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A HOLMI K¹RK°RD°SE

Kedves BarÀtunk,
nyolcvan esztendûvel ezelûtt a SzÂzat k´ltûj¢rûl szÂlva Babits MihÀly annak a meggyû-
zûd¢s¢nek adott kifejez¢st, hogy ànem a f´ld a hazaÊ, de àlelk¡nk f´ldje ¢s otthona ä nyel-
v¡nk, gondolataink ¢s eml¢keink... hogyha a nemzetet Ágy ¢rtj¡k, nem politikÀnak, hanem mü-
velts¢gnekÊ. °ppen ez¢rt folyton visszat¢rû, gy´trû gondja volt àa magyar l¢lek sivatag
gy´k¢rtelens¢ge, furcsa ingatagsÀgaÊ, amelynek ûszerinte ànemcsak t¡nete: r¢szben talÀn oka
is az a p¢ldÀtlan k´z´ny, amivel mÃltjÀnak ¢rt¢keit elejti, s mindjobban elejti, ahelyett, hogy mind-
jobban asszimilÀlni, k´ztudatba vinni t´rekedneÊ. De nem csak Babits ¢rezte Ágy: Egry JÂzsef
p¢ldÀul feljegyezte a naplÂjÀba, hogy àegy nemzetn¢l nemcsak az a fontos, hogy vannak-e
¢rt¢kei, hanem az is, hogy vannak-e ¢rt¢keinek megbecs¡lûiÊ.

Ez a gond ma is idûszerü. S ez¢rt bocsÀtjuk ÃtjÀra k´rk¢rd¢s¡nket: a kortÀrs magyar
irodalom klasszikusai k´z¡l Nagy Lajos, TersÀnszky JÂzsi Jenû, F¡st MilÀn, KassÀk
Lajos, D¢ry Tibor, TamÀsi çron, N¢meth LÀszlÂ, Illy¢s Gyula, Vas IstvÀn, Ottlik G¢za,
J¢kely ZoltÀn, We´res SÀndor, MÀndy IvÀn, Pilinszky JÀnos, Nemes Nagy çgnes, Nagy
LÀszlÂ müve ma eleven, vitÀkra ingerlû ´r´ks¢g-e vagy holt irodalomt´rt¢neti ¢rt¢k?
írÂtÀrsainkat arra k¢rj¡k, hogy teljes nyÁltsÀggal ¢s szubjektivitÀssal ÁrjÀk meg szer-
kesztûs¢g¡nknek hÀrom-n¢gy oldalon (a terjedelem persze nem k´t´tt), hogy meg-
Át¢l¢s¡k ¢s tapasztalatuk szerint ki az a felsoroltak k´z¡l, akinek az ¢letmüve 1998-ban
is jelen van ¢s hatÀst gyakorol szellemi ¢let¡nkben, s kinek a munkÀssÀgÀt fedi a feled¢s
futÂ pora. TovÀbbÀ hogy ki hiÀnyzik, v¢lem¢ny¡k szerint, ebbûl a n¢vsorbÂl? Term¢-
szetesen akinek csak egyetlen vagy n¢hÀny ÁrÂnk mai utÂ¢let¢rûl, illetûleg tetszhalÀ-
lÀrÂl van mondanivalÂja, az is vÀlaszoljon, mert az û vÀlasza is k´z¢rdeklûd¢sre tarthat
szÀmot. S k¢rj¡k, fejts¢k ki azt is, hogy a szÂban forgÂ ÁrÂk munkÀssÀgÀhoz valÂ mai
szellemi viszonyban milyen okok jÀtszhatnak k´zre. ä A k´rk¢rd¢s¡nkre be¢rkezû vÀ-
laszokat abban a rem¢nyben k´z´lj¡k lapunkban, hogy ezÀltal is hasznos eszmecsere
¢s vita kereteit teremtj¡k meg.

Budapest, 1998. mÀrcius 3.
Domokos MÀtyÀs    R¢z PÀl

Ma nÀlunk a nemzetet kizÀrÂlag politikÀnak ¢s ¡zletnek n¢zik, nem pedig müvelts¢gnek:
¡gyeink ÀllÁtÂlagos k¢pviselûi ¢s int¢zûi, akik ä eml¢kezhet¡nk ä a nyolcvanas ¢vek
v¢g¢n ¢s kilencvenes ¢vek elej¢n Ãton-Ãtf¢len id¢zt¢k nemzeti nagyjainkat: politiku-
sokat, tudÂsokat, k´ltûket, m¢g a kortÀrsakat is (!). De hamar elkopott az ehhez hasz-
nÀlhatÂ szeg¢nyes agyi ¢tk¢szlet¡k.

A kultÃra a jelenben nem gyakorolhatÂ a reÀ vÀgyÂknak, ez¢rt el¢rhetetlen ä ànincs
hozzÀ p¢nzÊ ä a k´zoktatÀstÂl a müv¢szetekig; egy olyan orszÀgban nincs, ahol pilla-
natok alatt ¢p¡lnek pompÀs k¡llemü bankok, sz¢khÀzak, bevÀsÀrlÂcentrumok ¢s
egy¢b k¢jpalotÀk, de a Nemzet SzÁnhÀzÀt m¢g k´zadakozÀsbÂl sem hozhattÀk l¢tre a
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nemzet mai napszÀmosai, ¢s elûre megjÂsolhatom, a tetûh´z sem ¢rnek majdan az
Àcsok, amikor v¢gzetesen àkimer¡l a rendelkez¢sre ÀllÂ keretÊ. Legfeljebb sz¢trohad
az is, mint a müeml¢keink...

HÀt ennyit ÀltalÀnossÀgban, elvontan, ami ugyebÀr Ãgy pÀsszol nekem, mint teh¢n-
nek a gatya, le is vetem gyorsan; csak az¢rt kellett bevezetû¡l, hogy jÂl felp´rgessem
magam, ugyanis en¢lk¡l egyetlen mondatot sincs kedvem leÁrni; ¢n n¢mely eszement
mü-Át¢sz szerint àanekdotizÀlokÊ ä bÀr azt sem tudom, mit ¢rtenek ezen, mert, k¢rem,
¢n egyszerüen csak mes¢lek, mes¢lgetek, term¢szetesen nem minden kajÀnsÀg n¢lk¡l,
mint az igazi mesemondÂk; tudjÀtok, gyerekek: ¢n vagyok a lupus in fabula ä a farkas,
aki ott settenkedik a mindenkori ûk kertje k´r¡l, rÀadÀsul, ha nem is bÀrÀnybûrbe
bÃjva ä ezt a müfajt meghagyom nekik ä, bohÂcsipkÀban; ezt a tr¢fÀt m¢g a k´zelmÃlt
tÀrsulatÀnak vagy csordÀjÀnak idej¢n kellett kitalÀlnom, hogy megtürjenek, Ágy aztÀn
ha nem ajnÀroztak is, de nem vÀgtak agyon.

Kezdj¡k ott, hogy gyerekkorom Âta szenved¢lyes olvasÂ vagyok. Nekem a k´rk¢r-
d¢sben felsoroltak legt´bbje nem csupÀn kor-, hanem lelki tÀrsam lett, volt ¢s ma is
az; nevelûim, tanÁtÂim. KamaszkodÀsom idej¢n RÀkosi pajtÀs volt gyarmatunk ¡gyele-
tes helytartÂja, ekkor a n¢vsorban szereplûk legt´bbje a àk¡lsû s´t¢ts¢gbeÊ szÀmüz´tt-
k¢nt tengette ¢let¢t, a nev¡k sem l¢tezett, ¢s ez k¡l´n´sen vonzÂvÀ ¢s szeretett¢ tette
ûket szÁvemnek ¢s elm¢mnek. JavÁthatatlan kedvelûje vagyok minden tiltott gy¡-
m´lcsnek, ezenkÁv¡l ́ r´k´sen felf¡ggesztett, olykor v¢grehajtott Át¢lettel sÃjtott tiltott
hatÀrÀtl¢p¢ssel kÁs¢rletezû ¢s meggyûzûd¢ses hitetlen, Ágy aztÀn SzomorytÂl Sinka Ist-
vÀnig ´sszeolvastam mindent. Nem kommunista k´rnyezetben ¢ltem, ¢s barÀti ma-
gÀnk´nyvtÀrak segÁts¢g¢vel, az antikvÀriumokban ¢s a Parlament k´nyvtÀrÀban dÃs-
kÀltam ¢gi javakban. Az iskolai tanulmÀnyaimat nemcsak hanyagoltam, hanem egye-
nesen ker¡ltem; ennek k´sz´nhetem kÀprÀzatos irodalmi (¢s egy¢b) müvelts¢gemet.
Mert elolvastam ¢n az¢rt J. V. Dzsugasvili, alias Koba, alias SztÀlin TANULMçNYOK A
MATEMATIKçRñL cÁmü v¢konyka, de nagyon szÂrakoztatÂ müv¢t is. P¢ldÀul...

K¢t nappal azutÀn, hogy megkaptam a Holmi ́ r´mmel fogadott k´rk¢rd¢s¢t (ides-
tova tÁz ¢ve ez az elsû ÁrÀsom, amit leadok; Ãgy lÀtszik, ¢n mindig besorolhatatlan,
´nt´rv¢nyü, vagabund, r¢szeges, bujakÂros parÀzna mittudom¢nmicsoda ä ja igen,
rÀadÀsul hÀnyavetin àanekdotizÀlÂÊ ä, most, feltehetûen aggkori elmegyenges¢gem
k´vetkezt¢ben, ÃgyszÂlvÀn f¢l lÀbbal a matrÀcsÁrban [ejtsd, politikusom: àmatrÀ-csÁrÊ
ä Âind Tao kifejez¢s, amellyel H. Heine n¢met-zsidÂ k´ltû pÀrizsi meditatÁv k¢jhan-
cÃrjÀt jel´lt¢k], tehÀt most kezdek megrendel¢sre Árni...), nem veszÁtettem el a fonalat,
csak egy pillanatra odadobtam a pamutgombolyagot a cicÀknak, hadd jÀtszadozzanak
vele... SzÂval k¢t nappal azutÀn... megmutattam a levelet a negyvenegy ¢ves IstvÀn
fiamnak, aki legfûbb irodalmi tanÀcsadÂm, ha a legÃjabb term¢kekrûl ¢rdeklûd´m,
ugyanis ´r´k´lte atyja mÀniÀtico-lexikofÀgiÀjÀt, azt mondja a gyermek merengve ä
Nagy Lajos... nem olvastam tûle semmit... ä Mondom neki, hogy: ä Ez jegyez: vaksÀ-
got; Kirschner szerint: mÃltad a semmi kÃtjÀba hullik, mint a malomkû; Radius M.
szerint: ́ regasszonyt fogsz talicskÀn tolni. Erre û tovÀbbm¢lÀzva: ä Azt hittem, valami
kommunista pÀrtÁrÂ... A t´bbit persze hogy ismerem...

R´viden csÀcsogtam n¢ki Nagy LajosrÂl, h´rgû szelÁds¢g m´g¢ rejtett gÃnyolÂdÀs
n¢lk¡l, mert tudtam, hogy nem û tehet rÂla... EmlÁtettem neki a k¢t ´n¢letrajzi re-
g¢nyt: A MENEKºLý EMBER-t ¢s A LçZADñ EMBER-t. Biztosan el fogja olvasni, elûsz´r
az egyiket, aztÀn a mÀsikat, aztÀn rÀharap, ¢s sorra megveszi a t´bbit. MostanÀban
cs´vesektûl vÀsÀrol a bolhapiacon az ´tvenes-hatvanas ¢vekben kiadott remekmüve-
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ket, amikre az antikvÀriumok rÀ sem n¢znek. LegutÂbb kajÀn mosollyal ÀtnyÃjtotta
Broncs-Brujevics EML°KEIM LENINRýL cÁmü sz¢p, barna mübûr k´t¢ses k´nyv¢t,
aranybetükkel a cÁmlapon. ä Neked vettem ajÀnd¢kba negyven forint¢r'... ä PÀr szÂban
elmondtam, hogy a szerzû a cÀri hadsereg hÁrszerzû fûn´ke volt, az oktÂberi forrada-
lom idej¢n ¢s utÀna Lenin utÀn a mÀsodik ember a N¢pbiztosok TanÀcsÀban, k¢sûbb
a V´r´s Hadsereg tÀbornoka, hogy olvastam a nÀlunk is megjelent eml¢kiratait, ez a
valÂszÁnüleg kivÀlÂ spion beszerzû ¢s bÀrmilyen c¢l ¢rdek¢ben gÀtlÀstalan gazember.
Lenin nem vÀlaszthatott volna jobban... Sat´bbi. IstvÀn mÀr megtartotta volna az ajÀn-
d¢kot. De hÀt ily mÂdon megk´sz´ntem n¢ki azt. ögyis visszakapja tûlem... °rdekes
mÂdon bibliofÀgiÀm (ez a helyes kifejez¢s) mellett teljesen idegen tûlem a bibliofÁlia...
De ez is mÀs t¢ma legyen... Majd elmondom. AlkalomadtÀn.

Nagy Lajos... A nÀlam fiatalabbakhoz szÂlok, mert a hozzÀm hasonlÂ korÃak bÂlo-
gatnak helyeslûn, hogy helyett¡k is csevegek, vagy undorodva vicsorognak, mert
olyan Àllatok maradtak, kikupÀlÂdott ÀllatkÀk, amilyennek sz¡lettek. ...Amikor a hÀ-
rom fiam valamelyik¢nek, esetleg egyszerre kettûnek mes¢lgetek, olyan ÀhÁtattal fi-
gyelnek, mintha a segesvÀri csatÀrÂl reg¢ln¢k: ä °s akkor Bem tÀbornok n¢kem, a
seg¢dtisztj¢nek sich erz¡rnend hÀtraszÂlt: te csak arra a Petrovitsra pass auf! Nur auf
Petrovits...! Du junges Arschloch, wie dieser b´se Kerl... ä pedig csak arrÂl mes¢lek,
hogyan n¢ztem az orszÀgÃtsz¢li ÀrokbÂl, amint az ideiglenes szovjet rep¡lût¢ren a fel-
szÀllni sem tudÂ ruszki g¢peket a n¢met Messerschmittek g¢ppuskÀztÀk... ñriÀsi na-
rancsszÁn lÀngbubor¢kok... Sz¢lesvÀsznon, egyenes adÀsban, mint a t¢v¢ben... Fiaim
ilyenkor Istent lÀtnak bennem... Onnan tudom, hogy olykor packÀznak velem, akÀr
az ñsz´vets¢gi örral az û vÀlasztott n¢pe. Ki Ágy, ki Ãgy: IstvÀn ked¢lyesen ¢lcelûdik,
Andris k´vetkezetes ´k´rlogikÀjÀval az adatokra kÁvÀncsi, Petya, a legfiatalabb, a ben-
ne tÃltengû ¢rzelmektûl f¢ktelen szem¢t; neki erre is van k¢pzelûereje, ez¢rt f¢l az
¢lettûl, vÀgyaiban mindig csalÂdik, mert azokat leromboljÀk, felgyÃjtjÀk, vagy csak Ãgy
kifolynak ´sszetartott teny¢rben ûrz´tt vÁzk¢nt, ez¢rt gyorsan arcÀba vÀgja annak, aki
m¢g ´ntene. °n viszont Ãgy viselkedem, mint az ör. Szesz¢lyesen les´pr´m ûket a
f´ldrûl, tüzesûvel, lÀngtengerrel borÁtom ûket, ´z´nvizet Àrasztok; mint çbrahÀmtÂl
IzsÀkot: szeretteiket kÁvÀnom àtanÃbizonysÀgulÊ, pÂkerjÀtszmÀra t¢tk¢nt rakom ûket,
mint JeremiÀst a SÀtÀnnal vÀltott jÀtszmÀban. ä NanÀ, hogy nyerek. Kegyetlen mÂka-
mester vagyok, mert ¢n vagyok az ör, a te istened, ¢s ne legyenek neked mÀs isteneid,
ne imÀdj ¢s ne tisztelj mÀs isteneket rajtam kÁv¡l... Sat´bbi.

íme, ide torkollik az àanekdotizmusÊ. ¹nc¢lÃ csalÀdi krÂnika lesz belûle...
LÀnyok, fiÃk! Ugye tudjÀtok, hogy valÂban l¢tezû fiaimat csak hÀrom utÀnam k´-

vetkezû nemzed¢k jelk¢p¢nek hasznÀlom?... Ha nem, akkor es¢lyetek van arra, hogy
irodalomÁt¢szek vagy politikusok, milliÀrdos maffiÂzok legyetek. Ez se semmi...

Ha ¢rtett¢tek szavaimat, akkor j´het Nagy Lajos.
àT´rv¢nytelenÊ gyerek volt ä nem ismerte az apjÀt. Ti ismeritek?
TatÀrok, t´r´k´k, j´ttment zsoldosok dugtÀk meg anyÀitokat, besenyûk, kunok, ci-

gÀnyok, zsidÂk, n¢metek, ruszkik. Ilyen volt Nagy Lajos egy olyan vilÀgba sz¡letve,
amelyben csak Ãr volt ¢s paraszt. ý nem lehetett egyik sem. MÀr olyannak lett, mint
ti itt, most. PolgÀr sem lehetett, mert polgÀr, ÀllampolgÀr nem l¢tezett. Mint ma... A
t´rv¢nytelen gyerek tehÀt itt Pesten mi lehetett mÀs, mint ÁrÂ. Aff¢le lump frÀter...
OlvassÀtok KrÃdyt is... Lehetett m¢g birkÂzÂ, tenorista. írÂ akkoriban m¢g rendha-
gyÂ voltÀban is csak az lehetett, aki mÀs aligha lehetett. De hÀt egy ilyen sefajta ember
m¢g ÁrÂk¢nt is csak akkor kell, ha szÂlÁtjÀk (legalÀbb egy k´rk¢rd¢ssel), de hÀt a felvi-
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lÀgosult Nyugatnak minek, hiszen OsvÀt (nagy n¢v!) szerint a tÀrsadalom arcÀba k´pni
nem müv¢szet. J´jj´n a N¢pszava... ¹n¢letrajzÀban panaszolja Nagy Lajos, hogy a no-
vellÀi¢rt feleannyit fizetnek, mint a ma mÀr okkal ismeretlen Csizmadia SÀndornak.
Mi¢rt? Sz¡ntelen¡l ezt keresem most. Na, egyelûre mindegy.

Itt van a TanÀcsk´ztÀrsasÀg, a proletÀrdiktatÃra, a szabadsÀg! Ezt volt alkalmunk
megismerni... Tegnap is, ma is; lesz alkalmunk holnap is? Lesz. Egy nemzet tÀrsadal-
ma ugyanÃgy nem k¢pes megvÀltozni, mint a tÀrsadalmat alkotÂ ember; mÀs maszkot
ragaszt, mÀs jelmezt ´lt, de csak az¢rt, hogy megmaradhasson ´nmagÀnak. Az elme-
beteg a szakorvosok szerint disszimulÀl, ànormÀlisnakÊ tetteti magÀt, hogy maradhas-
son a neki megfelelû ÀllapotÀban; a h¢tszilvafÀs, bocskoros nemes arisztokratÀt mÁmel.
A dicsûs¢ges TanÀcsk´ztÀrsasÀgnak kell GÀbor Andor, a vidÀm kupl¢szerzû, de nem
kell KassÀk vagy N. L. A feh¢rterror sumÀkolÂ Horthy-birodalma (?) mit kezdhetett
volna az innen fanyalgÂ, onnan undorodÂ Nagy Lajossal? Azzal, aki holmi kÀv¢hÀzi
kirakat¡vegen kereszt¡l bÀmulja, hogyan zabÀl a gazdag ember; bÀmulja, ¢s k´zben
szinte jÂllakik. Ez mÀr elviselhetetlen: ¢n felfalok mindent, ¢s û lakik jÂl; zavarjÀtok
el azt az ¢henkÂrÀszt! °n csak habzsolni akarok, de û lakik jÂl a p¢nzemen.

Ez a Nagy Lajos, a fene egye meg ûtet ä mÀr eln¢z¢st, de kikÁvÀnkozik belûlem a
szÂ ä, ez mi¢rt lÀt ott is, ahol nem kell odan¢znie. (NB.: Akkoriban m¢g nem volt olyan
furfingos az uralom, mint manapsÀg: àN¢zd, te h¡lye kisnyugdÁjas, hÀt lÀtod: koldu-
sok ¡lnek itt minden utcasarkon, Ïhajl¢ktalannakÎ bec¢zett cs´vesek a szem¢ttartÀly-
bÂl ¢tkeznek, hÀt fogd be a pofÀd; ne menj az utcÀra, mert hetven forintod¢rt lefÃjnak,
meg´lnek; menetelj a sÁr fel¢, ¢s d´g´lj meg!...Ê)

Harmincas ¢vek:
JÂzsef Attila helyett Illy¢s Gyula megy ki a SzovjetuniÂba. Hiszen k´ztudomÀsÃ,

hogy JÂzsef Attila fasisztoid beÀllÁtottsÀgÃ. N. L. nem àmÀsk¢ntÊ gondolkodÂ, csak
unott àkÀv¢hÀzi ÁrÂÊ ä ez nem sok vizet fog zavarni. Kimegy, birkÂzik az Aurora cirkÀlÂ
dÁszpinty matrÂzÀval, csak Ãgy, brahibÂl, legyûzi. ötinaplÂt Árnak mindketten. U. Gy.
pukedlizik, ¢s elmondja illedelmesen, hogy: àItt minten natyon sz¢p, meg fatyok el¢-
ketveÊ, jÂkat Árt, de politikus elme volt. ä Nagy Lajos is megÁrta eml¢keit, amelyekben
koszosak az utcÀk, a kÀv¢hÀzak, toprongyosak az emberek... KodolÀnyi ÃjsÀgjÀban le
kellett ÀllÁtani a k´zl¢st... ä Klassz, mi? ä k¢rdezte volna egy b´rt´ntÀrsam. Egy igazi
arisztokrata. ºltem ¢n mindenf¢l¢kkel. Na de errûl is majd mÀskor... HosszÃ lesz m¢g
nekem az ¢let...

CsÀszÀr IstvÀn

Nem ¢rt¢km¢rû, hogy a mÀbÂl n¢zve egy ÁrÂ jelen van-e! Annak idej¢n BabitstÂl N¢-
meth LÀszlÂig magasztaltÀk, a Nyugat nagy k´ltûivel egy¡tt emlegett¢k Gell¢rt Osz-
kÀrt, ¢s mÀra sem tÀbora, sem olvasÂja. Viszont halÀla utÀn CsÀth G¢za egyÀltalÀn
ànem volt jelenÊ, aztÀn ¢pp az elmÃlt hÃsz-harminc esztendûben ¢rdekess¢ge kivilÀ-
gosodott, ÁrÂi becs¡lete folyamatosan ´regbedik. BÀrmit ÀllÁtsunk most, holnapra ¢r-
v¢nytelenn¢ vÀlhat. Az Ázl¢s vÀltozik, egyes ÁrÂk maguk is megelûzik korukat, de leg-
inkÀbb a kortÀrsak tudata marad a legjobbak müv¢szete m´g´tt. Egy¢bk¢nt is a nagy
tehets¢gek gyakran az irodalmi divatok partvonalÀn tÃl fejlûdnek.

A XX. szÀzad v¢g¢re elvÀsott mind a kritikusok, mind az olvasÂk foga. Csak a fü-
szerek ingerlik ¢tvÀgyukat. Nagy Lajost, a grisaille-nak ezt a kitünû, sz¡rk¢re sz¡rk¢vel
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festû mester¢t nem b´ng¢szik manapsÀg, nem is emlegetik. Pedig kem¢nyen meg-
munkÀlt naturalizmusa mÃlhatatlan remekk¢nt rajzolta meg a h¢tk´znapok trag¢diÀ-
it az EGY D°LUTçN A GRºN-IRODçBAN lapjain, mint a megh´kkentû fordulatokon Àt
zajlÂ t´rt¢nelmet a KOPASZOK °S HAJASOK VILçGHARCç-ban: ez utÂbbi ´r´k lecke az
olyan tÀrsadalomnak, mely a f´ldrajzi hosszÃsÀg ¢s sz¢less¢g e fokÀn a politikai mi-
mikrik t´bb felvonÀsÀt ¢lte Àt. àNem jÂ a haragos megvert k´r¡l settenkedni, hamar kaphat
û is a nyaka k´z¢, az ember tovÀbb szokta adni, amit û maga kapott, a gyeng¢bbeknek.Ê A TANYAI
T¹RT°NET-bûl id¢zett mondat azt bizonyÁtja, Nagy Lajos nemcsak gondos f¢nyk¢p¢-
sze a vilÀgnak, hanem az emberi term¢szet ismerûje is. Ha azt mondom, a FARKAS °S
BçRçNY a Phaedrus-mes¢nek talÀlÂan korszerüsÁtett p¢ldabesz¢de, AZ EGYIPTOMI
íRñDEçK, ez a Galilei-eset a hiteles dÁszletek ellen¢re minden autokrata tÀrsadalom
szatÁrÀja, akkor nyugodtan ÀllÁthatÂ, hogy Nagy Lajos naturalizmusa nem szeml¢let-
forma, hanem kell¢ktÀr, ¢s ha az irodalom elfÀsult k¢jencei m¢gsem ¢rz¢kenyek rÀ,
akkor a realista fel¡letn¢l megragadt szellemi neveltet¢s¡nk egyik hazai gyenges¢g¢re
kell utalnom. Egy r¢gtûl elavult oktatÀsi rendszer k´vetkezt¢ben a k´nyvek honi be-
fogadÂinak nincs filozÂfiai fog¢konysÀguk, nem eszm¢lnek a tapasztalatba foglalt Àt-
fogÂbb jelent¢sre.

