikája mint egyenrangút
fogadta be. Talán nem is, vagy elsôsorban nem mondanivalójáért becsültük,
hanem rafináltan természetes mondataiért, bújtatott humoráért, nyesett párbeszédeiért, váratlan irányba forduló történeteiért – ma úgy mondanák (akkor nem
mondtuk így): mesterségbeli tudásáért. Megtaláltam a MINT A KISKUTYÁ-ban azt a
néhány sort, amit különösen szerettem: „A nô maga elé húzta a tányért, és enni
kezdett. A férfinak úgy tûnt, mintha hallaná a nyálképzô mirigyek mûködését, meg azt,
ahogy a fogak ôrlik az ételt, meg ahogy a megrágott pépet lenyeli, ahogy a nyelôcsô gyûrûzô
mozgással hajtja a gyomráig, ahol csobbanva belepotyog a gyomornedvébe.” Érzékletes,
pontos – és humoros – volt annak a jelenetnek a leírása is, ahogyan a fegyházban
meztelenre vetkôztetett fiatalember zsebre akarja vágni a kezét, de nem tudja,
„mert a zsebe éppen náluk van”. Az efféle telitalálatokból és elhelyezésük, alkalmazásuk mûvészetébôl ismerszik meg a vérbeli író.
Tíz dicsôséges év alatt elégett – elégette magát, mint Csáth, mint Cholnoky
László. Azután egyre kevesebbet írt, ha mégis, két-három oldalas karcolatokat,
azokban sem igen történt semmi, felvillant egy régi emlékkép vagy egy groteszk
ötlet, Császár pedig gúnyosan, okosan, rezignáltan elmélkedett – igaz, gondolatai
eredetiek voltak most is, mondatai érzékletesek, pontosak, néha „mezítlábas és
klottgatyás” fantáziája is a magasba emelkedett, messze röppent még. Azután már
ehhez sem volt ereje két kórház, két kúra között. Ült a kávéházban, kocsmában,
és beszélt, végeérhetetlenül, kábán is érzékletes, játékos, dupla fenekû fordulatokkal. Azért mesélt állandóan – mint Rév Zoli –, hogy ne kelljen írnia? És azért
tépte ki magát családból, nôk, féltô barátok körébôl, hogy ne kérdezzék tôle,
miért nem ír?
Hatvanadik születésnapján egy klubban felolvasták néhány régi novelláját,
mondott maga is egy-két szót, majd leültünk a fehér asztalhoz. Bort hozott egy
fiatal barátja. Eltolta a poharat. – Leszoktál? – kérdeztem. – Abbahagytam. Az
más – mondta. – Akkor mit csinálsz? – Fôzök. – Mint Rossini, amikor elunta a
zeneszerzést – mondtam, már csak azért is, mert tudtam, rajong a zenéért, ért is

hozzá. – Igen – vigyorgott. – Lehet, hogy rólam is elneveznek majd egy ételt:
tournedos à la Tsazar. – De tudod, hogy több évtizedes hallgatás után utolsó
éveiben Rossini megint írni kezdett, megírta a káprázatos PETITE MESSE SOLENNELLE-t. – Persze hogy tudom – felelte, és fütyülni kezdett egy nehezen azonosítható dallamot. – Emlékszem, vagy tíz éve elmondtad, hogy egyszer egy szadista
tiszt gépfegyverrel kísért át a börtönudvaron, azt mondta, ha szökni próbálsz,
lelô, mint a veszett kutyát. Te pedig reszkettél, hogy megbotlasz, és a tiszt boldogan beléd ereszt egy sorozatot. Óvatosan lépkedtél, nehogy eless. Remek téma,
akár veled történt, akár mással. Megírhatnád. – Megírtam már, csak rosszul,
elsiettem. Meg kéne írni rendesen.
Amikor kikísért, láttam, milyen nehezen jár, arca eltorzult a fájdalomtól (a
csigolyáival volt valami baja), aprózva lépked. De nem a börtönudvar jutott az
eszembe, hanem – bajosan tudnám megmagyarázni, miért –, az, hogy olyan, mint
egy elszegényedett francia márki a nagy forradalom idején, vagy inkább egy
lerongyolódott orosz nemes valamelyik isten háta mögötti kormányzóságban a
múlt század végén. Valami különös elegancia volt benne, fáradt nagyvonalúság.
Mintha megérezte volna, merre járnak a gondolataim, búcsúképpen azt mondta: – Nyicsevó. – Mindig is szeretett orosz szavakat keverni a beszédébe, talán
hódolatként a nagyoknak, Dosztojevszkijnek, Tolsztojnak, Turgenyevnek.
És most arra gondolok: hátha mégis elkezdte azt a novellát, az utolsót, hátha
elôkerül egy fiókból az a nyolc oldal.
Réz Pál