Nagy Lajos negatÁv utÂ¢lete az irodalmi feled¢s egy mÀsik rugÂjÀra is p¢lda. Az
emberek nem a müveket olvassÀk, hanem a szerzûket. Akinek megteremtik a mÁtoszÀt,
vagy û maga vÀllalkozik mutatvÀnyos szerepjÀtszÀsra, annak a tÀborÀnak mÀr mind-
egy, mestermunkÀjÀt olvassa-e vagy f¢rcmüv¢t. KosztolÀnyi Ady-bÁrÀlatÀbÂl is Babits
egy n¢zettel ¢rtett egyet: az irodalmi bÀlvÀnyimÀdÀs kÀrhoztatÀsÀval. Nagy Lajos re-
mete¢letet ¢lt, kedves idût´lt¢se a sakk volt, amely, l¢v¢n n¢ma jÀt¢k, a tÀrsas ¢let ki-
zÀrÀsÀra alkalmas, Ágy a barÀtok, hÁvek visszhangzÂ kara sem t´m´r¡lhetett k´r¢. Nem
kev¢sb¢ igaz, hogy ¢rdes term¢szet¢nek sem tÀmadtak rajongÂi. ºnnepelt ÁrÂk halÀ-
luk utÀn mennyorszÀgukbÂl t´rv¢nyszerüen ker¡lnek a purgatÂriumba, melynek ma-
gyar neve tudvalevûen tisztÁtÂtüz, Àm Nagy Lajos sosem ¢lvezte az irodalmi ¢let
mennyorszÀgÀt.

KassÀk utÂ¢lete sarkalatos ellent¢te az ́ v¢nek. Napjainkban is hivatkozÀsi alap. Hi-
Àba akadtak ¢rdemes tanÁtvÀnyai, maguk is legalÀbb egy-k¢t pompÀs mü szerzûi, mint
p¢ldÀul Barta SÀndor, KassÀk volt ¢s maradt minden irodalmi lÀzadÀs zÀszlaja, min-
den Ãj magyar irodalmi formateremt¢s greenwichi d¢lk´re. Az ´n¢letrajzi fogantatÀ-
sÃ, novellisztikus k´ltem¢nyek mÀig f´l¡l nem mÃlt ûse A Lñ MEGHAL A MADARAK
KIREPºLNEK, mint ahogy a h¢tk´znapi ¢lethelyzetek k´lt¢szett¢ emel¢s¢nek is û az Ãt-
t´rûje. (Ady alkalmi versei ¢s a hÀborÃellenes Babits lÁrÀja inkÀbb t´rt¢nelmi fedd¢-
sek.) Mintha az izmusoktÂl elszakadt, bÀr mindv¢gig sz¡rrealisztikusan jÀt¢kos Illy¢s
fiatalkori, ´n¢letrajzi tÀrgyÃ verseiben az emberi kapcsolatok term¢szet¢t kinagyÁtÂ
gesztust is füzn¢ szÀl KassÀk po¢mÀjÀhoz. (IFJöSçG, illetve NIZSNIJ, ñDA EURñPçHOZ.)
Ha pedig KassÀk fejlûd¢sreg¢ny¢t, az EGY EMBER °LET°-t Ãgy fogjuk f´l, mint ´n-
¢letrajzi k´ltem¢nye idûben kiteljesÁtett, ugyanakkor a szilaj expresszionista k¢pektûl,
dadaista indulatkit´r¢sektûl megtisztÁtott, fokozottabban a k´z´ss¢gi ¢letre irÀnyÁtott
vizsgÀlatÀt, ez a mü is mintÀnak lÀtszik mÀs alkatÃ ¢s Ázl¢sü tehets¢gek kez¢n, mint
amilyen a HUNOK PçRISBAN, a BEATRICE APRñDJAI szerzûje vagy a memoÀrÁrÂ Vas
IstvÀn.

KassÀk arra is adott p¢ldÀt, hogy a k´ltû n¢hÀny jellemzû vÁvmÀnyÀt, stÁlusjegy¢t
megtartva mik¢nt hajthat v¢gre sajÀt ¢letmüv¢ben Ãgynevezett paradigmavÀltÀst.
Idûskori k´lt¢szet¢t t¢vesen minûsÁtik klasszicizÀlÀsnak. A Nyugat-barÀtok irodalmi
szalonjÀban û maga fejtette ki 1932 november¢ben: ha az izmusok nem tudtak is to-
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vÀbbfejlûdni, az Ãj müv¢szetet ä eszk´zeiv¢ vÀlvÀn ä igencsak gazdagÁtottÀk. StÁlusa
valÂban egyszerüs´d´tt, de nemritkÀn szÂlt k¢sûbb is irÀnyvÀltoztatÂ dikciÂval, a da-
daista szÂism¢tl¢st kompozÁciÂs elvv¢ vÀltoztatta, az avantgarde oximoronjait hol mint
a term¢szet sz¢lsûs¢geit jelenÁti meg (°JSZAKAI BOLYONGçS), hol mint jellemzû ¢let-
helyzetet nyilvÀnÁtja ki: àMozgok ́ r´kk¢ / ¢s m¢gis / helyemen vagyok / az ûrs¢genÊ (NAPJAIM
°VEIM); az ellent¢teknek a szÀzadelûn gyakori egy¡tt¢l¢s¢t term¢szettudomÀnyosan
igaz jelens¢gekben lÀttatta: àñ jaj jaj / Â jaj jaj / fekete ez a rÂzsaszÁn / ez a feh¢r is fekete /
kik´p fel¢m a halÀsz / ne ¢rints meg / te is feket¢re vÀlsz.Ê (TINTAHAL.) TalÀn nem tanÁtÂnak,
hanem elûdnek kell tiszteln¡nk, ha arra gondolunk, hogyan mentette Àt KÀlnoky a
szem¢lyes tragikum ´nkÁnzÂ lidercess¢g¢t HomÀlynoky SzaniszlÂ kalandjainak gro-
teszk versnovellÀiba, vagy Tandori a koan-versek racionalizÀlt misztikumÀbÂl hogyan
l¢pett elûbb avantgarde struktÃrÀkba, majd a nyelvi dekonstrukciÂ v¢gtelenÁtett po-
¢tikÀjÀba, akkor ezt Ãgy ¢rtelmezhetj¡k, hogy tett¢k ezt mindketten a hatÀs legcsek¢-
lyebb valÂsÀgos t¢nye n¢lk¡l a t´rt¢neti leszÀrmazÀs nagyobb dicsûs¢g¢re.

De KassÀk a konstruktivista festû mÃzeumÀnak, ¢vrûl ¢vre rendszeres kiÀllÁtÀsainak
tiszteletadÀsÀval elevenen tartja teljes szem¢lyis¢g¢t. A festûbûl mindig visszasugÀrzik
valami gondolat¢bresztû eljÀrÀs k´ltem¢nyeire, k´lt¢szet¢ben pedig rendre-mÀsra f´l-
ismerj¡k a konstruktivista gondolkodÀs szerkesztûelv¢t. A k¢t tÀrsmüv¢szet ¢lvezûi a
k´lcs´n´s mentÀlis v¢rÀt´mleszt¢sben igazi, ¢lû kortÀrsuknak ¢rezhetik KassÀkot.

MostohÀbb sorsra vall J¢kely napjainkbeli visszhangtalansÀga. Hogy lelkesedett
mÀr a kezdû k´ltû¢rt Szerb Antal, ¢s mennyire magÀval ragadott engem is hajdan alig
huszonhÀrom ¢ves fûvel Árt csodÀja, A MAROSSZENTIMREI TEMPLOMBAN: a romlÂ is-
tenhÀzÀban a fogyatkozÂ gy¡lekezet rend¡letlen zsoltÀr¢nekl¢se, hüs¢g a mÃlthoz, ¢s
a kÂrust erûsÁtve igazsÀgtevûnek a tizenkettedik ¢nekes, maga az ör. A kiszabott fel-
t¢teleken f´l¡lemelkedû, a sors hatÀrait ostromlÂ ember el¢gikus dicsûÁt¢se! SzÀmos
ehhez m¢rhetû verset Árt ifjÃkorÀban, a hÀborÃ utÀn Ãjabb hullÀmhegy: a FUTBALLIS-
TçK, a MADçR-APOKALIPSZIS, a GºL BABA FºRDýJ°HEZ, aztÀn a szem¢lyi kultusz idû-
szakÀban sz¡letett remekmüvei k´vetkeztek, a DADOGçSOK EGY SZíVHEZ, AZ UTOLSñ
SZñ KERES°SE, a hûsiesen vÀllalt halandÂ l¢t emelkedett gyÀszbesz¢de ¢s a t´rt¢nelmi
idûszak b¢klyÂzta tÀrsadalom¢. °s most megr´k´ny´dve, elkeseredve hallom, s¡ldû
egyetemistÀk vonakodnak dolgozatot Árni rÂla! Igaz, akadnak kev¢sb¢ siker¡lt versei
is, ¢s igaz, tehert¢tel¡k az ¢rzelmek tÃlcsordulÀsa. A fiatalokat alighanem romantikÀja
riasztja, amelynek azonban csak vivûanyaga egy kiÀbrÀndult nemzed¢k szem¢ben el-
Át¢lendûen f´lfokozott ¢rzelem. çm a romantika, V´r´smarty¢, ¢s, igen, J¢kely¢ az a
szeml¢let- ¢s magatartÀsforma, mely, l¢v¢n ´nkÁv¡let, tÃlemel ´nmagunkon a fens¢-
geshez, az emberi idû v¢gsû k¢rd¢seihez. AZ UTOLSñ SZñ KERES°SE elsû olvasata sze-
rint bolygÂnk seregszeml¢je kozmikus katasztrÂfa utÀn; mi, akik ezt az 1950-ben Árt
k´ltem¢nyt sz¡let¢s¢hez k´zeli idûpontban ismert¡k meg, a diktatÃra rombolÀsÀnak
¢s a zord k´r¡lm¢nyek k´zti ¢let abszurd, hûsi dacÀnak ¢rtett¡k. Felt´rekvû nemze-
d¢kek a sz´vegben nyilvÀn kev¢sb¢ ¢rz¢kelik a tragikus korfest¢st, viszont a besz¢des,
r´pke ¢letk¢pek, sztoikus tirÀdÀk, k¢ptelen, bÀr ¢rz¢kletes k´ltûi k¢pek egy¡ttes¢t a
HistÂria kudarcÀban is h¢roszi helytÀllÀs remek¢ben a t´bbszÂlamÃ k´ltûi mÁtosz àpÀ-
rizsiÊ m¢rt¢k¢nek ¢rt¢kelhetik. Ami pedig a mestermunkÀk ¢s sÃlytalanabb versek lÀt-
szÂlagos ellent¢t¢t illeti, az irodalomrÂl gondolkodÂknak arra a t¢vhit¢re vet f¢nyt,
mely az alkotÀst akadÀlylovaglÀsnak mutatja: a hibapontok levonÀsÀval nagyszerü ver-
sek varÀzsÀt borÁtjÀk homÀlyba.

Az irodalomt´rt¢net porÀban kotorÀszva Áme happy ending¡l egy k¢sei, nem fakulÂ
diadal, F¡st MilÀn¢. Egyik vagy mÀsik szÁnmüv¢t minden mÀsodik ¢vben müsorÀra



tüzi valamelyik fûvÀrosi vagy vid¢ki szÁnhÀz, de kutatÂi sem lankadnak. Egy àt´bb lÀ-
bon ÀllÂÊ ÁrÂi ¢letmü az¢rt szerencs¢s, mert ha elhanyagoljÀk egyik münem¢t, egy mÀ-
sik az eg¢szre vonzza a figyelmet. F¡st MilÀn becs¡l¢s¢nek persze aranyfedezete a k´l-
t¢szete, ez pedig k¡l´n´ss¢g¢nek, fantasztikumÀnak k´sz´nheti sosem tÃl n¢pes, Àm
kifogyhatatlan rajongÂit. R¢gÂta Ãgy olvasom, mint egy mÀsik EZEREGY°JSZAKA f¢rfi
mes¢lûj¢t, egzotikus alakok szokatlan gesztusainak, olykor term¢szetf´l´tti helyzetei-
nek, mÀsszor szÁnes kalandjainak r¢v¡lt igric¢t. A fantasztikum a l¢lek fontos sz¡ks¢g-
let¢t el¢gÁti ki: olykor a csodÀra nyit ablakot, olykor a lehets¢ges szemhatÀrÀt bûvÁti.
Mivel F¡st ¢vtizedeken Àt a fantasztikum ÃgyszÂlvÀn magÀnyos hazai helytartÂja volt,
¢s ez Àll sz¢pprÂzÀjÀra is, a szellem vashiÀnyÀra csak û adhatott gyÂgyszert, s minthogy
minden münem¢re ¢rv¢nyes po¢tikÀja modellt jelentett, a fantasztikumra ¢hes ma-
gyar tollforgatÂk az û iskolÀjÀba jÀrtak. A m¢ltÀnytalanul agyonhallgatott PÀsztor B¢la
lÁrÀjÀban itt-ott F¡st MilÀn szellemujjÀra ismer¡nk, ¢s ha jelen idûnk pÀrjÀt ritkÁtÂ
reg¢ny¢nek, a SINISTRç-nak legalÀbb tÀvoli rokonÀt keresem itthon, elsûsorban F¡st
MilÀnra gondolok, ezÃttal is a hatÀs Àrny¢ka n¢lk¡l. Mintegy zÀrÂjelben: nehogy Bo-
dor çdÀmra is a szÀmon kÁv¡l maradtak lepl¢t terÁtse v¢gk¢pp a Hivatal, mert aztÀn
az û perÃjrafelv¢tel¢¢rt is harcolhat a k´vetkezû nemzed¢k.

Az utÂkor zord bÁrÂ. A tank´nyvekben f¢lmondatnyi elzÀrÀsra Át¢lte Gy´ngy´sit,
de k¢rdem, jut-e ennyi hely TompÀnak, ¢s a k´vetkezû gyanÃsÁtott alkalmasint JuhÀsz
Gyula. KosztolÀnyi ´tlik eszembe, aki az utÂkort a futÂ porral rÁmeltette. De m¢g a si-
vatagban is teszik dolgukat ¢lûl¢nyek, mert ez a program van g¢njeikbe rejtve.

RÀba Gy´rgy

Jut-e ÁrÂi Àltal a vilÀg ä helybe legalÀbb?

IrodalomrÂl Árni ä komolyabb dolog, semhogy id¢zeteken kÁv¡l bÀrmi egy¢bre lehet-
ne bÁzni. M¢gis, magam itt...

Nem akarom id¢zetekre bÁzni.
A k¢rd¢s konkr¢tumai:
vannak ¢rt¢kek, vannak-e megbecs¡lûk. A japÀn szeml¢let mÀs. Most fordÁtgatom

A. Koestler JapÀn-k´nyv¢t, s klasszikus alapÀllÀst fogalmaz a szerzû: a nÑ drÀma igazi
hatÀsa a befogadÂn mÃlik. ý adja hozzÀ àaztÊ.

A k´lt¢szet nem ily drÀma. ElhanyagolÀsok-elhanyagolÂdÀsok, lehanyatlÀsok ¢s
lappangÀsok mÀrÂl holnapra v¢get ¢rhetnek egyetlen meg¢rtû, rajongÂ, felfedezû jÂ-
voltÀbÂl.

A kincs itt mindig megvan, sosem kell okvetlen¡l ¢rv¢nyes¡lnie; nem àprodukciÂÊ.
A k´lt¢szet elemi eszk´z, ûsr¢gi eszk´z, egyetlen talÀlatra vÁvott pÀrbajtûrk¡zdelem,
legr´videbb Ãt k¢t pont k´zt, sût, ha Ãgy akarjuk, akÀr àegy pont k´ztÊ.

Hallottam mÀr TÂth çrpÀd nev¢t Ãgy emlÁteni, mint hasonlatot a àkisebbfajta ab-
szolÃt nagysÀgÊ-ra. Aki mondta, ma nem lÀtszik a legelevenebben hatÂ magyar k´ltû-
nek, eml¢kiratai fûleg feled¢s fel¢ mer¡lnek; Ãgy ¢rzem, fordÁtÀsai tartjÀk ût ma jo-
gosan a ä jÂ ¢rtelemben vett ä klasszikusok k´z´tt. De hogy Vas IstvÀn aktuÀlis ¢rt¢kei
hogyan hatnak, tanÁtvÀnyait kellene megk¢rdezni. Magam Nemes Nagy çgnes ¢s Ott-
lik G¢za tanÁtvÀnya voltam, az û tanulsÀgaik nekem sosem lesznek fel¡lmÃlhatÂk. Leg-
f´ljebb àegyenlûk k´zt az elsûkÊ maradnak ûk mindig.
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Csak a hÀborÃ utÀni halottak dolgÀra reflektÀlok itt. F¡st MilÀnra ¢s KassÀk Lajosra
ugyanazt mondhatom, amit Vasra. Akik tanÁtvÀnyaik voltak, ûket k¢rdezz¡k. S ezzel
mÀris rÀtalÀltunk a hatÀs k¢rd¢s¢nek hiteles megÁt¢lhet¢s¢re.

Mondok k¢t p¢ldÀt. Nemes Nagy çgnestûl àa lovak ¢s az angyalokÊ. Londoni tar-
tÂzkodÀsaim egyik¢t etalonnak ¢reztem a magam szÀmÀra. °letrajzi-filmezt¡nk, ma-
gyar sz´vegeket fordÁtottam n¢metre, emellett lÂversenyjÀt¢kkal ¢s csatangolÀssal fog-
lalkoztam. A film ¢s a fordÁtÀs ¡gye is: csalÂdÀs egyelûre. De legk´zelebb nyere-
m¢nyemet meghatszoroztam. Maradtak a lovak ä az etalonbÂl ä, s hogy az angyalok
mik? A csavargÀs, k´zben a gondolkodÀs ¢lûimen ¢s holtaimon, magamon, a tiszta
semmin?

Nemes Nagy çgnes hihetetlen hatÀsa nÀlam: àLovakrÂl ¢s angyalokrÂl pedig igenis
hallani akarok, mert nem biztos, hogy vannak. (K´nyves KÀlmÀn nyomÀn.)Ê

Ottlik halhatatlan p¢ldabesz¢de: mi¢rt kellene bÀrmit is àcsinÀlniÊ az ¢letben?
Mondja HalÀsz PetÀr. Pedig ¢n t¢nyleg folyton tev¢kenykedni lÀtszom. M¢gis Ãgy ha-
tott rÀm Ottlik, hogy Ágy fogalmaztam a minap: àMennyire ¢lvezhettem, hogy csinÀl-
nom lehetett, ha most Ágy ¢lvezem, hogy nem kell csinÀlnom.Ê

A n¢vsorba belevenn¢m okvetlen¡l KÀlnoky LÀszlÂt. Lehetetlen, hogy SZANATñRI-
UMI EL°GIA cÁmü verse alapos olvasÀs, n¢mi àaffinitÀsÊ utÀn ne lenne elemi p¢lda, se-
gÁtû gy´ny´rüs¢g, àbelehalÀsÊ.

TersÀnszky JÂzsi Jenû ¢s Nagy Lajos munkÀit kev¢sb¢ ismerem. Hogy kikre hatnak
¢s mi¢rt: marad a àVas-alapk¢rd¢sÊ. KosztolÀnyi mondta: futÂk k´z´tt titokzatos meg-
ÀllÂk a halottak, lassÃ hÀlÂk mindenf¢le vizekben. D¢ry Tibornak most fordÁtottam
n¢met nyelven meg¢lhet¢s¢rt Árt tÀrcanovellÀit, elbüv´lû ¢lm¢ny volt, oÀzis a sivatag-
ban. De hogy D¢ry nagyreg¢nyei? Nem tudom.

We´res SÀndor az egyik legnagyobb igaztalanul feledett¡nk ma. Holott nem lehet-
ne k´ltûnek az û k´lt¢szete n¢lk¡l ä annak tudata n¢lk¡l ä l¢teznie, ¢lnie. Nincs is az.

J¢kely ZoltÀn olyan ürt hagyott maga utÀn m¢g ¢let¢ben, hogy megk´nnyÁtette
munkÀssÀgÀnak f¢lig feled¢s¢t. A legnagyobb csodaszavÃak egyike lÁrÀnkban. N¢lk¡le
sem lehet ¢lni. MÀr meg¢rtem azt, amin egykor csodÀlkozgattam: hogyan lehetett
We´ressel k´z´s estje.

N¢meth LÀszlÂ, TamÀsi çron müveivel ¢n sosem nagyon foglalkoztam. Illy¢s alap-
¢lm¢nyem volt egy idûben ä àa nyelvÊ ä, de hogy ez mik¢pp maradandÂ ¢s elemi, nem
d´nten¢m el. Mindenesetre ´sszeegyeztethetetlen a szÀmomra Pilinszky JÀnos katar-
tikus, kataklizmatikus, ́ r´kre f´l¢nk magasodÂ p¢ldÀjÀval, fûleg Pilinszky pÀlyÀjÀnak
1958-ig terjedû szakaszÀval. Ahol a àfasizmus-versekÊ stilizÀciÂja is elfogadhatÂ. A k¢-
sûbbiekbûl a VAN GOGH IMçJA s pÀr sor m¢g.

Sz¢p Ernûrûl, szent emberemrûl, akit T. S. Eliot ¢s Kafka mell¢ helyezek, nem kell
mit mondanom. N¢lk¡le l¢legzetet venni sem tudna a gondolat bennem, a szÁv, ami
van. De hÀt Sz¢p Ernût kicsit àaz ¢n kedvem¢rt isÊ fogadtÀk el. Sz¢gyen! Ha ez Ágy
van, hÀt azt kell ¢reznem: semmit sem tehettem ¢rte.

Nyolc¢ves korom Âta ÁrÂ szeretn¢k lenni, prÂzÀt elûbb Ártam, mint verset, m¢gis a
k´lt¢szeti iskolÀzottsÀgom volt eredendûbb, az j´tt korÀbban. Igaz, MÀndy a legna-
gyobb magyar k´ltûk egyike. Mik´zben novellistak¢nt is fel¡lmÃlhatatlan; ¢n egy dÁj-
ÀtadÀskor Dmitrij, Aljosa Karamazov osztva kettûvel: kezet csÂkoltam neki. SzÂval, ¢n
k´lt¢szeten nûttem fel, elemi adatokk¢nt a vilÀgrÂl ma is versek j´nnek elû tudatom
¢s tudattalanom ernyûj¢n. K´ltû-halottak, prÂzaÁrÂ-halottak nekem nem halottak, ha-
nem ¢lûk.
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Nyugtalan lenn¢k mindazonÀltal, ha nem füzn¢m hozzÀ ä mihez is ä m¢g a k´vetke-
zûket: sok magyarra fordÁtott vers is àmagyar versÊ mÀr.

Nagy LÀszlÂ n¢hÀny feledhetetlen versszakÀt bet¢ve ûrzi eml¢kezetem. Hanyat-
lott-e az û aktualitÀsa, azok a megmondhatÂi megint csak, akiknek k´r¢ben ez meg-
t´rt¢nhetett.

¹rk¢ny IstvÀnt, Kormos IstvÀnt ¢n a listÀmbÂl ki nem feledn¢m. Akikre rÀk¢rde-
z¡nk Ágy, k´z¡l¡k. S hol maradt Kell¢r Andor?

Erd¢ly MiklÂs igenis a magyar ÁrÀsossÀg jelentûs alkotÂja. F¡st MilÀn vastag tanul-
mÀnyk´tete akÀr àszigetre-az-egyÊ k´nyv lehetne; sokan a spanyolviaszt talÀljÀk fel ma
(ÀltalÀnos t¡net!), akik ût eminnen nem ismerik. MÀs ez, mint hogy àmagamnak ajÀn-
lomÊ: olvassak t´bb KrÃdyt, TersÀnszkyt. DsidÀm, NadÀnyim megvan.

Sem ajÀnlgatni nem lehet Ágy, sem az nem jÂ, ha egy ÁrÂ, k´ltû aktualitÀsa az utÀn-
zottsÀgÀban Àll.

Az °S àVisszan¢zûÊ rovatÀban majdnem Vas IstvÀn, J¢kely ZoltÀn vagy KosztolÀnyi
Dezsû versei k´z¡l vÀlasztottam. JÂszer¢n k´zkÁvÀnatra maradt Sz¢p Ernû àaz ¢n
¡gyemÊ. (Amazt a hÀrmat: k´nyvembe mer¢szeltem iktatni Ágy.)

Sz¢p Ernû prÂzÀjÀt nem ajÀnlhatom olyanoknak, akiknek mÀs a vonzÂdÀsa. So-
kunknak mindennapi keny¢r. SzÂ sem lehet rÂla, persze, hogy az û olykor àslampetosÊ
modorÀt bÀrki utÀnozhatnÀ. De a lÀtszÂlagos germanizmusai: nem azok! ñriÀsi vÁv-
mÀnyok.

Viszont a sz¢pernûs¢ghez, j¢kelyzoltÀnsÀghoz: egy szÀl Sz¢p Ernû kellett, pontosan
az a J¢kely ZoltÀn kellett e vilÀgon.

Irdatlan baja a magyar irodalmi k´zfelfogÀsnak az egyenletess¢g, a mÁves pontossÀg
ig¢nye. Helytelen. Kif¡ty¡lt¢k azt a Derby-gyûztes ¢s m¢g k¢t csÃcsversenygyûztes
Lamtarra nevü lovat (illetve tulajdonosÀt) AngliÀban, aki (akik Ágy) n¢gy gyûzelemmel
veretlen vonultak vissza (teny¢szt¢sbe). De a lÂ nem jÂ hasonlat. Az ÁrÂ, ha ereje ha-
nyatlik, nem vonhatÂ àteny¢szt¢sbeÊ.

S nekem sem àa lÂÊ a halhatatlan jÀt¢kom, hanem az otthoni hatvancsapatos, hu-
szonh¢t ¢ve a feles¢gemmel jÀtszott hÀrom kÀrtyabajnoki liga. Meg aztÀn: az irodalom
hozhat hasonlatokat, de az irodalomra nem lehet hasonlatokat hozni.

Az àegyenletess¢grûlÊ m¢g: szÀmos lÂ szakÃjsÀgbeli (Times-m¢retü lapok) eredm¢ny-
listÀjÀn ilyen sorozatok Àllnak: 007651/224311111/0065420114567/1111678400/
00056141301/254698375/1. A ferde vonal az ¢vad v¢g¢t jelzi. Most akkor tess¢k meg-
mondani, az ¢pp aktuÀlis mÀrcius 6-i futamban ez az id¢n egy gyûzelemmel ÀllÂ lÂ
mi¢rt nyer a hatos gyûzelmi sorozatÃ ellen? Nem csalÀs.

Semmik¢pp sem t¢rek el a tÀrgytÂl, ha àhÀborÃ elûtt meghaltÊ ÁrÂkat idesorolok
hetes ´r´klistÀmba.

K´lt¢szet: JñZSEF ATTILA ä SZ°P ERNý ä PILINSZKY JÀnos ä WE¹RES SÀn-
dor ä J¢kely ZoltÀn ä Nemes Nagy çgnes ä ???????

PrÂza: SZ°P ERNý ä KOSZTOLçNYI Dezsû ä OTTLIK G¢za ä MçNDY IvÀn ä
F¡st MilÀn ä Hunyady SÀndor ä ???????

De a huszadik szÀzad csudal¢nye nekem: aki megÁrta a maga idej¢n, ki hogyan Ár.
K A R I N T H Y  F R I G Y E S. Tûle az evidenciahumorunk, nyelv¡nket senki nÀla
jobban ki nem àaknÀztaÊ. Vele csak Sz¢p Ernû ¢s KosztolÀnyi Dezsû egyenrangÃ eb-
ben. ögy ¢rtem: nyelv¡nk hÀrom nagy halottja e szÀzadban.

A legnagyobbak sorÀba MÂricz ¢s Babits illhet nÀlam a hetes listÀra. Eleve viszo-
lyogtatÂ minden lista. Az olvasÀs: csendes, esetleges-t´rv¢nyszerü ¢lm¢ny, talÀlkozÀs.
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°s mert ilyen ä remek! ä k´rk¢rd¢sek ¢rik a holtakat, Nemes Nagy çgnessel mondom:
ànem akarok meghalni, nemÊ. Maradjon Àm nekem a gy´trelmes racionalizmus ¢s a m¢g
veszettebb ¡gy, az àangyalokÊ. Az ¢n ¢letemben minden az ÁrÀs¢rt volt. Ez¢rt kÁnos,
ha nem csodÀlhatok egyk¢pp minden ÁrÂt.

S csak lÀtszÂlag messze kÁv¡l a k´rk¢rd¢s n¢gysz´g¢n: 
Adyt, TÂth çrpÀdot, RadnÂtit az¢rt nem akartam emlÁteni, mert annyian mÀsok

kimaradtak m¢g. Egy megfontolandÂ t¢ny: Ottlik G¢za mintha a bridzsfeladvÀnyok
vilÀgÀba vonult volna vissza, a hüv´s, ´r´kk¢valÂ dolgok k´z¢. (Nem vagyok elfogult
ottlikista, e k´nyv¢t meg sem vettem m¢g.) De ä ha Erd¢ly MiklÂs p¢ldÀjÀt veszem ä
az irodalom hatÀrai igenis kitolÂdtak, nem maradnak meg az Árott szÂ (s fûleg nem
àformat´k¢lyeÊ) kereteiben. Ill¢s Endre id¢zi KosztolÀnyit KazinczyrÂl: ¢let¢t ´ssze-
t¢vesztette az irodalommal, ¢s fordÁtva. Nincs mit ´sszet¢veszteni. We´res: legszebb
alkotÀs a s¢ta, bÀr a f´ld´n nem hagy jelet, hanem a piramis rossz tr¢fa a maga ezre-
d¢v-teng¢seivel. Tartalmilag id¢ztem. Ennyit a tartalom ¢s a forma k¢rd¢seirûl. Holott
persze hogy sÁrok tÁzezer gy´ny´rü megfogalmazÀson. De amit elmondani nem bÁrok,
egy-egy àazt a londoni lÂd¢lutÀnomatÊ, a hajnali LÀnchidat stb., azt ä siratom. Ottlik
a HAJNALI HçZTETýK-ben ezt a àmi¢rt is k¢neÊ csinÀlni valamit e vilÀgon HalÀsz PetÀr-i
k¢rd¢s¢vel szent¡l mondta el. Minden az ÁrÀs¢rt van az ÁrÂnak, de az ÁrÀsbÂl majdnem
minden ¢rdemleges dolog kimarad, marad àmaga az ÁrÀsÊ, a k´ny´rtelen.

Mi¢rt kellene ́ r¡ln¡nk, ha egy K´ny´rtelen Istens¢g bÀrmelyik halott ÁrÂnk jÂvol-
tÀbÂl àhatÊ? MegprÂbÀlni egyed¡l azt ¢rdemes, ami m¢g senkinek sem siker¡lt. (ögy-
se fog soha.)

(°s ne abszolutizÀljuk, hatÀrvonÀsnak se fogadjuk el a nyomorult hÀborÃt. Nemes
Nagy çgnes mondta: ha JÂzsef Attila, Babits, KosztolÀnyi stb. nem halnak meg àak-
korÊ, hÀt nem grasszÀltak volna ä ??? td ä Ãgy, akik aztÀn. Valamint: Wols, a festû, aki
Hitler¢k elûl menek¡lt el: àaz ilyk¢pp-gyûztes hÀborÃ nem teremtett semmivel sem jobb vilÀ-
gotÊ. Na, tess¢k.)

Tandori Dezsû

Tisztelt Szerkesztûs¢g,
attÂl tartok, tÃl sok okosat nem tudok mondani ànyolcvan esztendûvel ezelûtt...Ê kezdetü
k´rk¢rd¢s¡kre. Nem igazÀn lÀtom, mi k´ti ́ ssze a mÀsodik bekezd¢sben felsorolt sze-
m¢lyeket, azon tÃlmenûen, hogy mindannyian a magyar irodalom kivÀlÂ szem¢lyis¢-
gei, s hogy egy ideje nincsenek k´z´tt¡nk. De hÀt ez mÀr csak Ágy van, az ember ä
legalÀbbis test¢ben ä halandÂ, m¢g a magyar irodalomban is. (°s akkor ide lehetne
Árni m¢g jÂ n¢hÀny nevet, MÀrai SÀndortÂl Csorba Gyûzûig ¢s SzilÀgyi DomokostÂl
Sz¢kely JÀnosig.)

A magam r¢sz¢rûl a felsoroltakat nagyra becs¡l´m (persze mindenkit mÀsk¢pp ¢s
mÀs¢rt), müveiket olvastam, s amÁg ¢lek, nem fogja beborÁtani ûket a feled¢s futÂ pora.
(K¡l´nben mi¢rt futÂ?)

Abba a k¢rd¢sbe viszont nem szeretn¢k belebonyolÂdni, hogy a felsoroltak k´z¡l
melyik¡k ¢letmü-recepciÂjÀval van gond ¢s melyik¡k¢vel nincs. Mindegyik¡k¢vel
van, ¢s ez Ágy van rendj¢n. (Csak zÀrÂjelben, p¢ldak¢ppen: TamÀsi çronrÂl tavaly je-
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lent meg egy tanulmÀnyk´tet, amely radikÀlisan ä vagyis elemzû ¢rvekre tÀmaszkodva
ä ÃjjÀ¢rtelmezi TamÀsi eg¢sz drÀmai ¢letmüv¢t.) A magyar irodalom kanonizÀciÂs fo-
lyamata eg¢sz¢ben v¢ve problematikus, s a Szerkesztûs¢g k´rk¢rd¢se szerintem ennek
a probl¢mak´rnek egy kimetszett szelete. Azt viszont, hogy a felsorolt szerzûk ¢letmü-
ve Ágy vagy Ãgy r¢sz¢v¢ vÀlt vagy vÀlik a kÀnonnak, t´bbek k´z´tt ¢pp a k¢rd¢s tartalma
¢s irÀnyultsÀga jelzi.

AmÃgy pedig az ember´ltûk mÃlÀsÀnak b´lcsess¢g¢re vagyunk k¢nytelenek ha-
gyatkozni. Ami nem azonos az oly gyakran emlegetett imaginÀrius utÂkorral.

SzÁves ¡dv´zlettel:
MÀrton LÀszlÂ

LÀzÀry Ren¢ SÀndor

TUNISZI EL°GIA

JÃlius, sÃlyos sugarakkal Àldott
°vszakom! ForrÂ remeg¢s a v¢rben,
R¢szeg¡lt f¢nyek, rohanÀs a sziklÀs

Korzika partjÀn!

Mert pazarlÂ vad szerelembe sz´kkent
SzÁvem ¡ld´z, hajt, s odahagyva mindent
Tengeren hajszol, tovahordoz Àjult

D¢li vid¢kre,

SzÀrd vizek hÀtÀn le SziczÁliÀba,
AgrigentÂtÂl heves AfrikÀig...
Barna KarthÀgÂ romos alkonyÀban

MÀglya, halotti

Tüz a lelkem: vÀgy harapÂdzik, ¢get
Rejtezû lÀnggal, amik¢nt DidÂt is...
Pusztulok lassan parazsÀn pun ¢jnek,
K¢k Tuniszomban,

LÀzasan, berber sivatag szeg¢ly¢n,
Hol tev¢k bûgnek, karavÀn s¡r´g sz¢t,
S nincs menekv¢s, tÀn soha sincs, SorellÀm,

Tûled, ´r´kre!

Marsala ä Tunisz ä KairuÀn, 1878 jÃliusÀban
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TAORMINAI T¹RED°K

Majd Syracusa fel¢ menek¡ltem, MÀlta utÀn... MÀr
F¢lve, remegve megint... De nyugalmamat ott se talÀltam.
S Tindariban se... Taormina k¢k ege sem k´ny´r¡lt ä Ãgy
Forrt a ked¢lyem, akÀr horizonton a rût, havas Etna
F¡st-eregetve kopÀr hasad¢kokon Àt, hol a vulkÀn
Mennyre okÀdva hamut s t¡zeket hÀny sz¢t a vid¢ken:
LÀngja kicsap, lecsorog, gomolyogvÀn h´mp´ly´g, ¢get,
Gûz´l a lÀvafolyam, kiszivÀrog az isteni hegyre,
Mintha g´r´g filozÂfok szelleme izzana m¢ly¢n,
Mintha a l¢t is ´r´k t¡zijÀt¢k volna, Sorella:
Visszafogott szerelem, kit´rû vÀgy f¢nye a l¢lek!

Taormina ä Messina, 1878 augusztusÀban

SORELLA-VILLANELLA

àUn giorno mi prego una vedovella
d'andar un dur scoglio con lei passare
navigando su la sua navicella.Ê

(Adrian Willaert)

VÁg villanella zengjen!
Villanjon Àt az eml¢k ä
Szeress, Sorella, szentem!

BÀr tÀrstalan kerengtem,
S ´ledbûl megfutaml¢k ä
VÁg villanella zengjen!

BÀr tûled meszsze mentem,
El, ToscanÀba nemr¢g ä
Szeress, Sorella, szentem!

Ha tudsz szeretni engem,
Kit vÀd kis¢rt s a neml¢t ä
VÁg villanella zengjen!

Lelked vÀgyvÀn esengtem,
S ´leltelek, te szebb l¢t ä
Szeress, Sorella, szentem!



Szerelm¡nk titka lengjen,
Ne t¢pd le testi lepl¢t ä
VÁg villanella zengjen!

(Suttogtam sürü csendben,
CsÂkolvÀn barna kebl¢t...)
Szeress, Sorella, szentem,

Vagy meghalok ma menten,
Mint ûszidûn a lepk¢k!
VÁg villanella zengjen ä
Szeress, Sorella, szentem!

Megkezdtem PistoiÀban, 1878 ûsz¢n.
V¢gleges formÀja: SÀromberk¢n,
1880 ÀprilisÀban, virÀgvasÀrnapon

MADRIGçL SORELLçNAK

àTant que vivray en aage florissant,
je serviray d'amours le roy puissant
en fais en ditz en chansons et acordz.
Par plusieurs fois m'a tenu languissant,
mais apres deul m'a faict rejoyssant
car j'ay l'amour de la belle au gent corps.Ê

(Claudin de Sermisy)

ElomlÂ Àlmom forrÀs mormolÀsa:
Nyugalma loppal, lassan Àtitat...
S talÀn nem is sajog mÀr sok elmÃlt horzsolÀs ma...
De holnap majd pihenni hol fogok?
Szeress, Sorella, mÁg a hold lobog,
AkÀrha h´lgy-lepel s mezÁtlen Àhitat,
Sorella, ringass, mint szellû a felhût,
Melyben szent ¢ji zÀpor zend¡l f´l, hÀborog,
Mik¢nt tünû ´ledben gyermekk¢ nû a felnûtt...
Sz¡lj Ãjra m¢g, SorellÀm, ringass, szerelmi lÀz, vÀgy:
Ragyogj, mindens¢g, menyegzûi nÀszÀgy!

Megkezdtem FerrarÀban, hazafel¢, 1878 ûszutÂjÀn.
V¢gsû vÀltozat: SÀromberk¢n, 1880 ÀprilisÀban
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KovÀcs AndrÀs Ferenc

    CABARET EUROPAYEN:    
KUPL° A SCHENGENI ZENGERçJBUL

A àLatricana Transsylvanica DilemmataÊ
cÁmü canzonier¢b¡l ollÂztam:
LÀszlÂffy AladÀrnak k¡ld´m szeretettel

àNos, kisebbs¢ged hogy hagy zengeni,
K´ltû? Fogyton magyar dalt nemzeni?Ê

Kisebbs¢gn¢l nagyobb a zengeni,
Hisz t´bb az ¢n, s szajhÀbb a szende mi!

àDe kisebbs¢gben hogy mersz zengeni,
Ha mÀr torkodra forrt a penge?... Ni!Ê

HÀt ott is Ãgy kell feszten zengeni,
Mint bÀrhol mÀsutt, s nem feszengeni!

àM¢gis: Mik¢nt tudsz sz¢pen zengeni,
Erd¢ly leg¢be fennen lengeni?Ê

Mondottam: Ãgy kell verset zengeni,
Amint s ameddig lelked engedi.

àViszont ha b´lcsûd fÀtum rengeti?
IdegszÀlad ha balsors pengeti?...Ê

BÀr ´sszmagyar n¢p megszeretgeti,
S r¢m hÁrnev¢t sz¢t, elkerengeti:
Azonban Erd¢ly nem Ngorongoro,
RezervÀtum, sz¢kely Serengeti,
Nemzeti park ä csak ledorongolÂ.

àHanem honodban hogy bÁrsz zengeni,
Erd¢lyi bÃban gondon tengeni?...Ê

AmÁg Isten s a bonton engedi ä
BÀr messze PÀrizs, London, En Gedi!

àPedig furcsÀllom: hogy tudsz zengeni,
Ha vÁzumod sincs, mondjuk, schengeni?Ê

772



Fen¢t! AttÂl fogok m¢g zengeni ä
Semmint ¢pp Schengen¢rt esengeni!

àMagyarnak magyar nyelven zengeni!
Sokat segÁt¡nk ebbe', nemde, mi?!Ê

HÀt hagyjatok mÀr nyugton zengenem,
Mert sejtem ¢n, hogy lyuk van Schengenen!
S ha tÀn nem ¢rti szittya szlengemet,
Europe se mind temessen engemet ä

CsÂkoltatom k¡l´nben Schengemet!

MarosvÀsÀrhelyt, 1998. Àprilis 11-¢n

NOVELLAPçLYçZAT

KÀlnay Ad¢l

K°P A FALON

Aliz mÀr napokkal az utazÀs elûtt a kast¢llyal Àlmodott, s minden ÀlmÀban mÀsf¢l¢nek
lÀtta. Egyszer teremrûl teremre jÀrt egy hatalmas ¢p¡letben, ahol minden rÂzsaszÁn
volt ¢s csipk¢s, a termekben mindenf¢le idegen emberek ny¡zs´gtek, feh¢r parÂkÀja
volt mindnek ¢s magas sarkÃ cipûje. Egy mÀsik alkalommal s´t¢t ¢s titokzatos kast¢lyt
lÀtott, f¢lelmetes Àrnyak vetûdtek a falakra, s egyetlen emberrel sem talÀlkozott. A leg-
szebb Àlma az volt, amikor a kast¢ly k´zep¢n volt egy tÂ, gy´ny´rü k´vekkel kirakva,
¢s csillogÂ k¢k viz¢n hattyÃk ringatÂztak. Nem szeretn¢m, ha csalÂdnÀl, mondta anya,
ez egyÀltalÀn nem olyan kast¢ly, mint amiket a mes¢kben szoktak leÁrni. De az¢rt igazi,
nem?, mondta Aliz, ¢s k´ny´r´gve n¢zett anyÀra. Akkor anya megnyugtatta, igazi,
persze, hogyne volna igazi. UtolsÂ este Aliz m¢g imÀdkozni sem tudott az izgalomtÂl.
Hunyd le gyorsan a szemed, ¢s aludj, biztatta anya, k¡l´nben nem bÁrsz majd felkelni.
KorÀn indulunk. Lehunyta hÀt a szem¢t, de Ãgy ¢rezte, k¢ptelen elaludni, s mikor
hajnalban anya megrÀzta rajta a takarÂt, biztos volt benne, hogy valÂban nem aludt
egy szemet sem, csak fek¡dt behunyt szemmel, s mindenf¢l¢re gondolt. A nap ¢pp
hogy felkelt, mire ki¢rtek az ÀllomÀsra. A vonatba mÀr be lehetett szÀllni, de anya m¢g
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besz¢lgetett egy ismerûssel, s valahÀnyszor f¡ty¡lt egyet a mozdony, Aliznak ́ sszerÀn-
dult a gyomra az idegess¢gtûl, hogy elindul n¢lk¡l¡k. Menj¡nk mÀr, mondogatta ma-
gÀban, s egyre jobban szorÁtotta anya kez¢t. Egy ilyen kicsi lÀnyt ott mer hagyni ide-
genben?, k¢rdezte sz´rny¡lk´dve anya ismerûse, ¢s Ãgy n¢zett Alizra, mintha valami
veszedelmes Ãtra menne, ahonnan nincs visszat¢r¢s. Nem olyan kicsi mÀr, v¢dekezett
anya, elmÃlt nyolc¢ves, ¢s nem idegenbe viszem, hanem a bÀtyÀmhoz, jÂ helyen lesz.
Szoknia kell az ´nÀllÂsÀgot, Ãgyis annyira hozzÀm van nûve. Aliz ¢rezte, hogy anya
mÀr ideges, s hogy le akarja rÀzni ismerûs¢t, ez¢rt m¢g jobban szorÁtotta a kez¢t, s egy
kicsit meg is hÃzta. HÀt akkor mi megy¡nk is, mondta v¢gre anya, nehogy m¢g a v¢g¢n
lek¢ss¡k a vonatot. A f¡lk¢ben aztÀn, amikor jÂl elhelyezkedtek, ¢s odakÁnÀlta a kol-
bÀszos kenyeret Aliznak, megk¢rdezte, hogy t¢nyleg szÁvesen megy-e nyaralni. IgazÀn
van kedved, vagy csak nekem akarsz ´r´met szerezni?, k¢rdezte gyanakodva, ¢s Aliz
elkapta a tekintet¢t anyÀrÂl, k¡l´nben nem tudott volna hazudni neki. Van kedvem,
mondtam mÀr, hadarta, ¢s nem akart errûl t´bbet besz¢lni. Egy h¢t nem hosszÃ idû,
folytatta anya, plÀne egy kast¢lyban, ugye, ¢s Aliz bÂlogatott, persze, nem nagy idû,
ki lehet bÁrni. AztÀn mÀr csak hallgattak, ¢s n¢zt¢k a tÀjat. ValÂjÀban persze egyÀltalÀn
nem akart anya n¢lk¡l lenni sehol, m¢g egy kast¢lyban sem, s egyÀltalÀn nem tudta,
ki fogja-e bÁrni, de hÀt muszÀj, mert nem akart senkinek szomorÃsÀgot okozni. Ilyen
nagy lÀny, ¢s folyton az anyja szoknyÀjÀn lÂg, mondta nemr¢g a nagyapja, ¢n ilyen
koromban mÀr dolgoztam, apÀm, anyÀm n¢lk¡l voltam a hatodik faluban, jÂ, ha ¡n-
nepeken lÀthattam ûket. HÀt igen, helyeselt apa, nem tudom, mikor lesz ´nÀllÂ, n¢ha
attÂl f¢lek, hogy ez mÀr beteges. Aliz megrettenve hallgatta ûket, megijedt attÂl, amit
hallott, hogy û esetleg beteg lehet, s abban is volt valami ijesztû, hogy Ãgy besz¢ltek
rÂla, mintha ott sem volna, egyÀltalÀn nem t´rûdtek vele, hallja-e, amit mondanak.
Nem igaz, hogy nem tudsz elmenni egyed¡l, bosszankodott egy mÀsik alkalommal
apa, anyÀdnak egy perc nyugta sem lehet, ez k¢ptelens¢g, ki fognak nevetni, meglÀ-
tod! Aliz maga is tudta, hogy tÃlontÃl ragaszkodik, de hogy ez nem normÀlis, azt
ugyancsak apÀtÂl tudta meg. Mi¢rt nem Ãgy neveled, hogy olyan legyen, mint a t´bbi
normÀlis gyerek, f´rmedt rÀ apa egy alkalommal anyÀra, mi¢rt kell ilyen tÃl¢rz¢keny
nebÀncs-virÀgot csinÀlni belûle? Anya akkor sÁrva fakadt, Aliz lelk¢t pedig ettûl kezdve
sÃlyos teherk¢nt nyomta sajÀt gyÀmoltalansÀga, ¢s megfogadta, hogy meg fog vÀltoz-
ni. AztÀn, mintha a sors a kez¢re jÀtszana, megj´tt D¢nes bÀcsi levele. N¢zd csak, ki-
Àltott fel anya, azt Árja, hogy egy kast¢lyban laknak, s hogy most mÀr van hely¡k bûven,
nem akarnÀl-e nÀluk nyaralni? LegalÀbb ́ sszeszoknÀnak az unokatestv¢rek, Árta m¢g
D¢nes bÀcsi, ¢s Aliznak hatalmasat dobbant a szÁve. Itt az alkalom, most megmutat-
hatja apÀnak is, mire k¢pes. JÂl van, elmegyek, mondta ki szinte azonnal, s lÀtta, hogy
mindenki mennyire meglepûd´tt. Elm¢sz?, csodÀlkozott anya, s Ãgy f¡rk¢szte az ar-
cÀt, mintha onnan akarnÀ leolvasni az igazsÀgot. El bizony, vÀgta rÀ apa, mi¢rt ne men-
ne, egy igazi kast¢lyba, nanÀ, hogy megy! Ettûl kezdve nem volt visszaÃt, pedig vala-
hÀnyszor erre a nyaralÀsra gondolt, mindig megborzongott tûle. AnyÀt azonban nem
hagyhatta cserben.

Amikor a vonat Àtvitte ûket a hatÀron, Aliz nagyon izgatott lett. K¡lf´ld´n vagyok,
mondogatta magÀban a vonatzakatolÀs ritmusÀra, de sehol nem lÀtott egyelûre olyat,
amitûl tudni lehetett volna, hogy mÀr egy mÀsik orszÀgban jÀrnak. Lassan el is Àlmo-
sodott, anya ´l¢be dûlt, behunyta a szem¢t, ¢s D¢nes bÀcsi¢kra gondolt. R¢gen lÀtta
ûket, annÀl t´bbet hallott rÂluk. Nagyanyja szinte ÀllandÂan emlegette. Nem az a ba-
jom, hogy tÂt nût vett el, magyarÀzgatta, de Aliz Ãgy gondolta, hogy ¢ppen ez a baja,
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csak azt nem tudta, mi¢rt. Marcsa n¢ni ugyan egy szÂt nem tudott magyarul, ¢s a gye-
rekeit sem engedte magyarul tanÁtani, kedves asszonynak lÀtszott. Az ¢n fiam tanult
ember, panaszolta a nagyanyja, egy tanult Ãriember, nem illenek ́ ssze, na! Az¢rt olyan
m¢rges rÀ, mondta anya, mert miatta nem j´tt Àt vel¡nk, ezt nem tudja neki megbo-
csÀtani. D¢nes bÀcsi mindenesetre nem t´rûd´tt azzal, mit gondol ¢s besz¢l az anyja.
ý jÂkedvü volt mindig, szinte kiabÀlva besz¢lt, Alizt azonnal felkapta, a nyakÀba ¡l-
tette, ¢s Ãgy futkÀrozott vele meg-megugorva, mintha lÂ lenne. Mindenkit meg´lelt,
s n¢gy ember helyett besz¢lt. Kellett is, mert Marcsa n¢ni azonkÁv¡l, hogy azt mondta
furcsa ¢neklû hangon, csÂkolom ÀnyukÀ, semmi mÀst nem besz¢lt, csak mosolygott,
bÂlogatott, mintha mindent ¢rtene, aztÀn elvonult pihenni. Egy¡tt ¢ltek mÀr lassan
tizen´t ¢ve, fiam, aztÀn nem besz¢l magyarul, morgott nagyanyÂ, D¢nes bÀcsi meg
azonnal visszafeleselt. Ugyan, anyuka, csak ne besz¢ljen, anyukÀ¢k huszon´t ¢vig ¢ltek
a Felvid¢ken, aztÀn egy szÂt meg nem tanult. No ez igaz volt, erre nem lehetett mit
felelni, Aliz is ismerte a hÁres t´rt¢netet a galambrÂl meg a kalaprÂl, s nagyon tetszett
neki. ValahÀnyszor hallotta, mindig hatalmasat nevetett rajta, mert elk¢pzelte, ahogy
nagyanyja mÀszatja azt a szerencs¢tlen embert fel a galambdÃcba, s hogy mit gondol-
nak k´zben mind a ketten. Azt t´rt¢nt, hogy nagyapÂ bÀnyamester volt a bÀnyÀnÀl, s
egy alkalommal hazak¡ld´tt a kalapjÀ¢rt, mert sz¡ks¢ge volt rÀ. NagyanyÂ csak hall-
gatta a jÂembert, aki elmondta mÀr a magÀ¢t vagy hÀromszor, s igyekezett meg¢rteni.
V¢g¡l Ãgy ¢rezte, mÀr ¢rti, bÀr furcsÀllotta nagyon a k¢r¢st. No, fiam, mondta, akkor
mÀsszon fel maga a galamb¢rt, mert most mÀs nincs itthon, ¢n meg sz¢d¡l´k a l¢trÀn,
¢s tuszkolta fel szeg¢ny embert, hogy menjen mÀr, ne hÃzza az idût. Az mÀszott is a
szerencs¢tlen, s k´zben elgondokozhatott erûsen azon, hogy ker¡l a kalap a galambok
k´z¢. AztÀn csak hazaj´tt valaki, aki szÂt tudott ¢rteni a k¡ld´nccel, s nagyanyÂnak
piros foltok gyÃltak az arcÀn a sz¢gyentûl. Bolondot csinÀltÀl belûlem, dohogott az
urÀnak, mÀskor olyat k¡ldj, aki el tudja mondani, mit akar. De hÀt a holub az nem
golub, anyus, nevetett a f¢rje, ezt most mÀr jegyezd meg ´r´kre. HÀt ennyit ¢ppen
megjegyzett, de ettûl t´bbet mÀr nem, mintha direkt nem akarta volna megtanulni
nagyanyÀd a nyelvet, mes¢lte nagyapÂ, az volt mindig az ¢rz¢sem, hogy direkt nem
akarja. Nekem az uram is magyar volt, mi¢rt tanultam volna meg mÀsk¢nt besz¢lni,
mint magyarul, vÀgott erre vissza nagyanyÂ, tÀn egy nyamvadt kalap miatt? V¢g¡l
mindenki rÀhagyta az ´r´k´s zs´rt´lûd¢st, legyen neki igaza. HiÀba, mondta anya, û
nem tudta megem¢szteni, hogy ott kellett hagynia az otthonÀt. Ezt Aliz nagyon is ¢r-
tette, mindig borzongÀssal hallgatta a mes¢t arrÂl, hogyan j´ttek Àt anyÀ¢k ¢jjelente
t´bbsz´r is a hatÀron, hogy Àtmentsenek valamit a holmijukbÂl. K¢pzelheted, ¢des
lÀnyom, mes¢lte nagyanyÂ, j´tt a papÁr, hogy fejenk¢nt ́ tvenkilÂs csomagot vihet¡nk
magunkkal. Amit tudtunk, eladtunk, csak nem nagyon volt rÀ idû, nekem azÂta van
igazÀn bajom a szÁvemmel, de csoda is, hogy meg nem szakadt. Olyan sz¢p otthonunk
volt, nekem, az Àrva lÀnynak, a nagy szeg¢nys¢gben feln´vekedettnek, egy igazi meleg
otthon, aztÀn egyszer csak azt mondjÀk, mehetek, de nem vihetek szinte semmit. M¢g
szerencse, hogy anyÀd lÀny l¢t¢re olyan bÀtor volt, nem is tudom, hÀnyszor fordultak.
Aliz el se tudta k¢pzelni, hogyan lehetett az, hogy egy tizennyolc ¢ves lÀny ilyesmit
meg merjen tenni. °jszaka az erdûben, Àt a hatÀron, ût a hideg rÀzta m¢g a gondolatra
is. Sok mindent megtesz az ember, ha az ¢let rÀk¢nyszerÁti, magyarÀzta anya, ne f¢lj,
neked biztos nem kell ilyesmit csinÀlnod, a mi otthonunk itt van, ¢s itt is marad. Aliz
nem is f¢lt, de az¢rt idûnk¢nt esz¢be jutottak ezek a mes¢k, s ilyenkor Ãjrames¢ltette
ûket. AztÀn amikor nagyanyÂ azt mondta, hogy bizony minden megt´rt¢nhet az em-
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berrel, minden, akkor egy idûre Aliz lelk¢be furcsa bizonytalansÀg k´lt´z´tt, ami nem
hagyta nyugodni.

°bresztû, meg¢rkezt¡nk, k´lt´gette anya, itt vagyunk, le kell szÀllni, innen busszal
megy¡nk tovÀbb. Sokat kell m¢g menni?, nyafogta Aliz, mert Ãgy ¢rezte, meg sem bÁr
mozdulni, annyira fÀradtnak, neh¢znek ¢rezte a test¢t. Dehogyis, nyugtatta anya, ott
lesz¡nk hamar, egy jÂ Âra az Ãt, s majd meglÀtod, milyen sz¢p vid¢ken megy¡nk Àt.
Ez valÂban Ágy volt, a busz elûsz´r egyre feljebb ¢s feljebb kapaszkodott, Ãgy kanyar-
gott az Ãt, hogy Aliznak iszonyÃ hÀnyingere tÀmadt, aztÀn kezdett ereszkedni lefel¢,
n¢hol olyan hirtelen es¢ssel, mintha zuhantak volna, ilyenkor meg csak Ãgy liftezett
a gyomra. Oda megy¡nk, mutatott le anya a magasbÂl, ¢s Aliz meglÀtta a falut, ahol
egy hetet kell elt´ltenie. Egy pillanatra lÀtta csak, mert az erdû gyorsan eltakarta, aztÀn
mÀr vÀrni kellett eg¢szen addig, amÁg a busz ki nem futott az erdûbûl. Nem megy¡nk
be a faluba, mondta anya, a kast¢ly a falu sz¢l¢n van, azon a dombon, intett egy kis
dombocska fel¢, csak nem lÀtni a fÀktÂl. Kis bek´tûÃt vezetett arra, porzott minden
l¢p¢sn¢l. Aliz majd kin¢zte a szem¢t, de m¢g mindig nem lÀtott semmit, ami kast¢lyra
hasonlÁtott volna. Egyre erûs´dû kutyaugatÀst hallott, meg hangfoszlÀnyokat, mintha
visÁtana valaki, de inkÀbb jÂkedv¢ben. ý viszont nem volt jÂkedvü. Csak arra tudott
gondolni, hogy d¢lutÀn anya elmegy, ¢s neki egyed¡l kell maradnia. A kis utacska
befutott a fÀk k´z¢, ¢s kanyarodott egyet f´lfel¢. MindjÀrt meglÀtod a kast¢lyt, mondta
anya, ¢s valÂban, a k´vetkezû pillanatban elûtünt egy nagy kapu, elûsz´r a teteje, aztÀn
a hatalmas szÀrnyai, s a kapun tÃl egy sÀrga ¢p¡let. Nincs tornya, gondolta csalÂdot-
tan, mindig tornyosat k¢pzelt el, hiÀba mondta anya, hogy nem olyan lesz, mint a
mes¢ben. K´zben a kapuhoz ¢rtek, s bÀr nyitva volt, nem mertek bemenni, mert k¢t
nagy feh¢r kutya ugatta ûket vadul. Komondorok, magyarÀzta anya, D¢nesnek ez a
kedvenc kutyÀja gyerekkora Âta. Ez volt az Àlma, ¢s lÀtod, beteljesedett. LegalÀbbis az
egyik fele. Aliz tudta, mirûl besz¢l anya. D¢nes bÀcsi, mikor kicsi volt, ¢s megk¢rdezt¢k,
mi leszel, ha nagy leszel, mindig azt vÀlaszolta, hogy t¢len pÀsztor, nyÀron tanÁtÂ, s
hogy lesz k¢t komondorja. Na, a kutyÀk megvannak, s ha pÀsztor nem is, de tanÁtÂ
t¢nyleg lett belûle. MindjÀrt j´nnek, biztos valahol hÀtul vannak, ́ lelte magÀhoz anya,
nyilvÀn ¢rezte, hogy inÀba szÀllt mÀr a bÀtorsÀga, szaladt volna inkÀbb visszafel¢. Az
udvaron, el¢g messze, vagy hat gyerek kergetûz´tt, a visÁtÀs tûl¡k szÀrmazott, s a nagy
jÀt¢kban, Ãgy lÀtszott, egyÀltalÀn nem hallottÀk az ugatÀst, sem a vend¢geket. Marisko,
D¢nes, kiabÀlt anya felvÀltva, de ettûl a kutyÀk m¢g vadabbul ugattak, ¢s t¢pt¢k a lÀn-
caikat. Aliz komolyan azt rem¢lte, hogy anya sarkon fordul, s mennek, ahonnan j´ttek,
mi¢rt is ne, hisz lÀthatÂan senki nem vÀrta itt ûket, Àm ekkor felzÃgott egy motor a
hÀtuk m´g´tt. D¢nes bÀcsi volt az, aki a faluban vÀrta a buszt. Eszembe nem jutott,
hogy leszÀlltok a kis ÃtnÀl, kiabÀlt rÀjuk, mi van, Ãgy Àlltok itt, mint k¢t koldus, tÀn
nem mertek bel¢pni? Anya a k¢t acsargÂ kutyÀra mutatott. D¢nes bÀcsi erre leugrott
a motorrÂl, ¢s meg´lelte, megcsÂkolta ûket. Na, most mÀr mehettek, lÂdÁtott rajtuk,
s valÂban, a kutyÀk azonnal elhallgattak, ¢s farkukat csÂvÀltÀk. LÀtjÀtok, milyen oko-
sak, az ¢n nevel¢sem, b¡szk¢lkedett, mostantÂl akÀr lovagolhatsz is rajtuk, AlizkÀm.
JÂ nagy ez a hÀz, hallod-e, mondta anya, el lehet f¢rni benne. Nagynak nagy, csak
¢ppen el¢g rossz Àllapotban van, vÀlaszolt D¢nes bÀcsi. Mi k¢t szobÀt tudunk hasznÀlni
itt a jobb szÀrnyon, balra meg van az iskola. Mind´ssze k¢t osztÀly. A kast¢ly t´bbi
r¢sze szinte hasznÀlhatatlan. HÀtul m¢g az esû is beesik, mert egy nagy r¢szen besza-
kadt a tetû. Aliz egyre n´vekvû aggodalommal hallgatta D¢nes bÀcsit, s alig mert sz¢j-
jeln¢zni. A kast¢lyrÂl nagy foltokban lehullott mÀr a sÀrga vakolat, hatalmas z´ld zsa-
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lugÀtereit fakÂra szÁvta a nap. Az emeleten minden ablak zÀrva volt, alul azonban v¢gig
kitÀrva. Amikor jÂ idû van, mindennap szellûztet¡nk, mert annyira beette magÀt a
doh, hogy nem lehetne megmaradni, magyarÀzta D¢nes bÀcsi, rem¢lem, mire bej´n
a rossz idû, el¢gg¢ kiszellûzik. BÀr fa van bûven, majd legf´ljebb hamar befüt¡nk,
mondta m¢g, ¢s k´zben a kast¢ly boltÁves kapuja fel¢ terelte ûket. Olyan, mint egy
alagÃt, jutott esz¢be Aliznak, tisztÀra, mintha egy alagÃtban volnÀnk, csak nem olyan
hosszÃ. Az alagÃt egy belsû udvarra vezetett, de ûk nem mentek Àt rajta, hanem r´gt´n
jobbra fordultak, ¢s bel¢ptek egy nagy ajtÂn. Ilyen hatalmas ajtÂt Aliz m¢g nem lÀtott.
A kilincse annyira magasan volt, hogy û el sem ¢rte volna. Egy folyosÂra ker¡ltek, ahol
kÀposztaszag terjengett ¢s a hÃsleves szaga. A hosszÃ folyosÂ v¢g¢n egy ugyanolyan
hatalmas ajtÂ volt, mint amin bej´ttek, de ûk nem mentek el addig, hanem balra for-
dultak egy eg¢szen keskeny folyosÂra. Itt jobbra-balra k¢t-k¢t ajtÂt lehetett lÀtni, de
ezek mÀr rendes m¢retü ajtÂk voltak. HÀt itt lakunk, mutatott elûre D¢nes bÀcsi, el-
ment eg¢szen a folyosÂ v¢g¢ig, ¢s ott benyitott k¢t egymÀs melletti ajtÂn. Ez a gyerekek
szobÀja, itt fogsz aludni te is, ez meg itt a mi szobÀnk. °ppen hogy egy pillanatra kuk-
kantottak be a szobÀkba, de Aliz lÀtta, hogy milyen ÂriÀsiak. Visszafel¢ volt egy s´t¢t
beugrÂ, vagyis inkÀbb eg¢szen keskeny folyosÂf¢le, oda be kellett kanyarodni. Erre
van a konyha, vezette ûket D¢nes bÀcsi, Aliz meg azon gondolkozott, vajon visszata-
lÀlna-e, ha hirtelen k¢ne. K¢nyszermegoldÀs ez, hiÀba, szabadkozott D¢nes bÀcsi anyÀ-
nak, itt semmi nem ilyen volt, a kûmüvesek, ki tudja, milyen terv alapjÀn, ´sszevissza
falaztak. Egyszer, majd ha lesz hozzÀ p¢nzem ¢s erûm, helyrehozom ¢n ezt. Na, itt a
konyha, kiÀltott egy nagyot, mintha û is ´r¡lt volna, hogy siker¡lt megtalÀlnia, itt fû
a jÂ eb¢d. A konyhÀban valÂban fûtt valami finomsÀg, az asztal pedig mÀr meg volt
terÁtve. K´zep¢n egy levest¢sztÀval megrakott tÀl Àllt, mellette m¢g nagyobb tÀlban
fûtt hÃsok, z´lds¢gek. Marisko kitett magÀ¢rt, dics¢rte a feles¢g¢t D¢nes bÀcsi, csak
azt tudnÀm, hol a fen¢ben van. Ez is kider¡lt mindjÀrt, kintrûl hangos kiabÀlÀs hal-
latszott azon a furcsa ¢neklû nyelven, melybûl akÀrhogy figyelt, Aliz egy szÂt sem ¢rtett.
A kiabÀlÀs k´zeledett, v¢g¡l a konyhÀhoz ¢rt, s Aliz ekkor vette csak ¢szre, hogy van
egy mÀsik ajtÂ is, egy ablakos, elûsz´r ablaknak is n¢zte, s most lÀtta, hogy kinyÁlik, ¢s
bel¢p rajta Marisko, vagy ahogy ûk otthon hÁvtÀk, Marcsa n¢ni. M¢rges volt rettene-
tesen, s hiÀba lÀtta ûket, elûsz´r ki´nt´tte a szÁv¢t a f¢rj¢nek, mondta a magÀ¢t, mintha
abba sem akarnÀ hagyni, aztÀn hirtelen m¢gis abbahagyta, ¢s sz¢les mosollyal odal¢-
pett hozzÀjuk. AlizkÀ, szervusz, ´lelte magÀhoz, ¢s jÂl meg is szorÁtotta, majd sÂgor-
nûj¢hez fordult, s ettûl kezdve nem t´rûd´tt t´bb¢ Alizzal. D¢nes bÀcsi kiment a gye-
rekek¢rt, behozom ezeket a rosszcsontokat, mondta, anya pedig kipakolta, amit hoz-
tak, piros paprikÀt, k¢t rÃd t¢liszalÀmit, ¢dess¢geket. Itt vannak, ni, l´kte be D¢nes
bÀcsi a gyerekeket, itt vannak ezek a haramiÀk, Ãgy lÀtszik, nem bÁrnak ma magukkal.
A gyerekek koszosak voltak ¢s feldÃltak, lÀtszott, hogy egymÀssal volt valami ¡gy¡k,
amit vereked¢ssel oldottak meg. Janko ¢s Janka, Ágy hÁvtÀk ûket. Idûsebbek voltak,
mint Aliz, Janka k¢t ¢vvel, Janko pedig hÀrommal. Csak egymÀssal ilyen vadak, nyug-
tatta D¢nes bÀcsi Alizt, t¢ged mÀr nagyon vÀrtak, mondta, de hiÀba, Aliz ijedts¢ge csak
egyre nûtt, rÀadÀsul Ãgy lÀtta, mintha Janka kinyÃjtotta volna rÀ a nyelv¢t, s ettûl v¢g-
k¢pp k¢ts¢gbeesett. Az eb¢d hosszÃ volt ¢s fÀrasztÂ, s azzal terhes, hogy anya eb¢d
utÀn elutazik. Marcsa n¢ni mindenki tÀny¢rjÀra pÃpozva rakta a levest¢sztÀt, s e k´r¢
a torony k´r¢ szedte a levest. Anya felvÀltva besz¢lt szlovÀkul, magyarul, Ágy k¢tszere-
sen elmondva kislÀnyÀhoz a hasznÀlati utasÁtÀst. Nem szereti a t¢sztÀt ¢s m¢g a spe-
nÂtot, na ¢s nagyon ¢rz¢keny, gyakran fÀj a hasa, csak Ãgy, minden ok n¢lk¡l, de gyo-
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morrontÀsa is sokszor van, olyankor hÀny is szeg¢ny, erre figyeljetek oda, jÂ, sorolta
szeg¢ny anya, lÀthatÂan maga is megbÀnva mÀr ezt az eg¢szet. Marcsa n¢ni komolyan
hallgatta, olykor bÂlogatott, D¢nes bÀcsi pedig mindig ugyanazt hajtogatta, semmi
probl¢ma, majd megoldjuk. °jszaka gyakran felriad, mert rosszat Àlmodik, jutott m¢g
esz¢be anyÀnak, ilyenkor el¢g nehezen nyugszik meg, hÀt nem is tudom, akadt el,
mint aki azon gondolkozik, hogy egyÀltalÀn ¢rdemes-e itt hagyni egy ilyen gyereket.
Megoldjuk, hangzott D¢nes bÀcsi vÀlasza, aztÀn Ãgy lÀtszott, megsajnÀlta anyÀt, hÀt
hozzÀtette, itt reggeltûl estig a jÂ levegûn Ãgy elfÀrad majd, hogy nem kell elringatni.
Anya lassan megnyugodott, az eb¢drûl meg az utazÀsrÂl kezdtek besz¢lgetni, a gye-
rekek egymÀst rugdaltÀk az asztal alatt, sz¡rcs´lve ett¢k a levest, ¢s nagyokat vihogtak,
ha az orrukra felcsapÂdott a t¢szta. Aliz pedig m¢lyen a tÀny¢r f´l¢ hajolt, s egy darabig
m¢g k¡szk´d´tt a sÁrÀssal, de aztÀn minden akarata ellen¢re egyszer csak potty, potty,
k´nnycseppek hulltak a levesbe, s nem tudta, hogy ÀllÁtsa el ûket. A bÃcsÃzÀs sz´rnyü
volt, Aliz v¢resre harapta a szÀjÀt, nehogy elsÁrja magÀt, anya meg vidÀm akart lenni,
de egyÀltalÀn nem siker¡lt neki. Na, kiÀltott rÀjuk D¢nes bÀcsi, el¢g legyen, egy h¢trûl
van szÂ, nem egy ¢letrûl, aztÀn anyÀra kiÀltott, ¡lj´n mÀr fel a motorra, mert lek¢sik
a buszt. Aliz ott Àllt a kapuban, ¢s addig integetett, amÁg csak lÀtta ûket, aztÀn titokban
sÁrt egyet, majd let´r´lgette az arcÀt, ¢s indult befel¢. Ki fogom bÁrni, szorÁtotta ́ k´lbe
a kez¢t, kibÁrom ¢s k¢sz, parancsolta, mik´zben nagy Ávben kiker¡lte a kutyÀkat, pedig
azok rÀ sem hederÁtettek, horkolva aludtak az Àrny¢kban.

AmÁg D¢nes bÀcsi vissza nem ¢rkezett, Aliz nem tudta, mit csinÀljon. Besz¢lgetni
senkivel nem tudott, Marcsa n¢ni a konyhÀban cs´r´mp´lt az ed¢nyekkel, a gyerekek
meg egy pillanat alatt eltüntek. Csak Ãgy nem mert elindulni semerre, hÀtha valami
olyat csinÀl, amit nem szabad, le¡lt hÀt az alagÃt el¢ egy nagy kûre, ¢s vÀrt. Egyszer-
k¢tszer megjelent Marcsa n¢ni, ilyenkor mindig mondott neki valamit, m¢g nevetett
is hozzÀ, de Aliz nem tudta kitalÀlni, mit is mondhat. V¢g¡l talÀlt egy botot, s azzal
rajzolgatott a porba mindenf¢l¢t, mert rajzolni nagyon szeretett. Valahonnan, talÀn
a kertbûl gyerekzsivaj hallatszott, biztos jÂt jÀtszanak, gondolta, de egyÀltalÀn nem vÀ-
gyott k´z¢j¡k. D¢nes bÀcsi csak nagyon sokÀra j´tt meg. Te jÂ ¢g, kiÀltotta mÀr a mo-
torrÂl, csak nem itt kuporogsz azÂta? Hol vannak azok a komisz k´lyk´k, na, vÀrj csak,
mindjÀrt megkeress¡k ûket, vagy inkÀbb megmutassam neked a kast¢lyt? Aliz hevesen
bÂlogatott, igen, hogyne, inkÀbb azt, a kast¢lyt szÁvesen megn¢zn¢. Na, gyere akkor,
fogta meg a kez¢t D¢nes bÀcsi, beszÂlunk Marcsa n¢n¢dhez, aztÀn mÀr megy¡nk is.
Aliz nem ment be a konyhÀba, kint Àllt a folyosÂn, ¢s vÀrta, hogy abbamaradjon a
besz¢lget¢s. Marcsa n¢nibûl ´ml´tt a szÂ, Aliz el nem tudta k¢pzelni, mirûl besz¢lhet
annyit, n¢ha Ãgy tünt, mintha veszekedne. NagybÀtyja hangjÀt viszont egyÀltalÀn nem
hallotta, v¢g¡l Ãgy ¢rezte, hogy talÀn mÀr nincs is ott, hogy kiment a konyhai ajtÂn,
megsz´k´tt a sok besz¢d elûl. AztÀn egyszer csak meghallotta a hangjÀt, nem mondott
t´bbet egy mondatnÀl, azt szokÀsÀhoz hÁven szinte kiabÀlva, de nem m¢rgesen, ¢s mÀr
j´tt is, kez¢ben egy jÂkora kulcscsomÂval, arca vidÀm volt, mint mindig, bozontos
szem´ld´ke alÂl hunyorgott Alizra. F¡st´l´g a hÀzisÀrkÀny, intett vissza a konyha fel¢,
majd elcsitul, ne f¢lj. Elindultak a hosszÃ folyosÂn a mÀsik hatalmas ajtÂhoz. Ahogy
D¢nes bÀcsi kinyitotta, fanyar, keserny¢s levegû csapÂdott fel¢j¡k. Aliz ¢rezte mÀr ezt
a szagot, r¢giszagnak hÁvta, a padlÀsukon l¢vû nagy pÀntos lÀdÀbÂl Àradt mindig ilyen.
°rzed?, mondta D¢nes bÀcsi, itt mindent megesz a pen¢sz. Egy s´t¢t l¢pcsûhÀzba l¢p-
tek, ahonnan az emeletre is lehetett menni, ¢s lefel¢ a pinc¢be, s m¢g t´bb ajtÂt is
lÀtott Aliz, amik ki tudja, hovÀ nyÁltak. D¢nes bÀcsi kinyitott egy ablakot, ¢s a f¢ny
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olyan hirtelen ́ ml´tt be rajta, hogy egy pillanatra teljesen elvakÁtotta. Amikor megint
k´r¡ln¢zett, lÀtta, hogy egy Ãjabb folyosÂ is nyÁlik a l¢pcsûhÀzbÂl, merûlegesen arra,
amin idej´ttek. A folyosÂ falÀn ÂriÀsi agancsok, vaddisznÂ- ¢s szarvasfejek sorakoztak,
ijesztûen hajoltak ki a fej¡k f´l¢, mÀshol kiterjesztett szÀrnyÃ sas vagy bagoly mere-
dezett. LÀtod, az urasÀg nagy vadÀsz volt, szÂlalt meg D¢nes bÀcsi, s Aliz ́ sszerezzent.
FurcsÀn, idegen¡l kongott nagybÀtyja hangja, mintha r¢g mÃlt idûkbûl szÂlna. A fo-
lyosÂrÂl szobÀk nyÁltak, de nem nyitottak be egyikbe sem. ºres mind, ezt a kast¢lyt
csak az nem rabolta meg, aki nem akarta, egy szobÀnyi bÃtor maradt, az f´nt van,
mutatott a fej¡k f´l¢ D¢nes bÀcsi. A folyosÂ v¢g¢n egy Ãjabb l¢pcsûhÀz volt, s innen is
indult egy folyosÂ. Aliz rÀj´tt, hogy most k´rbejÀrjÀk bel¡lrûl a kast¢lyt, mÀr visszafel¢
mentek egy valamivel kellemesebb Ãton, itt nem voltak kit´m´tt Àllatok, hanem k¢pek
lÂgtak a falon, r¢gi, s´t¢t k¢pek. A folyosÂ k´rbefutja az ¢p¡letet, magyarÀzta D¢nes
bÀcsi, ablakai kifel¢ n¢znek, legalÀbbis a f´ldszinten, az emeleten ¢ppen fordÁtva van.
Lent a csel¢dek laktak, mindenki, aki a kast¢lyhoz tartozott, illetve itt voltak a ven-
d¢gszobÀk. A k´vetkezû l¢pcsûhÀz utÀn ism¢t kanyarodni kellett, D¢nes bÀcsi minden
fordulÂban nyitott egy ablakot, a f¢nyben sürün szitÀltak a porszemek, ez¡st´sen csil-
logtak a hosszÃ, ide-oda himbÀlÂdzÂ pÂkfonalak, l¢pteiket visszavert¢k a falak, s Aliz
egyre inkÀbb elvarÀzsolÂdott. EgyÀltalÀn nem csodÀlkozott volna, ha kinyÁlik valame-
lyik szoba ajtaja, s megjelenik egy r¢gen volt ember. MindjÀrt oda¢r¡nk az iskolÀhoz,
most persze hÀtulrÂl, ijesztette meg ÃjbÂl D¢nes bÀcsi erûs hangjÀval, egy utolsÂ l¢p-
csûhÀz, ¢s ott vagyunk. ValÂban, a k´vetkezû folyosÂnak mÀr eg¢szen mÀs volt a han-
gulata. Itt minden ablakot kitÀrtak, r¢giszagnak nyoma sem volt. Itt a k¢t osztÀly, nyi-
tott be k¢t terembe a nagybÀtyja, ebben tanulnak a kicsik, vannak Ãgy tizen´ten, ebben
pedig a nagyok, ûk kevesebben vannak, mert van, aki felsûben elviszi a vÀrosba a gye-
rek¢t. °n vagyok a felsûs´kkel, a kicsikhez meg kijÀr egy kis tanÁtÂnû a falubÂl. Na,
mit szÂlsz, hajolt le Alizhoz, menj¡nk tovÀbb, vagy el¢g lesz mÀra? Megn¢zn¢m az eme-
letet, k¢rte Aliz, az vajon milyen? HÀt el¢g lehangolÂ, majd meglÀtod, nem is lehet
teljesen k´rbemenni, mert az egyik l¢pcsûhÀznÀl beszakadt a tetû, m¢g a hÀborÃban
megrongÀlÂdott, ¢s nem t´rûd´tt vele senki. Tavaly t¢len aztÀn a hÂ beroskasztotta.
Az emelet valÂban szomorÃ volt, de nem Ãgy, ahogy D¢nes bÀcsi gondolta. A szobÀk-
ban vagy inkÀbb termekben nem volt semmi, a valamikor bizonyÀra csodasz¢p tap¢-
tÀkon k¢pek nyomai, s ezek a vilÀgos ovÀlis meg n¢gysz´gletü foltok nagyon k¡l´n´-
sen hatottak Alizra. ElszomorÁtottÀk, mint mikor a r¢ten ember vagy Àllat nyomÀt ûrzi
a lesimult fü, az is annyira k¡l´n´s, hogy ott a jel, valaki volt ott, ahol most mÀr nincs
senki, ¢s m¢gis, mintha ott volna, hÀt ilyet ¢rzett most is, ¢s elszorult a torka ettûl az
¢rz¢stûl. Az egyetlen teremben, a legnagyobban, ahovÀ a fûl¢pcsû is vezetett, feh¢r
huzatokkal letakarva Àllt n¢hÀny bÃtor. Nem ¢rdekesek, mondta D¢nes bÀcsi, hacsak-
nem ez a zongora. NyilvÀn annyira neh¢z volt, hogy nem bÁrtÀk ellopni. Ezt szÁvesen
elfogadnÀm, persze hangoltatni k¢ne, ahhoz nem nagyon ¢rtek. Sajnos a gyerekeim-
nek esz¡k ÀgÀban sincs ilyesmivel foglalkozni. OdaÀllt mell¢, felemelte a huzatot, ¢s
le¡t´tt n¢hÀny billentyüt, aztÀn megprÂbÀlt eljÀtszani valami r´vidke dallamot, de
annyira hamisan szÂlt, hogy abbahagyta. Hallom, te tanulsz zongorÀzni, szÂlt Alizhoz,
pedig anyÀdat ki lehetett vele ¡ld´zni a vilÀgbÂl. Milyen ¢rdekes dolgok ezek. °n an-
nÀl inkÀbb szerettem, mondta ÀbrÀndozva, k´zben kinyitotta a hÀrom legnagyobb ab-
lakot, ¢s kin¢zett a kertbe. A tanÀrom azt is mondta, hogy nekem zenei pÀlyÀra k¢ne
mennem, olyan tehets¢ges vagyok, csak hÀt annyi minden k´zbej´tt, a hÀborÃ, egye-
bek. Gyere csak ide, vÀltott hirtelen, innen nagyon jÂl lÀtni a kertet, alaposan elvadult,
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de m¢g Ágy is sz¢p. Aliz sejteni v¢lte, hogy mi¢rt lett szÁntelen a nagybÀtyja hangja.
Biztos esz¢be jutott, gondolta, milyen sz´rnyü volt, mikor a hÀborÃban majdnem
meghalt tÁfuszban. NagyanyÂ mes¢lte, hogy akkor hullott ki minden haja. K¢pzelj el
egy hÃsz¢ves fiÃt, tiszta kopasz, ¢s tele van sebbel a feje, mondta nagyanyÂ, persze
engem nem ¢rdekelt, fû az, hogy ¢lt, mert az k¢sz csoda volt, hogy hogy maradt ¢let-
ben. °s az is lehet, hogy az jutott esz¢be, amit szint¢n nagyanyÂ mondott, hogy nem
illenek ´ssze a feles¢g¢vel, szÂval valami biztos rossz lehet neki. A kert t¢nyleg sz¢p
volt, innen csak egy r¢sz¢t lÀtni, magyarÀzta D¢nes bÀcsi, ahol a domb hajlik lefel¢,
vele egy¡tt hajlik a kert is, aztÀn mÀr kaszÀlÂk vannak le eg¢szen a faluig. çlltak egy
darabig a nyitott ablaknÀl, a forrÂsÀg csak Ãgy dûlt be hozzÀjuk, pedig nem errûl az
oldalrÂl s¡t´tt a nap. Innen jÂl lehetett lÀtni a falu hÀztetûit, a templomtornyot, s hal-
lani lehetett a harangszÂt. HÃha, mÀr vacsoraidû van, kiÀltott D¢nes bÀcsi, menni kell,
mert kikapunk. Gyere, most mÀr t¢nyleg megkeress¡k a rosszcsontokat, ott lesznek
valahol a kertben. A zsalukat gondosan bezÀrta, de az ablakokat nyitva hagyta, hadd
j´jj´n be egy kis meleg, mondta, mik´zben a hirtelen tÀmadt s´t¢tben kifel¢ botor-
kÀltak.

A gyerekeket nem lehetett megtalÀlni. Pedig D¢nes bÀcsi azzal dicsekedett, hogy
ismeri az ´sszes rejtekhely¡ket. Nagy kÂp¢k, magyarÀzta, k¡l´n´sen Janka. LÀny l¢-
t¢re tÃltesz hat fiÃn. Amolyan igazi vadÂc. Amikor kicsi volt, beleharapott a postÀs
kez¢be, pedig az csak meg akarta simogatni. De t¢ged nagyon vÀrt, n¢zett Aliz ijedt
szem¢be, s k¡l´nben sem csinÀl mÀr ilyesmit. Csak a bÀtyjÀval verekszik, az iskolÀban
û a kisebb gyerekek pÀrtfogÂja. Milyen kÀr, hogy nem tudtok egymÀssal besz¢lgetni.
Janko, az mÀs, û inkÀbb magÀnak valÂ, az Àllatokat szereti, most, hogy nagyobb lett,
mÀr szÁvesen dolgozgat is k´r¡l´tt¡k. Majdnem t¢rdig ¢rû füben mÀszkÀltak. Nem
j´ttek a mÃlt h¢ten kaszÀlni, panaszkodott D¢nes bÀcsi, ¢n nem bÁrok mindent, meg
lett besz¢lve, hogy erre k¡ldenek embert. Aliznak tetszett a nagy fü, otthon is ilyen
volt, v¢gre valami, ami ugyanolyan, az illata is, az ¢rint¢se is. Amikor tÃljutottak a fÀvÀ
nûtt bukszusbokrokon, mintha kisebb erdûbe ¢rtek volna. Vastag t´rzsü geszteny¢k
¢s platÀnok, s m¢g ki tudja, milyen fÀk nûttek ott egymÀs hegy¢n-hÀtÀn, mintha aki
¡ltette ûket, nem gondolt volna arra, hogy egyszer meg is nûhetnek. AztÀn egyszerre
csak ott volt egy tÂ. Ha D¢nes bÀcsi nem szÂl, Aliz bele is gyalogol talÀn. Viz¢t teljesen
benûtt¢k a vÁzin´v¢nyek, j´tt¡kre neh¢z b¢kÀk dobtÀk be magukat k´z¢j¡k, elhÃzva
Ágy egy pillanatra a tÂ z´ld f¡gg´ny¢t. A vÁz tÃlsÂ oldalÀn egy kis fahÁd Àllt, lÀtszÂlag
¢rtelmetlen¡l. Annak idej¢n biztos sz¢p lehetett, mondta D¢nes bÀcsi, Àm Aliz nem
tudott szebbet elk¢pzelni enn¢l a mostani tÂnÀl. Arra gondolt, vajon mennyi ember
s¢tÀlt itt r¢gen, n¢zt¢k a vizet, Àlltak a kis hÁdon, ¢s ennivalÂt dobÀltak a hattyÃknak,
mert biztos voltak itt hattyÃk is meg egy¢b madarak. Azt mondjÀk, hogy a grÂfnak
volt egy madÀrhÀza is csupa ¡vegbûl, mes¢lte D¢nes bÀcsi, mintha kitalÀlta volna, mi-
rûl gondolkozik, abban annyi volt a k¡l´nleges madÀr, hogy csuda. Amikor sz¢tvert¢k,
hetekig repdestek a falu felett a legk¡l´nf¢l¢bb szÁnes maradak, s idûnk¢nt akkora
rikÀcsolÀst csaptak, hogy jaj. AztÀn a siheder gyerekek levadÀsztÀk ûket, mÀsok ma-
guktÂl elpusztultak. Egy hatalmas feh¢r kakadu volt az egyetlen tÃl¢lû, az berep¡lt
egy gazda istÀllÂjÀba, ott elfogtÀk, jÂl tartottÀk. Na mindjÀrt a r¢ten vagyunk, biztatta
Alizt nagybÀtyja, lehet, hogy a gyerekek lementek mÀr eg¢sz a faluig, onnan valÂk a
pajtÀsaik, hÀtha elkÁs¢rt¢k ûket. A r¢ten azonban nem volt senki, a gyenge szellûtûl
hullÀmzott a fü, ¢s Aliznak megint esz¢be jutott az otthona. MÀr elûre f¢lt az est¢tûl,
mert tudta, hogy akkor m¢g elviselhetetlenebb anya hiÀnya. D¢nes bÀcsi egy ideig
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k¢mlelte a vid¢ket, kiÀltott egyet-kettût, aztÀn legyintett. Majd hazatalÀlnak, de akkor
majd... morgolÂdott, aztÀn elindultak visszafel¢.

VacsorÀra t¢nyleg elûker¡ltek a gyerekek, ugyanolyan koszosan, mint d¢lben. D¢-
nes bÀcsi ¢s Marcsa n¢ni felvÀltva szidtÀk ûket, Aliz csak ¡lt a konyhasz¢ken, s alig
mert rÀjuk n¢zni. Marcsa n¢ninek csak Ãgy pergett a nyelve, idûnk¢nt Aliz fel¢ mu-
tatott, meg-megrÀzta a gyerekeket, v¢g¡l elzavarta ûket mosakodni. Alizt nagyon meg-
viselte ez az eg¢sz, tudta, miatta kaptak ki, f¢lt, hogy majd ez¢rt rÀ fognak haragudni,
ugyanakkor nem ¢rtette ûket, û biztos nem csinÀlna ilyet, ha ûhozzÀ j´ttek volna. Va-
csora utÀn D¢nes bÀcsi beterelt mindenkit a szobÀba, egy-egy k´nyvet nyomott a gye-
rekei kez¢be, ¢s Àgyba parancsolta ûket. B¡ntet¢sben vannak, magyarÀzta Aliznak,
Ãgyhogy ma nincs hancÃrozÀs. SajnÀlom, hogy Ágy t´rt¢nt. Megsimogatta, ¢s neki is
adott egy k´nyvet. Van Àm itt magyar k´nyv is, n¢zd csak, ez az eny¢m volt, sz¢p mon-
dÀk vannak benne. JÂ neh¢z k´nyv volt, Aliz alig bÁrta tartani. A k´nyv f´l´tt kilesett
idûnk¢nt, hogy szemmel tartsa unokatestv¢reit, akik csodÀk csodÀjÀra n¢mÀn olvastak
akkor is, amikor becsukÂdott apjuk m´g´tt az ajtÂ. ögy egy Âra eltelt¢vel visszaj´tt
D¢nes bÀcsi, lerakatta vel¡k a k´nyvet, jÂ ¢jszakÀt kÁvÀnt, ¢s leoltotta a villanyt. Hir-
telen olyan s´t¢t lett, amilyet Aliz m¢g sohasem lÀtott. Gondolta, majd megszokja a
szeme, aztÀn csak lÀt valamit, de t¢vedett. HiÀba meresztgette a szem¢t, semmit nem
lÀtott, m¢g sajÀt magÀt sem, s ez v¢gk¢pp k¢ts¢gbe ejtette. Hallotta, hogy a gyerekek
sugdolÂznak, s arra gondolt, hogy ellene talÀlnak ki valamit, elk¢pzelte, hogy odalo-
pÂznak az ÀgyÀhoz, de v¢g¡l semmi ilyen nem t´rt¢nt, a gyerekek elcsendesedtek, s
nemsokÀra csak egyenletes, m¢ly szuszogÀsuk hallatszott. Aliz ekkor v¢gre megnyu-
godott, ́ sszetette a kez¢t, imÀdkozott, ¢s an¢lk¡l, hogy bÀrmire gondolt volna, elaludt.
çlmÀban a kast¢ly r¢gi pompÀjÀban ragyogott, szebbn¢l szebb ruhÀkban lejtettek te-
remrûl teremre a kisasszonyok, valami furcsa tÀncot jÀrtak, Aliz nem tudta, milyet, s
ez a tÀnc nem akart abbamaradni. AztÀn folyosÂrÂl folyosÂra ment, ¢s benyitott min-
den szobÀba, mintha keresett volna valakit, de hiÀba. Az egyik szobÀban meglÀtott egy
zongorÀt, nyitva volt a teteje, ¢s valaki jÀtszott rajta, de hiÀba nyÃjtogatta a nyakÀt,
nem lÀthatta, ki az. AztÀn egyszer csak esni kezdett az esû ott bent a szobÀban, s csak
hullt bele a zongorÀba, m¢gis, aki jÀtszott, nem hagyta abba. Ahogy innen kikevere-
dett, tovÀbb kereste azt a valakit, ¢s olyan termekbe is eljutott, ahol sohasem jÀrt. Az
egyik ajtÂnÀl v¢g¡l Ãgy ¢rezte, megvan, itt van, akit keres, ¢s bÀtran benyitott. A szo-
bÀban azonban nem volt senki, csak a vilÀgos foltok a falon, egy nagy t¢gla alakÃ, arrÂl
tudta, hogy az a szekr¢ny nyoma, aztÀn mindenf¢le formÀk, ovÀlisak, kerekek, v¢g¡l
csodÀlkozva vette ¢szre, hogy az egyik falon egy lÀnynak a teljes alakja feh¢rlik. Itt
volt hÀt, csak elment, mondta magÀban, ¢s v¢gk¢pp megnyugodott, hogy nem kell
keresnie tovÀbb.

Arra ¢bredt, hogy valaki n¢zi. R¢snyire kinyitotta a szem¢t. Janka Àllt az ÀgyÀnÀl.
Csak Àllt egyik lÀbÀrÂl a mÀsikra, ¢s ût bÀmulta. A zsalu r¢sein mÀr f¢ny szürûd´tt be,
de m¢g igen korÀn lehetett. Aliz ´r¡lt a f¢nynek, arra gondolt, hogy tÃljutott egy ¢j-
szakÀn, ¢s egyÀltalÀn nem f¢lt. Kinyitotta a szem¢t teljesen, ¢s azt mondta JankÀnak,
szervusz, erre az visszaszaladt az ÀgyÀba. Vajon mi baja?, gondolta Aliz, de ahhoz, hogy
tovÀbb gondolkozzon, m¢g tÃl fÀradt volt, fej¢re hÃzta hÀt a paplant, ¢s ÃjbÂl elaludt.
Amikor megint fel¢bredt, mÀr nem volt senki a szobÀban, s ¢rezte, hogy el¢g k¢sû van.
Fel´lt´z´tt, kiment a konyhÀba, de ott sem talÀlt senkit, csak a reggelij¢t letakarva az
asztalon. Le¡lt, ¢s megevett mindent, pedig nem is volt ¢hes, de f¢lt, hogy megs¢rtûdik
Marcsa n¢ni, aztÀn elindult, hogy megkeresse a nagybÀtyjÀt, mert csak vele ¢rezte ma-
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gÀt biztonsÀgban. Arra gondolt, meg fogja mondani neki, ne szidjÀk ́ ssze miatta a gye-
rekeket, mert û tulajdonk¢ppen nem is akar vel¡k jÀtszani, de az is esz¢be jutott, hogy
ez Ágy nagyon csÃnyÀn hangzana, s azon t´prengett, hogyan is mondja el, amit akar.
D¢nes bÀcsi azonban nem volt sehol, a motorjÀt se lÀtta, az udvaron viszont idegen
emberek dolgoztak, fÀt für¢szeltek, szÀllt mindenfel¢ a sÀrga por. Egy ideig n¢zelûd´tt,
aztÀn elindult a kert fel¢. A kavicsos utacskÀkat benûtte a fü, m¢gis lÀtni lehetett, merre
kanyarognak. Alizt teljesen elbüv´lte. Mitha elvarÀzsolt kertben jÀrn¢k, gondolta,
kedves mes¢i jutottak esz¢be, mik´zben ide-oda rohangÀlt a magasra nûtt bokrok k´-
z´tt. Amikor ezt megunta, tovÀbbment a hatalmas fÀk k´z¢. N¢melyik fÀnak nagyon
vastag t´rzse volt, ¢s a gy´kerei elûbÃjtak a f´ldbûl. Egy ilyen ÂriÀs fÀnÀl egy padot
vett ¢szre, kûbûl valÂ padot, amit szinte teljesen k´r¡lfolyt a borostyÀn. A pad magas
volt, fel kellett rÀ mÀszni, szÀmtalan aprÂ rovar szaladt, rep¡lt ́ sszevissza, amikor Aliz
belekapaszkodott a borostyÀnba. Vajon szoktak-e m¢g ¡lni ezen a padon, gondolta,
¢s vajon kik ¡ltek itt r¢gen? Innen a kast¢lyt mÀr nem lehetett lÀtni, csupÀn k´rben
a fÀkat ¢s az Àgak k´z¡l elûvillanÂ k¢k eget. Aliz kirÀlykisasszonynak k¢pzelte magÀt,
aki legalÀbb szÀz ¢vet aludt itt a padon, s most ¢bredezik ÀlmÀbÂl, s azon csodÀlkozik,
milyen lett minden k´r¡l´tte. Milyen jÂkat lehetne itt jÀtszani, sÂhajtott fel, ¢s leugrott
a padrÂl, mert zajt hallott, s nem akarta, hogy itt meglÀssÀk. Mintha azzal, hogy itt ¡l
a padon, egybûl el is ÀrulnÀ magÀt, mintha kitalÀlhatnÀk belûle, ki is volt û az im¢nt.
Arrafel¢ ment, amerre a tavacskÀt sejtette. Egyszerre pÀr m¢terre tûle felbukkant Jan-
ka, s olyan r¢m¡lten n¢zett rÀ, hogy Aliznak ´sszerÀndult a gyomra. Mit n¢z ez Ágy
engem?, ijedt meg, mÀr reggel is, mintha f¢lne tûlem. Amikor utoljÀra talÀlkoztak,
eg¢szen kicsik voltak m¢g, Aliz m¢gis jÂl eml¢kezett, r´gt´n jÀtszani kezdtek, szalad-
gÀltak a kertben, aztÀn odaÀlltak valamelyik mÀlna- vagy ribizlibokor el¢, ¢s t´mt¢k
magukba a piros bogyÂkat. Aliz m¢g arra is eml¢kezett, hogy Janka kikente az eg¢sz
arcÀt, nem v¢letlen¡l, hanem k¢szakarva, ¢s ezen jÂt nevettek. Most pedig Ãgy n¢z
rÀ, mintha valami ijesztût lÀtna rajta. Janka sarkon fordult, ¢s elfutott, k´zben egy-
folytÀban kiabÀlt. A t´bbieknek kiabÀl, gondolta Aliz, biztos rÂlam valamit, csak tud-
nÀm, hogy mit. Nem mert ezek utÀn elmenni a tÂig. Lehet, hogy ¢ppen ott vannak,
¢s mind csak Ágy n¢zn¢nek, azt mÀr v¢gk¢pp nem bÁrnÀm ki, sÁrdogÀlt magÀban. Eb¢-
dig ott ¡lt az alagÃt elûtti nagy k´v´n, Marcsa n¢ni hiÀba szÂlongatta, AlizkÀ, AlizkÀ,
Ãgy tett, mintha nem hallanÀ. ºlt, ¢s n¢zte az embereket, akik egyre izzadtabban fü-
r¢szelt¢k a fÀt. MegÀllÀs n¢lk¡l dolgoztak, an¢lk¡l, hogy egy szÂt is szÂltak volna.

D¢nes bÀcsi nem egyed¡l ¢rkezett. Egy kislÀny ¡lt a hÀta m´g´tt, v´r´s hajÃ ¢s szep-
lûs, mint a pulykatojÀs. Na, kiabÀlta mÀr a motorrÂl D¢nes bÀcsi, hoztam neked egy
tÀrsalkodÂnût, magyar lÀny ez a Rozi, lesz kivel besz¢lgetned. Rozi nevetett, f¡lig ¢rt
a szÀja, Aliz lÀtta csorba, ´sszevissza nûtt fogait. CsÃnya volt nagyon, de kedvesnek
lÀtszott, ¢s Aliz hÀlÀs volt nagybÀtyjÀnak, hogy ezt kitalÀlta. Rozi is kapott eb¢det, ak-
korÀkat harapott a keny¢rbe, hogy majdnem megfulladt, k´zben egyszer JankÀ¢khoz
szÂlt, egyszer Alizhoz. JobbÀra persze csak û besz¢lt, m¢gis az eg¢sznek olyan hatÀsa
volt, mintha egy igazi besz¢lget¢s folyna n¢gyûj¡k k´z´tt. Aliz lÀtta, hogy Marcsa n¢ni
hol a sajÀt gyerekeire n¢z, hol ûrÀ, s hogy D¢nes bÀcsi el¢gedetten dûl hÀtra. TanÁtvÀ-
nyom a Rozi, igaz-e, fordult a kislÀnyhoz, mÀsodszor jÀrja mÀr az elsût, de az¢rt jÂ
lÀny, paskolta meg az arcÀt, aztÀn kiadta a parancsot, hogy menjenek most v¢gre
egy¡tt jÀtszani, mert mÀr szÂt fognak ¢rteni. ögy is lett. A lÀnyok elûsz´r ugrÂisko-
lÀztak, Janko pedig megÀllÀs n¢lk¡l k´r´z´tt a biciklivel, gyakran megzavarva ezzel a
lÀnyokat. Ilyenkor Janka ¢s Rozi egyszerre nekiestek, aztÀn Alizra n¢ztek, lÀtja-e, hogy
kell ezt csinÀlni. Rozi fordÁtott szorgalmasan, mintha fizetn¢k ¢rte, lÀtszott rajta, hogy



szÁvesen teszi. Biztos nagyon szeg¢ny, gondolta Aliz, nyilvÀn mÀr az is jÂ neki, ha enni
kap. K¢sûbb, amikor D¢nes bÀcsi valami¢rt elhÁvta a fiÀt, babÀzni kezdtek. K´teleket
hÃztak ki, ¢s azokra lepedûket akasztottak, lett Ágy vagy hÀrom szoba, azokat beren-
dezt¢k, ¢s mikor Janko visszaj´tt, û lett az apa, Janka meg Aliz a gyerekek, Rozi pedig
az anya. Janka ¢s Rozi k´zben gyakran vitatkoztak, sût veszekedtek, pofÀkat vÀgtak
egymÀsra. H¡lye ez, mondta ilyenkor Rozi Aliznak, mindent û tud jobban, olyan erû-
szakos, ¢s akkora a szÀja, mindig ezt csinÀlja mindenkivel, morogta, ¢s kinyÃjtotta a
nyelv¢t Janka fel¢. Janka ilyenkor vagy megkergette, vagy û is nyelvet nyÃjtott, aztÀn
ezzel el is lett int¢zve a dolog. Gyorsan mÃlt az idû, Aliz ¢szre sem vette, mÀr vacsorÀhoz
hÁvtÀk ûket. D¢nes bÀcsi mosolygott, na, ez kellett csak, hogy tudjatok besz¢lgetni, ki-
abÀlta, most mÀr minden rendben lesz. Aliz is Ágy gondolta, s mÀr teljes biztonsÀgban
¢rezte volna magÀt, ha idûnk¢nt nem kapja el Janka furcsa pillantÀsÀt. Janka azt
mondta, olyan vagy, mint egy k¢p, vetette oda Rozi Aliznak, mikor vacsora utÀn hÀt-
raindultak az Àllatokhoz. Mint egy k¢p, csodÀlkozott Aliz, hÀt ez meg mit jelent? Tu-
dom ¢n, vonta meg a vÀllÀt Rozi, honn¢t tudjam? Csak Ágy mondta, ¢s mÀst nem mon-
dott. Lemaradtak egy kicsit a t´bbiektûl, Rozi a t¢rd¢t vizsgÀlgatta, mert egy r¢gi se-
b¢bûl szivÀrgott a v¢r, Aliz pedig a kast¢lyt bÀmulta, meg a kertet. Szeretett volna ÃjbÂl
beszaladni a fÀk k´z¢, ¢s rÀ¡lni arra a padra. MÀr ¢ppen hÁvni akarta Rozit, amikor
kiabÀltak nekik. A tanÁtÂn¢ asszony hÁv, hogy menj¡nk, fordÁtott Rozi, biztos valamit
segÁteni kell. N¢zte, merre n¢z Aliz, aztÀn azt mondta, sz¢p ez a kast¢ly, de az¢rt nem
lakn¢k benne. Mi¢rt?, k¢rdezte Aliz csodÀlkozva, hiszen ¢rdekesebb dolgot el sem tu-
dott k¢pzelni. F¢ln¢k, hajolt hozzÀ Rozi, f¢ln¢k, mert van itt egy kÁs¢rtet, nem tudtad?
Persze a tanÁtÂ Ãr kineveti, de itt a faluban mindenki tudja. A grÂf lÀnya az, volt vagy
tizen´t ¢ves, mikor meghalt. çllÁtÂlag tiltottÀk valakitûl, aztÀn bÀnatÀban meghalt. BÀ-
natÀban?, k¢rdezett vissza Aliz, s megborzongott ettûl a szÂtÂl. Sokszor ¢rezte mÀr,
hogy nincs ugyan semmi baja, de annyira szomorÃ, hogy mindjÀrt belehal. Egyszer
anyÀnak besz¢lt is errûl, de anya azt mondta, ez butasÀg, û viszont tovÀbbra is Ãgy
¢rezte, bÀrmikor belehalhat abba, hogy szomorÃ, ¢s most tess¢k, itt a bizonyÁt¢k! BÀ-
natÀban bizony, folytatta Rozi, s csak Ãgy forgatta a szem¢t, ¢s utÀna a sz¡lei boldog-
talanok lettek, mindig egymÀst szidtÀk, v¢g¡l itt hagytÀk a kast¢lyt. °s azt mondjÀk,
a lÀny szelleme itt bolyong azÂta is a kast¢lyban meg a kertben a szerelmesek padjÀnÀl.
A kûpadnÀl?, k¢rdezte Aliz, ¢s a szÁve majd kiugrott a helyrûl. AnnÀl, sÃgta titokza-
toskodva Rozi, s k´zben egyre jobban belelovalta magÀt ebbe a kÁs¢rtethistÂriÀba, an-
nÀl hÀt, ott talÀlkozott mindig a szerelm¢vel, azt is mondjÀk, hogy megsz´ktette az a
fiÃ, de megfogtÀk ûket, a lÀnyt bezÀrtÀk, a fiÃt meg elkergett¢k valamerre. AztÀn ahogy
meghalt, csak nem nyughatott, ¢s nem nyughat azÂta se. A falubÂl mÀr sokan lÀttÀk,
ahogy bolyong a szobÀkban, egyik szobÀrÂl a mÀsikra, ¢s hallottÀk is, hogy ¢nekel va-
lami szomorÃ ¢neket. Aliz libabûr´s lett a t´rt¢nettûl, r¢m¡lten gondolt az ¢jszakÀra,
arra a r¢m¡letes s´t¢tre, amitûl s´t¢tebb a pokol sem lehet. JankÀ¢k tudjÀk, k¢rdezte
vacogva, tudnak errûl a... kÁs¢rtetrûl vagy mirûl? NanÀ, hogy tudnak, felelte Rozi, per-
sze hogy elmondtuk nekik. °s nem f¢lnek, firtatta Aliz, nem mondtÀk, hogy f¢lnek?
Rozi erre megvonta a vÀllÀt. LÀtod, milyenek, nem lehet nÀluk tudni, de Janka sze-
rintem f¢l, a mÃltkor bevitt egy csomÂ fokhagymÀt a szobÀjÀba, ¢s az Àgya f´l¢ akasz-
totta. Rozi ¢lvezettel n¢zte Aliz arcÀt. Hallottam, sÃgta, hogy a tanÁtÂ Ãr v¢gigvitt a
kast¢lyon, nem lÀttÀl semmi, semmi... olyat? Nem, rÀzta a fej¢t, semmit, inkÀbb jÂ volt,
¢rdekes. ArrÂl a k¡l´n´s szomorÃsÀgrÂl, ami az ¡res szobÀk lÀttÀn fogta el, nem akart
besz¢lni. Menj¡nk most mÀr, mert ´sszeszidnak, nÂgatta Rozit, aztÀn futÀsnak eredt.
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Lefekv¢skor megk¢rdezte D¢nes bÀcsit, hogy hÁvtÀk azt a lÀnyt, aki itt lakott a kas-
t¢lyban. Mit besz¢lt neked Rozi, k¢rdezett vissza nagybÀtyja, biztos telet´mte a fejed
a kÁs¢rtettel, ugye? Aliz bÂlintott. HÀt JohannÀnak hÁvtÀk, Ãgy tudom, de ne higgy el
semmit ebbûl az ostobasÀgbÂl, m¢rgelûd´tt D¢nes bÀcsi, nehogy f¢lni kezdj¢l, meg-
Ág¢red? Aliz megint bÂlintott, nem is tehetett mÀst, ezek utÀn nem mondhatta el,
mennyire f¢l mÀris, Ãgy ¢rezte, csak feld¡hÁten¢ D¢nes bÀcsit. Elk´sz´nt, ¢s azonnal
hasra fordult. El akart aludni m¢g lÀmpaoltÀs elûtt. Csak reggel fogok fel¢bredni, mi-
kor mÀr hasamra s¡t a nap, parancsolta, ¢s jÂ szorosra zÀrta a szem¢t. çlmÀban megint
a kast¢lyban jÀrt, egyed¡l volt teljesen, de nem f¢lt. Minden terembûl nyÁlt egy mÀsik,
az ajtÂk maguktÂl pattantak f´l elûtte, s egyre gyorsabban haladt, szinte mÀr rep¡lt
v¢gig a termeken. Nem tudott sem jobbra, sem balra n¢zni, valami¢rt ez lehetetlen
volt, haladni kellett elûre, de a termek nem akartak v¢get ¢rni, mÁg v¢g¡l tÀvoli mo-
rajlÀst hallott, s r´gt´n tudta, ez a tenger, ¢s mÀr azt is tudta, mi¢rt kell annyira sietnie.
A zÃgÀs egyre erûs´d´tt, aztÀn hirtelen v¢get ¢rtek a termek, az utolsÂ felnyÁlÂ ajtÂ
m´g´tt a tenger v¢gtelen k¢kje ringott. A vÁz a lÀbÀt nyaldosta, szelÁd volt nagyon,
aprÂ feh¢r fodrocskÀkat g´rgetett, a hangja m¢gis egyre ijesztûbb lett, hogy Aliznak
be kellett fognia a f¡l¢t. KiÀltani akart, de a hangjÀt is elnyelte a f¡lsiketÁtû zÃgÀs. Arra
¢bredt, hogy a valÂsÀgban is zÃg, d¡b´r´g minden. Nagy nehezen rÀj´tt, hogy vihar
van, az ¢g d´r´g szinte megÀllÀs n¢lk¡l. AkkorÀkat villÀmlott, hogy egy idûre teljes
feh¢rs¢gbe borÁtotta a szobÀt. Fel¡lt az Àgyban, a szÁve hevesen kalimpÀlt, ¢s ¢rezte,
hogy akÀrmennyire f¢l, ki kell mennie, mert azonnal bepisil. Egy k´vetkezû villÀm
f¢ny¢n¢l kifutott a szobÀbÂl. A folyosÂn villanyt gyÃjtott, ¢s azon imÀdkozott, hogy el
ne aludjon, mÁg nem v¢gez, ugyanis a lÀmpa csak pislÀkolva ¢gett. Csak vihar van,
semmi baj, nyugtatta magÀt, ¢s mÀr inalt is vissza a szobÀba. Ott bent nem akart villanyt
gyÃjtani, ez¢rt megÀllt az ajtÂnÀl, vÀrta a k´vetkezû villÀmot, aminek a f¢ny¢n¢l majd
odatalÀlhat az ÀgyÀhoz. JankÀ¢k bezzeg alusznak, mint a bunda, gondolta, ¢s mÀr
sz´kkent is, mert a szobÀt ÂriÀsi f¢nyess¢g borÁtotta el. A csattanÂ d´rg¢s szinte egy¡tt
¢rkezett a villÀmmal, s ezzel egy idûben valaki iszonyÃan visÁtani kezdett. Aliz behup-
pant az Àgyba, fej¢re rÀntotta a takarÂt, ¢s remegett minden porcikÀja. A visÁtÀs nem
maradt abba, felismerte, hogy Janka az, aztÀn mÀr nemcsak visÁtott, hanem ́ sszevissza
kiabÀlt, Âb¢gatott. Mi lesz most?, r¢m¡ld´z´tt Aliz, ¢s rem¢lte, hogy D¢nes bÀcsi¢k is
meghalljÀk, ¢s bej´nnek. Be is j´ttek, noha sokkal k¢sûbb, mint vÀrhatÂ lett volna,
villanyt gyÃjtottak, ¢s odaszaladtak mind a ketten JankÀhoz. Aliz a takarÂ alÂl lesel-
kedett, lÀtta, hogy csitÁtgatjÀk, ´lelgetik JankÀt, ettûl aztÀn a szÁve majd megszakadt,
Ãgy vÀgyott anya utÀn, milyen jÂ lenne most hozzÀbÃjni, meg´lelni ût. Nagy sokÀra
Janka megnyugodott, ekkor D¢nes bÀcsi odament Alizhoz, ¢s megk¢rdezte, volt-e kint
a v¢c¢n. AztÀn megint JankÀhoz szÂlt valamit, utÀna Marcsa n¢nivel egy¡tt meg-
k´nnyebb¡lten nevettek. Tudod, mondta v¢g¡l D¢nes bÀcsi, Janka, mikor fel¢bredt,
meglÀtott t¢ged a villÀmf¢nyn¢l, s azt hitte, kÁs¢rtetet lÀt. Mondtam, hogy ne foglal-
kozzatok ilyen butasÀgokkal, de majd adok ¢n holnap annak a Rozinak, ne f¢lj! Meg-
simogattÀk mindketten, Marcsa n¢ni meg is puszilta. Aludjatok, mondta D¢nes bÀcsi,
aztÀn eloltottÀk a villanyt, ¢s kimentek a szobÀbÂl. Aliz azonban nem mert aludni. Csak
meresztgette a szem¢t a s´t¢tbe, hallgatÂzott, ¢s mindenf¢l¢ket gondolt. °rezte, hogy
Janka sem alszik, hogy û is ugyanÁgy figyel most, ¢s nagyon sajnÀlta, hogy ennyire
megijedt. A vihar gyorsan tÀvolodott, mÀr egyre ritkÀbban villantak fel a f¢nyek, ¢s
egyre nehezebb volt nyitva tartania a szem¢t. JÂ lett volna mÀr aludni, de megfogadta,
hogy addig nem alszik el, amÁg meg nem virrad.
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A reggel tele volt vihar utÀni illatokkal. Aliz nagyon szerette az ilyen illatokat, a vizes
lombok, a nedves fü, az Àzott f´ld szagÀt, m¢g ki sem nyitotta a szem¢t, mÀris ¢rezte,
bekÃsztak hozzÀ a nyitott ablakon Àt, s megint az otthont juttattÀk esz¢be. MÀr csak
n¢gy ¢jszaka, gondolta, ¢s ha ezt a mostanit tÃl¢ltem, rosszabb mÀr nem nagyon lehet.
Rozi mÀr kint volt az udvaron, de egyÀltalÀn nem volt jÂkedve. Kikaptam miattatok,
mondta durcÀsan, megmondta a tanÁtÂ Ãr, t´bbet nem is besz¢lhetek a kÁs¢rtetrûl,
mert k¡l´nben nagy baj lesz. SokÀig hallgattak. Aliz nem tudta mivel megvigasztalni,
Janka meg Ãgy lÀtszik nem is akarta. Azzal lett v¢ge ennek a nagy csendess¢gnek, hogy
megjelent Janko, aki az eg¢sz ¢jszakÀt Àtaludta, rohangÀlni kezdett a legnagyobb tÂ-
csÀban, ¢s rugdosta a lÀnyokra a vizet. A lÀnyok visongani kezdtek, aztÀn ûk is bero-
hantak a pocsolyÀba. Milyen meleg, kiÀltozott Rozi, tisztÀra meleg, ¢rzed, mondta Aliz-
nak, ¢s futkÀrozott egyik pocsolyÀbÂl a mÀsikba. K¢sûbb mÀs gyerekek is j´ttek, fûleg
fiÃk, de k¢t lÀny is, akkor labdÀzni kezdtek, ez el is tartott d¢lig. Aliz ¢szrevette, hogy
Janka mindig elkapja rÂla a szem¢t, ha csak teheti, nem neki dobja a labdÀt, ¢s ha
mond is valamit, nem n¢z oda, amÁg Rozi lefordÁtja. Biztosan az ¢jszaka miatt, gon-
dolta Aliz, jÂ lett volna valahogy megbesz¢lni vele, de Rozit nem akarta beavatni. Eb¢d-
n¢l ugyanez volt a helyzet, Janka f´l sem n¢zett a tÀny¢rjÀbÂl, Ãgy evett. Eb¢d utÀn
nem is akart kimenni jÀtszani, akkor megm¢rt¢k a lÀzÀt. Azt mondja Marcsa n¢n¢d,
hogy el k¢ne vinni orvoshoz, mondta D¢nes bÀcsi. LÀza ugyan nincs, de nagyon el-
esettnek lÀtszik. Bemegy¡nk a vÀrosba, a faluba csak hetente egyszer j´n orvos. Est¢re
biztos megj´v¡nk, addig ellesztek JankÂval meg Rozival, rendben? Aliz nagyon saj-
nÀlta JankÀt, ¢s Ágy, hogy egyed¡l maradtak, mÀr nem bÁrta ki, hogy ne mes¢lje el
Rozinak, mi t´rt¢nt. Na jÂ, sÂhajtott Rozi megk´nnyebb¡lten, ¢n meg azt hittem, hogy
t¢nyleg miattam van az eg¢sz. Mit tudsz m¢g arrÂl a lÀnyrÂl, k¢rdezte Aliz, de Rozi
csak a fej¢t rÀzta. Mondtam, nem besz¢lhetek rÂla, a tanÁtÂ Ãr megparancsolta. Aliz
sarkon fordult, ¢s szaladt a kert fel¢. Biztos nem is tudsz semmit, kiÀltotta vissza, ¢s
eltünt a bukszusok k´z´tt.

Rozi a padnÀl talÀlt rÀ. Egy ideig csak ÀlldogÀlt elûtte, aztÀn felmÀszott mell¢. HÀt,
mondta titokzatosan, m¢g annyit tudok, amit a cigÀnysoron besz¢lnek r¢gÂta. Sz¢t-
n¢zett, mintha attÂl k¢ne tartani, hogy kihallgatja ûket valaki. Eg¢szen k´zel hajolt,
Ãgy suttogott, meleg lehelete Aliz nyakÀt ¢rte. °l a cigÀnysoron egy v¢nasszony, olyan
´reg, van szÀz¢ves is vagy m¢g t´bb. Van, aki boszorkÀnynak mondja, de nagyanyÀm
szerint soha senkinek nem Àrtott, inkÀbb csak jÂsolni szokott meg gyÂgyÁtgatni. SzÂval
û mindent megjÂsolt jÂ elûre, azt mondjÀk. Hogy meg fog halni az a kisasszony, sz¢t
fognak menni a grÂf¢k, m¢g azt is lÀtta, hogy a kast¢lyt sz¢thordjÀk, megraboljÀk. A
tanÁtÂ Ãr¢k j´vetel¢t is megjÂsolta, meg hogy iskola lesz itt, persze nem Ágy szÂ szerint,
hanem a maga mÂdjÀn, k´r¡lm¢nyesen, utÂlag fogta fel mindenki, mi ¢rtelme volt
annak, amit mondott. No ¢s û jÂsolta meg azt is, hogy az a lÀny vissza fog t¢rni ide,
de nem mint kÁs¢rtet, hanem mint hÃs-v¢r valÂsÀg. Visszat¢r, s valakit elvisz magÀval.
HÀt ezt tudom, fÃjt egy nagyot Rozi, ¢s diadalmasan n¢zett Alizra. Visszat¢r, de hogy,
minek, kapkodott a szavakhoz Aliz, Rozi pedig felhÃzta a vÀllÀt. Mit tudom ¢n, azt
mÀr v¢gk¢pp nem tudom. Elmes¢lted ezt JankÀnak?, k¢rdezte Aliz. El hÀt, vagyis
nemcsak tûlem tudta û ezt, besz¢lik a gyerekek meg az ´regek is. Nem titok ez, vono-
gatta a vÀllÀt Rozi, ezt mindenki tudhatja. Jujj, visÁtott fel hirtelen, bel¢m mÀszott va-
lami bogÀr! Felpattant a padra, majd leugrott, s ott ugrÀlt f¢l lÀbon, Aliz meg az ijed-
s¢gtûl alig kapott levegût. SzÂval itt talÀlkoztak mindig, ezen a padon, mondta, mikor
ÃjbÂl l¢legzethez jutott. Itt, ujjongott Rozi, bizony itt, egyszer r¢gen a falubÂl kilopÂz-
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tak ide ¢jjel, ¢s lÀttÀk, hogy itt jÀrnak-kelnek, vilÀgÁtott a ruhÀjuk, mint a holdsugÀr.
Milyen lehetett az a lÀny szerinted, ÀbrÀndozott Aliz, hosszÃ szûke hajÃ, hÂfeh¢r vagy
inkÀbb rÂzsaszÁn ruhÀban? ñ, igen, folytatta Rozi, rÂzsaszÁnben, ¢s nagy k¢k szemmel.
Biztosan csodasz¢p lÀny lehetett, sz¢p ¢s okos. SokÀig besz¢ltek a lÀnyrÂl, ¢s min¢l
t´bbet besz¢ltek rÂla, annÀl inkÀbb el tudtÀk k¢pzelni. Annyira belemer¡ltek a k¢p-
zelûd¢sbe, hogy ¢szre sem vett¢k JankÂt, aki a pad m´g¢ ker¡lt, s hirtelen egy nagyot
kiÀltott. Rozi azonnal kergetni kezdte, Aliz pedig zakatolÂ szÁv¢re szorÁtva kez¢t
visszament az udvarra. AztÀn mÀr csak t¢nferegtek ide-oda, nem talÀltÀk a hely¡ket.
Aliz egyre jobban izgult, mi lehet vajon JankÀval, s ahogy mÃlt az idû, m¢g az is meg-
fordult a fej¢ben, hogy mi lesz, ha valami¢rt nem j´nnek vissza, hogyan fognak ûk
ketten a kast¢lyban ¢jszakÀzni? Rozi is izgatott volt, ez¢rt kimentek az Ãtra, addig men-
tek, mÁg el nem lÀttak eg¢szen a faluig. A falu m´g´tt, f´l a hegynek kanyargott egy
szerpentin, sz¡rke csÁkja hol felbukkant, hol eltünt a fÀk k´z´tt. Rozi szerint arrÂl kell
¢rkezni¡k D¢nes bÀcsi¢knak. K¡l´nben hamarÀbb fogjuk hallani ûket, mint lÀtni,
mondta, aztÀn mÀr csak hallgattak, t¢pdest¢k a selymes füszÀlakat, ¢s bÀmultÀk a sz¡r-
ke csÁkot a falu m´g´tt.

Nagyon sokÀig kellett vÀrni, legalÀbbis Aliz Ágy ¢rezte. Ahogy n¢ha meg-megcsapta
egy hüv´sebb legyint¢s azokbÂl a fuvallatokbÂl, melyek mÀr az ¢jszakÀt hozzÀk, Ãgy
lett egyre k¢ts¢gbeesettebb. A szeme kÀprÀzott az erûltet¢stûl, s ha egyed¡l van, biztos
elsÁrta volna magÀt. V¢gre, kiÀltott fel egyszer csak Rozi, j´nnek mÀr, hallom. Aliznak
vÀrnia kellett egy kicsit, aztÀn û is meghallott egy v¢konyka hangot, valami tÀvoli z¡m-
m´g¢st. Ez bÀrmi lehet, legyintett, de Rozi ÀllÁtotta, hogy ez csak D¢nes bÀcsi motorja
lehet, û megismeri ezer k´z¡l is a hangjÀt, ¢s neki lett igaza. NemsokÀra fel is bukkant
a legfelsû sz¡rke csÁkon, s az egyik kû leesett Aliz szÁv¢rûl. A mÀsik pedig akkor, amikor
D¢nes bÀcsi¢k befordultak az udvarba, s Janka ¢pk¢zlÀb kiugrott az oldalkocsibÂl. Ar-
ca tiszta maszat volt, kez¢ben egy ragacsos zacskÂt ¢s egy babÀt szorongatott, a szÀja
f¡lig ¢rt, nyoma sem volt rajta semmilyen betegs¢gnek. Minden rendben, mondta D¢-
nes bÀcsi, az orvos szerint az ¢jszakai ijeds¢gtûl volt m¢g rosszul d¢lelûtt is. Kapott egy
injekciÂt meg pÀr fÀjdalomdÁjat, mutatott a kislÀny kez¢ben l¢vû dolgokra, ¢s mÀr el
is van felejtve, ugye, fordult JankÀhoz, neki is elism¢telte mindezt, aztÀn bement a
hÀzba Marcsa n¢ni utÀn. NemsokÀra vacsora, ne menjetek el messzire, szÂlt vissza,
inkÀbb kerÁts¢tek elû JankÂt is, biztosan elcsavargott. A kislÀnyok azonban csak Àlltak
lec´vekelve. Nagy sokÀra Janka mozdult meg, odakÁnÀlta nekik a ragacsos zacskÂt,
elûsz´r Rozinak, aztÀn Aliznak. Aliz vett belûle illedelmesen, meg is k´sz´nte, de lÀtta,
hogy Janka tovÀbbra sem n¢z rÀ, eln¢z valamerre a feje f´l´tt. Mi ez?, k¢rdezte, mert
soha ¢let¢ben nem lÀtott m¢g ilyesmit. T´r´km¢z, mondta Rozi, finom ¢des, csak
rÀtapad a fogadra. A babÀt is megn¢zhett¢k, szûke ragasztott haja volt, k¢k p´tty´s
kartonruhÀja, s ha led´nt´tt¢k, behunyta a szem¢t. AlvÂbaba, jajdult fel irigyen Rozi,
egy vagyonba ker¡lhetett. D´nt´gett¢k a babÀt, k¢zrûl k¢zre adtÀk, aztÀn valahonnan
elûker¡lt Janko is, ¢s mehettek vacsorÀzni. Vacsora k´zben D¢nes bÀcsi azt mondta
nevetve Aliznak, megvan mÀr, mi a baja JankÀnak. Azt ÀllÁtja, hogy lÀtott t¢ged egy
k¢pen, bent a kast¢lyban. Tudod, azon a folyosÂn, ahol azok a nagy, s´t¢t k¢pek van-
nak a falon. Na majd holnap megn¢zz¡k, mire gondol ez a lÀny. Aliz nagyon furcsÀn
¢rezte magÀt. Mondom, hogy azt mondta, olyan vagy, mint egy k¢p, sugdosta Rozi,
mikor kifel¢ mentek az Àllatokhoz, hÀt errûl besz¢lt akkor, magyarÀzta, de Aliz nem
hallgatott rÀ. Egyre az jÀrt a fej¢ben, vajon mi¢rt f¢l tûle Janka, mi¢rt nem mer mÀr
rÀn¢zni sem.
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Az Àllatokat a gyerekek etett¢k. Volt vagy szÀz tyÃk, pÀr kacsa, disznÂ ¢s egy teh¢n.
Fejni minden este a falubÂl j´ttek, mert Marcsa n¢ni nem volt hajlandÂ megtanulni.
Mire oda¢rtek, mÀr ott ¡lt a teh¢n mellett egy aprÂ fekete n¢nike, olyan, mint egy
madÀr, jutott esz¢be Aliznak. MindnyÀjan odaÀlltak, s n¢zt¢k, mert a fej¢st jÂ volt n¢z-
ni. Amikor a n¢nike k¢szen lett, feltÀpÀszkodott, nagyokat ny´g´tt, nyÃjtÂzott, ¢s jÂl
megn¢zte mindnyÀjukat. V¢g¡l Alizon Àllt meg a tekintete. N¢zte, n¢zte, aztÀn feljaj-
dult, keresztet vetett, ¢s csak Ãgy dûlt belûle a szÂ. Mi van, mit mond, rÀngatta Rozit
Aliz, mondd mÀr, mi a baja? Azt mondja, olyan vagy, mint a grÂfkisasszony, a Johanna,
rebegte halÀlra vÀltan Rozi, azt mondja, megjÂsoltÀk, hogy vissza fog j´nni, ¢s meg is
lett. Aliz hirtelen olyan gyeng¢nek ¢rezte magÀt, hogy meg kellett kapaszkodnia Ro-
ziban. Ez egy marhasÀg, mondta, mi van abban, ha hasonlÁtok rÀ, mondd csak meg
neki, szorongatta a lÀnyt. Rozi mondott is valamit, de az ´regasszony lehurrogta. Te
nem hasonlÁtasz, hanem pontosan olyan vagy, fordÁtott Rozi, azt mondja, hiÀba volt
nagyon r¢gen, Ãgy eml¢kszik, mintha tegnap lett volna, hogy ûk mint kisgyerekek
egy¡tt jÀtszottak, ¢s nagyon szerette a kisasszonyt. Az anyjÀval egy¡tt itt lakott a kas-
t¢lyban. SzÂval azt hajtogatja, eml¢kszik jÂl mindenre. Addigra az ´regasszony mÀr
elûtte Àllt, folytak a k´nnyek barÀzdÀs arcÀn, b¡tyk´s kez¢vel a fej¢t ¡t´gette, s Alizhoz
besz¢lt. Minden ott van a fej¢ben, minden, azt mondja, magyarÀzta Rozi, ¢s hÀtrÀbb
hÃzÂdott. Aliz ijedten kapott utÀna, lehet, hogy ûr¡lt szeg¢ny, vacogta, ¢s û is hÀtrÀlni
akart. Az ´regasszony azonban elkapta a kez¢t, ¢s csÂkolgatni kezdte. Ekkor Janka,
aki eddig csak szÂtlanul Àllt, kiÀltott valamit, ¢s kiszaladt az istÀllÂbÂl. Mire D¢nes bÀcsi
bej´tt, mÀr Aliz is sÁrt, ¢s Rozival ´sszekapaszkodva Àllt, Janko a teh¢nen babrÀlt va-
lamit, igyekezett Ãgy tenni, mintha egyÀltalÀn nem ¢rdekeln¢ semmi, a n¢nike pedig
roskadtan ¡lt a fejûsz¢ken, s egyfolytÀban besz¢lt, motyogott csak Ãgy maga el¢. D¢nes
bÀcsi elûsz´r vele prÂbÀlt besz¢lni. MegrÀzta egy kiss¢ a vÀllÀt, talÀn ´ssze is szidta,
talÀn csak rÀparancsolt, hogy t¢rjen mÀr magÀhoz. Amikor v¢gighallgatta, bosszÃsan
fordult Alizhoz. Bolond egy v¢nasszony, annyi szent, mondta, de ne f¢lj tûle. ¹ssze-
vissza besz¢l, ilyenek ezek mind a faluban, tudatlanul, babonÀsan ¢lnek. Nekik aztÀn
nincs fejlûd¢s, nincs Ãj vilÀg, nincs semmi. Azt hiszik el, amit az a v¢n vajÀkos cigÀny-
asszony mond. TanÁthatom ¢n itt az unokÀikat, akÀr fejre is Àllhatok, m¢gis az szÀmÁt,
otthon mit lÀtott, hallott. No, menj¡nk befel¢, mÀr k¢sû van. Kiterelte a gyerekeket
az istÀllÂbÂl, ¢s odakiÀltott valamit JankÀnak, aki k¢ts¢gbeesve Àllt az ajtÂban. Aliz
visszan¢zett, lÀtta, hogy az ´regasszony m¢g mindig ott ¡l, mint aki soha t´bbet nem
mozdul innen, most, hogy megtalÀlta r¢gi gazdasszonykÀjÀt, itt marad û is ´r´kre.

Az Àgyban hosszan imÀdkozott. Mivel nem igazÀn tudta, mit is szeretne, azt k¢rte,
legyen minden jÂl, hogy Janka nyugodjon meg, s hogy min¢l gyorsabban elteljen a
hÀtral¢vû idû. A szobÀban f¢lhomÀly volt. Janka nem akar s´t¢tben aludni, magyarÀzta
D¢nes bÀcsi, mikor meggyÃjtotta a kis ¢jjeli lÀmpÀt, s k´rbebÀstyÀzta valami vastag kar-
tonpapÁrral. Holnap megn¢zz¡k azt a k¢pet a folyosÂn, megÁg¢rtem JankÀnak, mond-
ta, aztÀn felsÂhajtott. HÃ, mekkora badarsÀg ez az eg¢sz, te jÂ ¢g, jajdult fel, ¢s becsukta
az ajtÂt. A f¢lhomÀlyban, ima k´zben folyton JankÀt n¢zte, de a kislÀny r´gt´n a falnak
fordult, s Ãgy tett, mintha aludna, s lehet, hogy valÂban aludt is, Aliz m¢gis gyanako-
dott, hogy ût figyeli. Egy darabig m¢g ûrk´d´tt, de aztÀn nem bÁrta tovÀbb ¢bren.
çlmÀban megint a kast¢lyban bolyongott. Most rengeteg ember volt a szobÀkban, s
Ãgy tünt, hogy mindnyÀjan vÀrnak valakire. Egyszer csak meglÀtta JankÀt, s meg´r¡lt
neki nagyon, mert Ãgy ¢rezte, ûk ́ sszetartoznak, nagyon jÂ barÀtnûk. çm amikor Jan-
ka is ¢szerevette ût, r¢m¡let ¡lt ki az arcÀra, s futni kezdett. Aliz utÀnafutott, s ettûl
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kezdve csak ebbûl a kergetûz¢sbûl Àllt az Àlom, s az volt benne a sz´rnyü, hogy magÀt
egyre gonoszabbnak ¢rezte. Kifutottak a kertbe, elszaladtak a kûpad mellett, s Aliz
torkaszakadtÀbÂl kiabÀlt, hogy Àlljon meg Janka, nem akarja bÀntani. A k´vetkezû pil-
lanatban pedig az a sz´rnyüs¢g t´rt¢nt, hogy Janka beleszaladt a kis z´ld tÂba, s szinte
azonnal elmer¡lt, Aliz pedig ott Àllt a tÂ partjÀn, s tÀtott szÀjjal ordÁtott, an¢lk¡l, hogy
hang j´tt volna ki a torkÀn.

Amikor fel¢bredt, mÀr magasan jÀrt a nap, s megint egyed¡l volt a szobÀban. MÀr
csak hÀrmat kell aludni, jutott r´gt´n esz¢be, s ettûl egy kicsit jobb kedve lett. A reggelit
ism¢t egyed¡l kellett elfogyasztania, Marcsa n¢ni ugyan ott tett-vett a konyhÀban, de
m¢g csak rÀ sem n¢zett, lÀthatÂan igen rossz kedve volt. Reggeli utÀn kiment az ud-
varra, s mivel senkit nem lÀtott, lekuporodott kedvenc k´v¢re, ¢s vÀrt. ögy volt, ahogy
gondolta, D¢nes bÀcsi bement a faluba Rozi¢rt, nemsokÀra mÀr hallotta is a motor
zÃgÀsÀt. Janka is vele ment, s most, hogy meg¢rkeztek, Aliznak Ãgy tünt, mintha a k¢t
kislÀny ellene sz´vetkezett volna. Most elûsz´r ¢rezte, hogy Rozi Janka oldalÀn Àll,
hogy Ãgy n¢z rÀ û is, mintha f¢lni kellene tûle, mintha tett volna bÀrmit is azon kÁv¡l,
hogy hasonlÁt egy lÀnyra, aki belehalt egyszer r¢gen a bÀnatba ebben a kast¢lyban.
Na, gyertek, mondta D¢nes bÀcsi, megn¢zz¡k azt a k¢pet, mennyire hasonlÁt. ögy
vonultak a folyosÂn, mint valami gyÀszmenet. Aliz hÀtul kullogott, ¢s d¡h´sen n¢zte
a k¢t kislÀny hÀtÀt. Szerette volna megrÀzni ûket, rÀjuk kiÀltani, hogy most mi van,
vagy k´ny´r´gni JankÀnak, hagyja mÀr abba, ¢s mondja meg, mitûl f¢l, de v¢g¡l sem-
mit sem tett, csak ment utÀnuk. A poros trÂfeÀk m¢g ijesztûbbnek lÀtszottak, mint a
mÃltkor, s ahogy k´zeledtek, Ãgy nûtt az izgalom a gyomrÀban. Haragudott nagybÀty-
jÀra is, mert mintha teljesen elfelejtkezett volna rÂla, ¢s mÀr egyÀltalÀn nem szerette
ezt a kast¢lyt sem, vÀgyott elmenni innen min¢l hamarabb. A mÀsik folyosÂn Janka
ment el´l, rohant a k¢pek alatt, v¢g¡l az egyikn¢l megÀllt, ¢s visszan¢zett rÀjuk. Te-
kintet¢ben szemrehÀnyÀs volt, no, ugye, megmondtam, olvasta rÂla Aliz. D¢nes bÀcsi
felkiÀltott, a nemjÂjÀt, ¢s Rozi csak Àllt tÀtott szÀjjal, hol Alizra, hol a k¢pre n¢zett, ¢s
akkor Aliz is meglÀtta magÀt a k¢pen, egy k¢k ruhÀs kislÀnyt napernyûvel a kez¢ben,
aki semmi k¢ts¢g, û volt, a megszÂlalÀsig û. A k¢p s´t¢t volt, de Aliz felismerte, hogy
a kislÀny a kûpadnÀl Àll, lÀtta, hogy a borostyÀn mÀr akkor is ugyanÃgy befutotta a
padot, mint most, csupÀn a k´r¡l´tte ÀllÂ fÀk voltak m¢g jÂval fiatalabbak, Ágy egy
kicsi r¢szt lÀtni hagytak a kast¢lybÂl is a k¢p jobb felsû sarkÀban. NahÀt, AlizkÀm, ilyet
m¢g nem pipÀltam, mondta nagy sokÀra D¢nes bÀcsi, t¢nyleg, mintha rÂlad k¢sz¡lt
volna ez a festm¢ny. De ¢n nem vagyok az a lÀny, sÁrta el magÀt Aliz, ¢s k¢ts¢gbeesve
n¢zett rÀjuk. Nem hÀt, vigasztalta nagybÀtyja, errûl szÂ nincs. Vannak ilyen v¢letlenek,
az a v¢nasszony csak besz¢li a bolondokat, azzal nem kell t´rûdni. Ne f¢lj, most mÀr
Janka is megnyugszik, meglÀtod. Odafordult a lÀnyÀhoz, ¢s hosszan magyarÀzott neki.
Janka n¢hÀnyszor lopva Alizra n¢zett, de mindig gyorsan elkapta a tekintet¢t. Pavla
n¢ni mÀr az eg¢sz falut telek¡rt´lte, szÂlalt meg v¢gre Rozi, elmondta mindenkinek,
hogy visszaj´tt a grÂfkisasszony, ahogy mondva volt. Te ezt elhiszed?, k¢rdezte Aliz.
°n nem tudom, mit higgyek, mondta kicsit durcÀsan Rozi, mindenki mÀst mond.
Nem, nem hiszem el, talÀn nem. De Janka elhiszi, ugye?, faggatta tovÀbb Aliz. ý el-
hiszi. Nagyon tud hinni az ilyesmiben. AttÂl f¢l, hogy ût fogod elvinni, vagyis hÀt nem
te, hanem az a Johanna. De hÀt hogyan vinn¢m el, jajdult fel Aliz, hogyan? °n nem
tudom, û azt mondja, Ãgy, hogy meg fog halni. Azt mondja, Ãgyis mindig ilyeneket
szokott Àlmodni, hogy halÀl meg ilyesmi. Azt mondja, a grÂfkisasszonnyal is Àlmodott
mÀr, vagyis veled, hogy ¡ld´zted ût, ¢s û f¢lt rettenetesen. Nem tudom, û mondja,
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ism¢telgette Rozi, lehet, hogy t¢nyleg beteg, nem tudom. Menj¡nk most mÀr, szÂlon-
gatta ûket D¢nes bÀcsi, megn¢zt¡k, megnyugodtunk, menj¡nk, mert mÀs dolgom is
van. Ugyan ki nyugodott itt meg, gondolta Aliz, mik´zben Janka sÀpadt arcÀt, riadt
szem¢t n¢zte. JÀtsszatok, adta ki a parancsot nagybÀtyja az udvaron, aztÀn odaszÂlÁ-
totta magÀhoz JankÂt, s eltünt vele a hÀz m´g´tt. HiÀba volt a parancs, a lÀnyok nem
tudtak jÀtszani. ºltek egymÀstÂl nem messze a porban, ¢s bottal firkÀltak mindenf¢l¢t.
Rozi idûnk¢nt megprÂbÀlt hol egyik¡kkel, hol mÀsikukkal besz¢lgetni, de hallgatÀs
volt a vÀlasz, ez¢rt v¢g¡l mÀr nem is prÂbÀlkozott. Aliz Ãgy ¢rezte, v¢gk¢pp elromlott
valami, s el sem tudta k¢pzelni, mit csinÀl itt m¢g hÀrom napig. HosszÃ, unalmas na-
poknak ¢s s´t¢t, f¢lelmetes ¢jszakÀknak n¢zett el¢be.

De nem Ágy lett. Alig telt el f¢lÂra ebben az ijesztû csendben, ¢s a kutyÀk ugatni
kezdtek, egyre d¡h´dtebben, jelezt¢k, hogy valaki idegen k´zeledik. Egy asszony j´n,
meg egy ember, szaladt vissza Rozi a kaputÂl, ¢s Aliz szÁve hevesen verni kezdett. Biztos
volt benne, hogy anyÀ¢k lesznek, annyira biztos, mint m¢g semmiben, ennek egysze-
rüen Ágy kellett lennie. DrÀga ¢letem, ´lelte magÀhoz anya, annyira hiÀnyoztÀl, hogy
nem bÁrtam ki tovÀbb. ¹sszevissza Àlmodtam minden butasÀgot, tegnap este aztÀn
mondtam apÀnak, el kell j´nn¡nk, akÀrmi lesz is. JÂl vagy, minden rendben, tolta el
magÀtÂl anya, ¢s jÂl megn¢zze, de Aliz visszaborult a vÀllÀra, s csak szorÁtotta magÀhoz,
k´zben nyelte vissza a k´nnyeit, nem akarta, hogy anya sÁrni lÀssa. A nagy kutyauga-
tÀsra elûj´tt D¢nes bÀcsi is, s ettûl kezdve minden Ãgy ment, ahogy ilyenkor szokott.
Majd otthon elmes¢lsz mindent, drÀgÀm, sÃgta anya Aliz f¡l¢be, aztÀn beszaladt Mar-
csa n¢nihez. Apa D¢nes bÀcsival ¡lt le borozgatni az Àrny¢kba, Rozi pedig felvett egy
sz¢p lapos kavicsot, ¢s rÀbesz¢lte a lÀnyokat egy ugrÂiskolÀra. Aliz szÁvesen jÀtszott,
Ãgy ¢rezte, megmenek¡lt, s ettût v¢gtelen¡l boldognak ¢rezte magÀt. Lassan Janka
is nyugodtabb lett, biztos ´r¡l, hogy elmegyek, gondolta Aliz. Az eb¢dn¢l D¢nes bÀcsi
nevetve mes¢lte a kÁs¢rtethistÂriÀt, n¢ha Marcsa n¢ni is hozzÀtett valamit mosolyogva,
Janko a lÀnyokat rugdosta az asztal alatt, Janka sz¢gyenlûsen les¡t´tte a szem¢t, s m¢g
el is pirult idûnk¢nt, pedig nem is tudta, hol tart ¢ppen az apja a t´rt¢netben. Apa jÂt
nevetett, anya pedig azt mondogatta, jÂl ¢reztem ¢n, hogy el kell j´nni, ¢s r¢szv¢ttel
n¢zett a lÀnyokra. A k¢p azonban t¢nyleg fantasztikus, fejezte be D¢nes bÀcsi, azt meg
kell n¢znetek, mert teljesen olyan, mint Aliz. Ejtûz¡nk egyet, aztÀn megmutatom a
kast¢lyt is, ¢rdemes sz¢tn¢zni.

A d¢lutÀn azzal telt, hogy anyÀ¢k megn¢zt¢k a kast¢lyt. Mindenki felkerekedett,
mintha kirÀndulni indulnÀnak, ¢s ez eg¢szen mÀs s¢ta volt, mint mikor Aliz elûsz´r
jÀrt a kast¢lyban. A felnûttek nevetg¢ltek, hangoskodtak, a gyerekek pedig rohangÀl-
tak a hosszÃ folyosÂkon, kinyitogattÀk a termeket, beÀlltak az ¡res helyis¢gek k´ze-
p¢re, ¢s mindenf¢l¢t kiÀltoztak, s ¢lvezt¢k, ha a falak visszadobtak n¢hÀny hangot,
szÂtagot. Amikor a k¢phez ¢rtek, s Aliz is ÃjbÂl lÀthatta, nem volt az t¢ved¢s, a k¢p
t¢nyleg mintha ût ÀbrÀzolnÀ, s anya ¢s apa is csak azt mondogattÀk, nahÀt, nahÀt, ez
is inkÀbb olyan vidÀm, k´nnyü dolog volt, mintha azzal, hogy anyÀ¢k meg¢rkeztek,
valami lÀthatatlan r¢m, ami addig ott terpeszkedett k´z´tt¡k, egyszeriben eltakaro-
dott volna. Komolyan mondom, ha nem f¢ln¢k, hogy szÀmon k¢rik rajtam, odaadnÀm
nektek ezt a k¢pet, mondta D¢nes bÀcsi. Ha egyszer is lesz rÀ mÂd, ne f¢ljetek, meg
is szerzem, Ág¢rte, ¢s anyÀ¢k azt felelt¢k, az bizony jÂ lenne, de Aliz nem akarta a k¢pet,
egyÀltalÀn nem akart semmi eml¢ket errûl a hÀrom naprÂl. Este, amikor anyÀhoz bÃjt,
megfogadta, hogy soha t´bb¢ nem akar idej´nni. Az ¢jszakÀt v¢gre Àtaludta, Àlom
n¢lk¡li m¢ly alvÀssal, s nyilvÀn ez¢rt nagyon korÀn ¢bredt. AnyÀ¢k m¢g aludtak. Aliz
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fel´lt´z´tt, ¢s lÀbujjhegyen kiosont a szobÀbÂl. Hallotta, hogy Marcsa n¢ni a konyhÀ-
ban cs´r´mp´l, de nem volt kedve reggelizni. Most, hogy itt volt anya, mÀr meg merte
tenni, hogy ne egyen. Kisietett, s futott a kertbe. ögy ¢rezte, a padhoz m¢g egyszer,
utoljÀra el kell mennie. A hajnali harmat m¢g nem szÀradt fel, t¢rdig vizes lett a lÀba,
mire oda¢rt. AprÂ rovarok rebbentek fel, amikor v¢gigsimÁtott a borostyÀnon. Aliz
szeretett elbÃcsÃzni a dolgoktÂl, szerette azt mondani, szervusz, hegy, szervusz, asztal,
isten veled, hÀz. SokÀig n¢zte a padot, leguggolt, alÀ is n¢zett, v¢g¡l talÀlt egy darab
k´vet. R´gt´n lÀtszott, hogy a padbÂl egy kicsiny darab. Hosszas keresg¢l¢s utÀn m¢g
a hely¢t is megtalÀlta, egy kis reped¢s ment¢n pattanhatott le, ki tudja, mitûl. Ahogy
Aliz a kez¢be fogta ezt a kis kûdarabot, tudta, hogy ez¢rt j´tt ide, ¢pp ez¢rt a kûdara-
b¢rt. Megszagolta, ¢s ¢rezte rajta a kert szagÀt. Zseb¢be tette, aztÀn felkapaszkodott a
padra. N¢zelûd´tt, lÂbÀlta a lÀbÀt, ¢s nem gondolt semmire.

Mire vissza¢rt a kertbûl, anyÀ¢k mÀr reggeliztek, Marcsa n¢ni pedig hÃst s¡t´tt ne-
kik az Ãtra, anya hiÀba mondta, hogy nem kell. A bÃcsÃzÀs gyors volt ¢s vidÀm. Janka
is adott puszit, de eln¢zett Aliz feje f´l´tt. Na, mikor j´ssz legk´zelebb ebbe a kÁs¢rtet-
kast¢lyba, viccelûd´tt D¢nes bÀcsi, ¢s a felnûttek mindnyÀjan nevettek. Apa elindult
elûre, anya ¢s Aliz a motorra ¡ltek, ´l¡kben a csomagokkal. Marcsa n¢ni ¢s a k¢t gye-
rek a kapuig kÁs¢rte ûket, anya f¢l k¢zzel integetett, Aliz is megfordult m¢g utoljÀra,
¢s lÀtta, hogy Janka nem int vissza. A busz mÀr bent Àllt a kis t¢ren a falu k´zep¢n,
mire oda¢rtek. A t¢r teljesen n¢ptelen volt. N¢zd csak, ki van itt, kiÀltott D¢nes bÀcsi,
mi meg eg¢szen megfeledkezt¡nk rÂla. Rozi ott Àllt a busz orrÀnÀl, sebes lÀbÀt vakar-
gatta, ¢s zavarban volt nagyon. Aliz odafutott hozzÀ, meg´lelte, megcsÂkolta, Rozi pe-
dig inkÀbb csak Àllta a bÃcsÃzkodÀst. Amikor kikanyarodtak a t¢rrûl, Aliz a busz hÀtsÂ
ablakÀbÂl integetett Rozinak ¢s D¢nes bÀcsinak. Az utolsÂ, amit m¢g lÀtott a maszatos
¡vegen Àt, hogy n¢hÀny ember, f¢rfiak, nûk, gyerekek vegyesen k´rbeÀlljÀk D¢nes
bÀcsit, ¢s n¢mÀn n¢znek a busz utÀn. Aliz odaf¢szkelte magÀt anya ¢s apa k´z¢, meg-
markolta a k´vet a zseb¢ben, ¢s behunyta a szem¢t. Tudta, ha nem akar rosszul lenni
a kanyargÂs Ãton, jobb lesz, ha elalszik. N¢zd csak, mondta apa a szerpentin tetej¢n,
n¢zd csak, innen eg¢sz jÂl lÀtni a kast¢lyt. Hagyd, mÀr elaludt, szÂlt rÀ anya, lÀtszik,
hogy kimer¡lt szeg¢ny. Aliz nem tudott aludni, de Ãgy ¢rezte; nem szabad kinyitnia
a szem¢t. Azt szerette volna, ha eg¢szen addig csukva marad, amÁg otthon be nem
l¢pnek az ajtÂn. Azt szerette volna, hogy olyan legyen ez a pÀr nap, mint egy Àlom,
ami egyre jobban halvÀnyul, aztÀn v¢gk¢pp sz¢tfoszlik, mint aprÂ felhû az ¢gen. Sze-
rette volna elfelejteni.

PÀr hÂnap telt el, ¢s D¢nes bÀcsitÂl lev¢l ¢rkezett az Ãj cÁm¡kkel. El kellett k´lt´z-
n¡nk, olvasta anya, mert Janka nem j´tt helyre. çllandÂan f¢lt a kast¢lyban, k¢sûbb
mÀr a parkban is. AztÀn a faluban is mindenf¢l¢t besz¢ltek, egymÀst hergelt¢k az em-
berek. Egy¢bk¢nt m¢g szerencse, hogy elj´tt¡nk, mert a tetû egy mÀsik helyen is be-
omlott, ¢s ¢n hiÀba szÂltam, nem t´rûd´tt ott senki semmivel. Azt Árja m¢g, mondta
anya, mik´zben eltette a levelet, hogy rem¢li, meglÀtogatjuk az Ãj otthonukban is. T¢-
ged k¡l´n is ¡dv´z´l, n¢zett Alizra, s Janka is. Ezen az ¢jjelen Aliz ism¢t Àlmodott a
kast¢llyal. A parkban jÀrt, sokÀig, nagyon sokÀig kereste a padot, de nem talÀlta. V¢g¡l
egy helyen megÀllt, len¢zett a lÀba el¢, s lÀtta, hogy a f´ld megmozdul, s hamarosan
a pad emelkedett ki a f´ld alÂl. Aliz elk¢pedve n¢zte, aztÀn meg akarta ¢rinteni, de
nem tehette, mert a pad hirtelen repedezni kezdett, kisebb-nagyobb darabok hulltak
le rÂla, Aliz felismerte azt a k´vet is, amit felvett annak idej¢n. Felismerte, ¢s most is
felemelte a f´ldrûl, ¢s igen csodÀlkozott, mert annyira k´nnyü volt, mintha semmit
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nem tartana. Lassan egyre felismerhetetlenebb lett a pad, v¢g¡l elsimult a f´ld´n, ¢s
nem lÀtszott egy¢b, mint egy kis kupac, m¢g leginkÀbb sÁrdombra hasonlÁtott. AztÀn
¢szrevette, hogy a kerttel ¢s a kast¢llyal is ugyanez t´rt¢nik, lassan omlanak, dûlnek,
porladnak a falak, oszlopok, fÀk. A legk¡l´n´sebb az volt, hogy nem f¢lt ettûl a pusz-
tulÀstÂl, csak v¢gign¢zte sz¢p nyugodtan, mÁg semmi mÀs nem maradt, mint egy he-
pehupÀs selymes f¡vü r¢t, ¢s k´zben szorongatta markÀban az egyetlenegy piciny kû-
darabkÀt, amit meg tudott menteni a valÂsÀgbÂl, ¢s boldog volt nagyon. Amikor fel-
¢bredt, m¢gis olyan rossz ¢rz¢se tÀmadt, hogy fel kellett anyÀt k´lteni, pedig m¢g s´t¢t
volt. Nagyon rosszat Àlmodtam, suttogta, azt, hogy a kast¢ly ¢s minden eltünt, mintha
ott sem lett volna. Anya odafek¡dt mell¢, Àt´lelte. Mindenkinek vannak rossz Àlmai,
sÃgta vissza, aludj most mÀr, ¢n majd elzavarom ezeket az Àlmokat. Aliz fel¡lt, kitapo-
gatta az ¢jjeliszekr¢nyen a kûdarabot, magÀhoz szorÁtotta, aztÀn bef¢szkelte magÀt
anya ´l¢be, behunyta a szem¢t, ¢s vÀrta a k´vetkezû Àlmot. A kast¢llyal azonban nem
Àlmodott soha t´bb¢.

NOVELLAPçLYçZAT

Horkai Vass °va

GçBORRAL A FALON

Ezek jÂl kicsellÂztak vel¡nk.
Ezt mondta GÀbor, mik´zben a cementtel bevont t¢glafalon k´ny´k´lt¡nk. Tavasz volt
vagy nyÀr, amikor a reggelek megtelnek f¢nnyel, s minden fokozottan mutatja meg
magÀt. Most m¢gsem lÀtszott a berakott gang fala ¢s az ¡veges bejÀrati ajtÂ.

°pp hogy felkelt¡nk, gyorsan, rutinosan arcot mostunk, s mama reggelire hÁvÂ sza-
va elûl menek¡lt¡nk az udvar v¢g¢be a falhoz, fel a sz¢kre, onnan a lugas alatt ÀllÂ
asztal tetej¢re, s amikor a nagy, hüv´s szûlûlevelek k´z´tt kidugtuk a fej¡nket, egy az
egyben, teljes lÀtvÀnyk¢nt tÀrult el¢nk MÀrtÀ¢k udvara. Itt, az asztalon Àllva eg¢sz¢ben
belÀthatÂ volt a hÀz, az udvar s a m´g´tte elter¡lû kert egy r¢sze. AprÂ jelekbûl olvas-
tunk, hogy megtudjuk, felkelt-e, vagy ha ¢pp dolgozott, haza¢rt-e mÀr MÀrta. Olyan-
kor titkos bÃvÂhely¡krûl elûker¡ltek a macskÀk, mÀsk¢nt kÀrÀltak a tyÃkok, az eg¢sz
hÀzra ¢s k´rny¢k¢re valamif¢le meglelt nyugalom telepedett. KÀsÀs reggel vagy pihe-
gû d¢lutÀn. Vagy elûfordult, hogy a fal melletti csapnÀl vizeskedt¡nk, s amint meg-
hallottuk, hogy a szomsz¢dban csukÂdik a nagykapu, MÀrta ¢pp a macskÀit hÁvogatja,
vagy a tyÃkokkal besz¢lget, nyomban fenn voltunk az asztalon, s a szûlûlevelek k´z¡l
kibÃjva kiÀltottunk Àt neki. MÀrta, Àtmehet¡nk?

Soha nem mondta, hogy ne menj¡nk, most fÀradt vagy dolga van, mondtam GÀ-
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bornak keserüen. Soha nem utasÁtott benn¡nket vissza, egyszer sem volt barÀtsÀgtalan
hozzÀnk. M¢g a hanghordozÀsÀval sem hozta a tudomÀsunkra, hogy a terh¢re vol-
nÀnk, pedig m¢ly unatkozÀsaink k´zepette gyakran a nyakÀn lÂgtunk.

De most minden mÀs volt. Ami most t´rt¢nt, hihetetlen s ́ r´kre ¢rthetetlen marad
szÀmunkra.

A gang falai mintha felszÁvÂdtak volna. Biztosan, amÁg aludtunk, mondja GÀbor e
valÂszerütlens¢gben valÂszerüs¢g utÀn kutatva. A bejÀrati ajtÂ sem volt ott, hogyan is
lebeghetett volna falak n¢lk¡l, csak Ãgy, egymagÀban. Ehelyett, mint egy nagy kapu-
nyÁlÀs, egy ÂriÀsi, n¢gyzet alakÃ lyuk tÀtongott a k´z¢psû szoba hely¢n ä a megk¡l´n-
b´ztethetetlens¢gig olyan, mint amikor nagymise idej¢n tÀrva a templom ajtajÀnak
mindk¢t szÀrnya. Lenn Àllsz az irdatlan l¢pcsûsor aljÀn, s a kinti f¢nybûl csak a temp-
lombelsû s´t¢tj¢t lÀtod, a titokzatos, m¢ly homÀlyt; a t´mj¢nillatot ¢s a halk, remegû
csilingel¢st mÀr csak hozzÀk¢pzeled. Meg sem tudnÀd pontosan mondani, mitûl kerÁt
hatalmÀba valami kimondhatatlan borzadÀly.

GÀbornak Ãgy reszket a lÀba, hogy az alattunk levû rozoga asztal is beleremeg. A
sz´gletes nyÁlÀs perem¢t halotti virÀgok dÁszÁtik, a befel¢ m¢ly¡lû t¢r s´t¢tj¢bûl csak
n¢hÀny gyertya f¢nye villan elû sÀrgÀn.

Ez nem lehet igaz, mondja GÀbor. Te elhiszed?
Nem tudom. LÀtom, de ¢n sem ¢rtek semmit az eg¢szbûl. Biztosan KÀlmÀn.
Annyit bizonyosan sejtett¡nk, hogy a k´z¢psû szoba s´t¢tj¢nek a m¢ly¢n ravatal

van, a ravatalon koporsÂ. Ha erûsen hunyorÁtottunk, sz´gletes perem¢t is lÀtni v¢lt¡k.
Furcsa neszek Àradtak a fekete homÀlybÂl. SÁrÀs, szipogÀs, halk, elcsuklÂ imÀdkozÀs.
A s´t¢t lyuk perem¢n mintha MÀrta sziluettje is kirajzolÂdott volna.

Te is Ãgy gondolod, hogy KÀlmÀn?
Mintha MÀrtÀt lÀtnÀm a ravatal elûtt. °s sok virÀgot. Mikor hordhattÀk ide mind-

ezt? S egyÀltalÀn: mi ez az eg¢sz ceremÂnia?
Nek¡nk nem is szÂltak. Mama nem tud semmirûl, pedig KÀlmÀn az û rokona.
Meg a mi¢nk is. De egyelûre mi se szÂljunk senkinek. Mama sokszor szidta KÀlmÀnt,

amikor pityÂkÀsan j´tt haza.
Mert MÀrtÀt szereti. Gondolod, mama is ugyanezt lÀtnÀ?
Ha mi mindketten lÀtjuk, akkor biztosan igaz a k¢p. Te n¢ha k¢pzelûdsz, de ¢n

nem szoktam k¢pzelûdni. Az ott virÀgokkal dÁszÁtett bejÀrat, m´g´tte ravatal. Mintha
a kÀpolna k´lt´z´tt volna ide. KÀlmÀn biztosan meghalt az ¢jjel, s reggelre MÀrta v¢g-
hezvitte ezt a ceremÂniÀt.

De ha nem KÀlmÀn?
MÀrta nem lehet. Az elûbb egy pillanatra valÂban mintha az û alakjÀt lÀttam volna

kirajzolÂdni. ý k¡l´nben sem halhat meg. ý az erûsebb.
Most biztosan nem mehetn¢nk Àt jÀtszani.
Most ¢pp ilyeneken t´r´d a fejed? Mi t´rt¢nik itt egyÀltalÀn?
°rzem, hogy elszorul a torkom. GÀbor arca, mint egy felnûtt¢. Minden erej¢vel arra

´sszpontosÁt, hogy ¢rthetû magyarÀzattal szolgÀljon nekem mindarrÂl, amit lÀtunk, s
ami ennek ellen¢re m¢gsem ¢rthetû. OrrÀn a szeplûk, akÀr az eny¢mek, most m¢gis
nevets¢gesnek hatnak gondterhelt, felnûttes arcÀn. Majdnem elnevetem magam, de
legyûz´m a kÁs¢rt¢st, ¢n is igyekszem komolykodÂ ÀbrÀzatot vÀgni. Valamilyen r¢sz-
v¢tet mutatni. S errûl eszembe jut: ilyenkor r¢szv¢tet szokÀs nyilvÀnÁtani. Mondom is
GÀbornak, de vonÀsai megkem¢nyednek, m¢g szigorÃbbakkÀ lesznek. Mint egy be-
merevedett felnûtt.
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Hogyan nyilvÀnÁthatnÀnk r¢szv¢tet, ha nek¡nk nem is szÂltak? Kihagytak benn¡n-
ket ebbûl az eg¢szbûl. °rted? Mindenki tud a dologrÂl, csak mi nem.

Lehet, hogy jobb is. °n Ãgysem mern¢k Àtmenni. M¢g itt is f¢lek.
Mert ilyenek vagytok ti lÀnyok. Nyomban berezeltek.
TalÀn te nem? Csak lÀtnÀd, milyen a tekinteted.
Ekkor kinyÁlt a nagykapu, s feket¢be ´lt´z´tt asszonyok kÁs¢ret¢ben az udvarba l¢-

pett a pap. F¢l arccal egy szûlûlev¢l m´g´tt lapultam. Csak f¢lig akartam lÀtni mindent,
Ágy is sok volt nekem. Mindkettûnk lÀba egyazon ritmusra citerÀlt.

Gondolod, hogy pap fogja temetni?
Mindenkit pap temet.
Pedig nem jÀrt templomba. KÀromkodott ¢s sokat ivott. MÀrta mindig szidta.
Na, lÀtod, pedig MÀrta templomba is jÀr. ýt is pap fogja temetni. K¡l´nben is min-

denki kÀromkodik. M¢g mama is.
Biztosan a mÀja. A mÃltkor apa mondta, ha KÀlmÀn Ágy folytatja, sz¢tesik a mÀja.
Azt is mondta, hogy mÀr legalÀbb harminc, ha nem negyven ¢ve ezt csinÀlja. JÂl

beedzette magÀt. °ppen Ágy mondta. Mintha KÀlmÀn fociedz¢seire gondolt volna.
Hol van az mÀr.
Ok¢, de jÂ focista volt. Te ezt nem ¢rted. Meg valamilyen jÂ motorker¢kpÀrja volt.

Bomlottak utÀna a lÀnyok. MÀrta is.
Nek¡nk is ilyen ceremÂniÀt kell majd csinÀlnunk, ha mama meghal?
Most ne gondolj ilyenekre. Mama nem beteg, egyelûre semmi baja, csak a gerince

g´rb¡lt meg. De abba nem szoktak belehalni. K¡l´nben addigra mÀr mi is nagyobbak
lesz¡nk, t´bb mindent fogunk ¢rteni. Ez Ãgyis apa ¢s anya dolga lesz. Szerintem ûk
a kÀpolnÀba fogjÀk vitetni mamÀt.

Gondolod, hogy az jobb lesz?
Semmit sem gondolok, suttogja GÀbor. A kÀpolna is rettenetes, de az, hogy bek´l-

t´ztess¡k a hÀzba, a szobÀnkba, az valami iszonyÃ. De ne besz¢lj ennyit, m¢g felfigyel-
nek rÀnk odaÀtrÂl.

Meddig tart m¢g ez az eg¢sz?
Ha unod, menj reggelizni.
LekÀszÀlÂdok az asztalrÂl, v¢gigfutok a virÀgÀgyak k´z´tti ´sv¢nyen, s Ãgy nyitok

be a konyhÀba, mintha nem is kintrûl, hanem a szobÀbÂl j´ttem volna. Mama arcÀn
a mindennapi szokvÀnyos teendûk aprÂ gondjainak nyoma. MÀs semmi. Nem megy
le a falat a torkomon.

Mikor mehetek Àt MÀrtÀhoz jÀtszani?
MÀrta ma d¢lelûtt´s. Csak d¢lutÀn lesz otthon. Ma ¢n etetem a tyÃkjait is.
Mik´zben mama ezt mondja, arcÀn rezzenetlen nyugalom.
Min csodÀlkozol? Egy¢l, ¢s mehetsz jÀtszani.
LegalÀbb anya volna itthon. HosszÃ, talÀnyos d¢lelûtt, d¢lutÀnig m¢g minden meg-

t´rt¢nhet.
Harangoznak, s beleremegek. D¢l van. Majd kora d¢lutÀn. Eb¢dn¢l mÀr ¢hes va-

gyok, m¢gsem tudok enni. Anya futÂlag rÀm pillant.
Mi az, mi¢rt nem eszel? Beteg vagy?
Biztosan becsemeg¢zett, mondja apa.
Nem is reggelizett, Ágy mama.
N¢zzetek Àt a falon. (GÀbor az asztal alatt lÀbÀval keresi a lÀbam, hogy egy rÃgÀssal

leadja a jelet. Te teljesen megûr¡lt¢l.)
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Mi nem leskelûd¡nk folyton, mint te. K¡l´nben is, mit n¢zz¡nk. Az ¡res udvart?
MÀrta nemsokÀra hazaj´n a munkÀbÂl. çtmehetsz hozzÀ jÀtszani. MÀr Ãgyis megszok-
ta, hogy ha haza¢r, nyomban ott s¡nd´r´gsz k´r¡l´tte.

ElsÀpadok, ¢s egy kicsit sz¢d¡l´k. Nyirkos a kezem.
Ti nem tudjÀtok, mi van a szomsz¢dban.
Ugyan mi volna? KÀlmÀn az elûbb kacskaringÂzott haza. Tolta a ker¢kpÀrjÀt, ilyen-

kor azzal tÀmogatja magÀt. Most biztosan alszik, amÁg MÀrta haza nem ¢r, ¢s fel nem
rÀzza.

°pp ez az. ¹r´kre elaludt. MÀrtÀ¢knÀl ravatal van koporsÂval, pappal ¢s halotti
virÀgokkal. LÀttam a falrÂl. (GÀbor szikrÀzÂ tekintete. Szem¢bûl villÀmok csapnak fe-
l¢m. N¢mÀn is tudtomra adja, elÀrultam magunkat. A lÀnyok mind megbÁzhatat-
lanok.)

öjra ´sszevissza ÀlmodtÀl. Kevesebbet kellene n¢zned a t¢v¢t, mondja apa. Mindig
ÀbrÀndozol, fantaziÀlsz. Hol van ma hÀznÀl ravatal?!

°s GÀbor? Van is, meg nincs is. Ha l¢tezne, orrÀn a szeplûk, akÀr az eny¢mek. Csak
arca komolykodÂbb. Ha megsz¡letett volna, û lenne anya kedvence.

Vasadi P¢ter

F°NYFORMçK

formÀi vannak bent a f¢nynek
bÀtorodnak, lebegnek, f¢lnek

´sszehÃzÂdnak fÀjdalomban
odagyülnek, hol lelki rom van

lecsorognak t´r¢sek ment¢n
visszacsillogva, mint a szemf¢ny

elmer¡lnek ¢s f´lbukkannak
Àldozva ¢jt a virradatnak

ki¡lnek arcra, k¢zre, vÀllra
f´l´tt¡k EgyszÀrny suhanÀsa

kem¢ny fekete hull a f¢nyre
Àrny¢kos lett a f¢ny zen¢je

t´redezetten zeng, de tisztÀn
nem d¡b´g ¢pen, mint a hitvÀny
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f¢nyes f¡lem van, hallgatÂzik
levÀlasztja szentrûl a bÂvlit;

terelgetem, f¢nylik juhokban:
szerelmesed kezdettûl voltam

s oly k´nnyed is, mint ama PÀsztor
a szÁvformÀjÃ lÀngolÀstÂl

nyakamban bÀrÀny, b¢get; k¢rem,
maradjon rajtam, juhfeh¢ren

INDULçS UTçN

Elt¡ntet, VÀros, a tÀvolodÀs.
Mindig ez a szemem-z´ld vÁz,
ez a l¢gnemü boldogsÀg rajta,
ez a vÁzszÁnen hullÀmzÂ szakad¢k.
Megy ´ssze a hÀzsor a parton,
r´vid¡lnek a park fÀi, a v´r´s
villamos kÁgyÂja elkanyarog,
a hÀrmas g´mbfejü vÁztorony
lassan s¡llyed a betonba;
elt¡ntet, VÀros, a tÀvolodÀs.
Torok szorongat ´sszegubancolt
szavakat. M¢gis inkÀbb k´nny-
telen¡l. KorlÀt k´z´ny´s vas-
hidege a marokban. FortyogÂ
farvÁz zÀporÀban csak egyszer
Àlljatok Ágy; elmorzsol, t¢p,
t¢bolyodottan ûr´l n¢gy ferde
ac¢llap.
SikÁtÀs n¢lk¡l szenved a vÁz.
Nem leplezi kÁnjÀt. Feh¢ren
fordulnak ki belei, habzik
a feh¢r v¢re, de forr ´ssze
sebe, kisimul a z´ld test,
mely sürü, mint a szerelem
s Àttüz, mint a sugÀr.
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Halasi ZoltÀn

A LIFT MONOLñGJA

Egy hely, ha nem is ¢deni,
mely n¢ha csendre k¢sztet:
sok r¢szfuvarbÂl ¢rteni
az ingÀzÂ eg¢szet.
TapasztalÀs? TudÀs? T¢rk¢pez¢s?
Vak ´szt´nforgatag?
MeglÂdulÀs, lef¢kez¢s
k¡sz´b f´l´tt-alatt.

FelszÀllok ¢s alÀbukom,
szük bÀr az akna-rÀma,
megannyi r¢sen ¢s lyukon
kijÀr-bejÀr a prÀna.
KÁs¢retem; Àrnymosta, f¢ny´reg
fokok ¢s fordulÂk ä
a hÀz, a teljes ¢p¡let
k´r¢m f¡ggesztve lÂg.

Mi mÃlik rajtam?! ñ, mi nem?
A l¢tez¢sen maszk van;
a t¢pdes¢st, ¢n azt viszem
e sz´gletes palackban.
KorlÀtok k´zt magam korlÀttalan
fogom fel ami rÀm esik:
j´het boldog-boldogtalan,
sziromra morzsa, cseppre csikk.

°s amit elnyel, elfeszeng
a szÀj, a vÀll, az undor;
hologramk¢nt tovÀbb dereng
a szekr¢nyjÀrta ÃtbÂl:
mozdulatkunkor, tekintetcsavar,
´nfullÀnk, f¢lsz-lid¢rc
fonÀkja k¡zd, seb¢rt a var,
az ´r´k virtuÀlis¢rt.
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Emelkedem ¢s s¡llyedek,
akÀr a testhû ¢s a hantok.
Jelentek f´ldet ¢s eget,
ahÀny szint, annyi horizontot.
Sz¡ks¢gszerü ¢s v¢letlen k´sz´n
egymÀsnak bennem, bosszu, kegy:
folyton mÀsokba ¡tk´z´m,
csak ¢n maradok ugyanegy.

A HARCMþV°SZ

àT¢len a hÃsosok tornaterm¢ben,
nyÀron a lûrinci erdûben edz¡nk.
Mester¡nk T. Neki mÀr neve sincs.
Mi az a n¢v? D´gc¢dula. Ha harc van,
harcolj. Ha meghalsz, halj meg. így
mondta: csak ne l¢gy sportituÀlt.
AhÀnyszor ¡tsz, annyiszor l¢psz Àt
a folyÂn. Ezt is mondta. °s hogy a
folyÂ nincs is. Csak a l¢p¢s. Volt
egy r¢gi mester. Ezt is mondta. Az
egyszerre hÀrom folyÂn l¢pett Àt.
EgymÀs f´l´tt folytak. Ezt Ãgy ¢rte
el, hogy a belsû n¢nje hÁd lett. Eme-
letes hÁd. ögy is hÁvtÀk: VÁzipagoda.
°s m¢g azt is mondta, hogy mi most
kicsi pallÂk, r¢gebbiesen: b¡r¡k vagyunk.
Vagyis: nincs tÀvolsÀg, amit le kell
gyûzni. Csak ki-ki Àts¢tÀl a maga n¢nj¢n.
°rted, mire gondolok? Mielûtt ¡t´k,
a folyÂra. Ami nincs. A f´ld szÁn¢re,
Ágy mondta, gondolj. Gondold, hogy
folyik. °s tudod, ez mire jÂ? Olyankor
megszünik a travigÀciÂ. °s ettûl fogva
a c¢l az, Ágy mondta, ami magÀhoz
vonzza az Àtkelût. LÀbnÀl ugyanÁgy.
GondolÀs. FolyÀs. RÃgÀshely. OdaÁvel,
magÀtÂl, Ágy mondta, a hÁd. Ki-ki n¢nje.
Eg¢sz deszantokat visz¡nk be majd,
mire mi is szÀrazvÁzi pagodÀk lesz¡nk,
l¢giÂkat. Csak erre mÀr nem szabad
gondolni. °s a harc se harc. ¹n¢pÁt¢s.
Ha nem tudnÀnk, mondta, mondhatja
focinyelven is: a hÀlÂ ´r¡l a gÂlnak.Ê
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Magyar LÀszlÂ AndrÀs

A REPºLý DERVIS

Dr. Hauber a maga r¢sz¢rûl a hidrochinon elûhÁvÂt r¢szesÁtette elûnyben. Igaz, a hid-
rochinonban a k¢p k¢sûbben jelenik meg, mint mÀs elûid¢zû alkalmazÀsakor, Àm a
negatÁvok t´m´rebbek lesznek benne, mint ha pirogÀnollal vagy eikonog¢nnel k¢-
sz¡ltek volna, tovÀbbÀ, ami korÀntsem mell¢kes, ez a vegy¡let az ember kez¢t sem festi
meg oly alapossÀggal, mint ÀltalÀban a hamuzsÁrk¢szÁtm¢nyek.

Dr. Hauber k¡l´n helyis¢get rendezett be a kedvenc idût´lt¢s¢hez sz¡ks¢ges, drÀga
p¢nzen beszerzett s m¢g drÀgÀbban ideszÀllÁttatott apparÀtus szÀmÀra. A legmoder-
nebb, Martin-f¢le hÁvÂasztal, a simÀra csiszolt rostlemezbûl gumiszigetel¢ssel k¢sz¡lt
Grundmann-f¢le s´t¢tkamra, a filmes szekr¢ny ¢s a k¢sz¡l¢kek vitrinje mellett a gon-
dosan f¢nyszabÀlyozott tÀgas szobÀban csupÀn egyetlen, k¢nyelmet szolgÀlÂ bÃtorda-
rabnak jutott hely: a barna, nyomott mintÀs pl¡ssel bevont Berger-karossz¢knek,
amelyben dr. Hauber dolga v¢gezt¢vel olykor akÀr ÂrÀkon Àt is kedvtelve ¡ld´g¢lt.
Ha ä mint nevezte ä fotolaboratÂriumÀban idûzhetett, k¡l´n´s nyugalom ¢s meleg biz-
tonsÀg¢rzet ´nt´tte el lelk¢t. Nagyokat szippantott a helyis¢g jellegzetes illatÃ levegû-
j¢bûl, ¢s mosolyogva meredt maga el¢. Ezekben a boldog pillanatokban sem k´vets¢gi
tennivalÂira, sem titkos jelent¢seire, sem Alexandria politikai Àllapotaira, sem pedig
Gitte bÀnatÀra nem gondolt. E titkos ¢s ´r´mteli percekben ugyanis Hauber tanÀcsos
Ãrnak ´nn´n el¢gedetts¢g¢n tÃl valÂszÁnüleg egyÀltalÀn semmi nem jÀrt a fej¢ben.

Hauber immÀr mÀsf¢l ¢ve tartÂzkodott AlexandriÀban. A Rue de la Porte Roset-
te-en ÀllÂ n¢met konzulÀtus ¢p¡let¢ben dolgozott, s a Mehmet t¢rhez k´zel egy fe-
h¢rre festett, itteni viszonylatok k´zt elegÀnsnak szÀmÁtÂ villÀban lakott. Hauber¢k,
mint ÀltalÀban a diplomÀciai alkalmazottak, cs´ndesen ¢ltek. Olykor ÀtlÀtogattak a
k¢tutcÀnyira l¢vû Deutscher Vereinbe, vagy ¢pp a Heptastadium ment¢n kiballagtak
a tengerpartra, n¢zegett¢k a horgÀszokat, majd els¢tÀltak a kirÀlyi magÀnkik´tûig ¢s
vissza. Vagyis Hauber¢k ¢lete geogrÀfiai tekintetben meglehetûsen szük mederben
csergedezett ä mondhatni, az eg¢sz afrikai kontinensbûl csupÀn az alexandriai àOlasz
csizmÀtÊ ismert¢k. F´ljebb a fÀraÂk sÁrjainÀl tettek ugyan, dr. Kr¡ger t´bbsz´ri ´sz-
t´nz¢s¢re, egy Ázben kirÀndulÀst, de az is balul ¡t´tt ki ä Gitte rettentû diar¢t kapott
ä, Ãgyhogy azÂta sem mozdultak ki a vÀrosbÂl. Ami azonban dr. Adalbert Haubert
illeti, û helyzet¢vel teljesen el¢gedett volt. Mind konzulÀtusi, mind informÀtori mun-
kÀjÀt tisztess¢ggel ellÀtta, csalÀdi ¢let¢t harmonikusnak nevezhette, egy¢b ig¢nyeit pe-
dig gyermekkora Âta elsûrendü kedvtel¢se, a fotogrÀfozÀs teljesen kiel¢gÁtette. Teljes
boldogsÀgÀhoz csupÀn egyetlen t¢nyezû hibÀdzott: a gyermekÀldÀs ä Àm m¢g csak k¢t
¢ve ¢lt Gitt¢vel, vagyis borÃlÀtÀsra egyelûre semmi oka nem lehetett.

Dr. Hauber r´gzÁtette a negatÁvokat, majd lemosta ¢s lemeztartÂra ÀllÁtotta ûket.
KorÀbban prÂbÀlkozott mÀr erûs borszesszel is, de ez az eljÀrÀs a lemez oldalÀn foltokat



hagyott. A lÀnggal valÂ melegÁt¢st pedig mint barbÀr ¢s pusztÀn alantas idûnyer¢st
szolgÀlÂ tev¢kenys¢get undorral elvetette. Nos, ût nem s¡rgette az idû. Harminck¢t
¢ves volt csupÀn, felfel¢ Ávelû karrierje elej¢n Àllt m¢g, s egy dinamikusan fejlûdû, duz-
zadÂ erejü birodalmat szolgÀlt legjobb tudÀsa szerint.

Dr. Hauber dolga v¢gezt¢vel ki´nt´tte a hasznÀlt folyad¢kokat, a mosdÂlavÂrban
gondosan ki´blÁtette az ed¢nyeket, ¢s a legutolsÂ csipeszig mindent visszahelyezett a
megfelelû rekeszbe. K´r¡ln¢zett, rendben hagyta-e az officÁnÀt, majd kiment a f¡r-
dûszobÀba kezet mosni. K´zelgett a vacsora ideje. IdeÀt AlexandriÀban n¢mileg k¢-
sûbb vacsorÀztak, mint odahaza, DrezdÀban, ¢s ä tekintettel a melegebb idûjÀrÀsra ä
kevesebbet is (fûk¢nt gy¡m´lcs´t, hal¢teleket, salÀtÀkat ¢s ¢dess¢get), Àm az¢rt az est-
eb¢d ä ahogy szÀsz dialektusban egymÀs k´zt nevezt¢k ä tovÀbbra is ¢let¡k f¢nypontja
maradt. Szerettek Gitt¢vel el¡ld´g¢lni kettesben, vagy legk´zelebbi barÀtaik k´r¢ben
a gÀzzal vilÀgÁtott verandÀn, cs´ndes besz¢lget¢s, kÀv¢zgatÀs k´zben n¢zegetni a ten-
ger f¢nyeit, hallgatni a vÀros jellegzetes esti duruzsolÀsÀt ¢s szimatolni sürü hÁnÀr-,
birka-, csersav-, por- ¢s parf¡millatÀt.

Hauber¢khez csak hÀrman jÀrtak viszonylagos rendszeress¢ggel lÀtogatÂba: elsû-
sorban dr. Kr¡ger, a konzulÀtus orvosa, aki, l¢v¢n aggleg¢ny, szinte mindennapos ven-
d¢g volt nÀluk, Fraulein Schlageter, a n¢met lÀnygimnÀzium term¢szettan-tanÀrnûje,
Gitte tÀvoli rokona, valamint Helmuth Goerke, a Porosz KirÀlyi Tenger¢szet nyugal-
mazott kapitÀnya, aki elsûsorban a szomsz¢d jogÀn volt hozzÀjuk bejÀratos. Dr. Hau-
ber f¢lt ugyan kiss¢ az iszÀkos ¢s hangos Goerk¢tûl: attÂl tartott, valÂjÀban a franciÀk-
nak k¢mkedik ¢s informÀciÂk utÀn szaglÀszik nÀluk, ugyanakkor ´rvendett is lÀtoga-
tÀsainak, hiszen a kapitÀny volt az egyetlen, akivel a fotogrÀfiÀrÂl ezen az isten hÀta
m´g´tti helyen elbesz¢lgethetett.

A mai est¢n azonban dr. Kr¡geren, Schlageter kisasszonyon ¢s Goerk¢n kÁv¡l m¢g
egy szem¢ly vÀrt rÀ a szalonban: egy ifjÃ, bajuszos gyarmatÀru-kereskedû, aki Goerke
kapitÀny unoka´ccsek¢nt mutatkozott be. A csinos ¢s illatos fiatalembert Engelhart
Dielsnek hÁvtÀk, nem sokat szÂlt, a k¢rd¢sekre udvariasan vÀlaszolgatott, mik´zben
okos, barna szem¢vel odaadÂ figyelemmel tekintett ki szûke vÀlaszt¢ka alÂl.

çtvonultak a teraszra, ahol mÀr terÁtett asztal: rombuszhal, padlizsÀnsalÀta, gy¡-
m´lcs, jeges limonÀd¢ ¢s cukrozott datolya vÀrta ûket, a feh¢r damasztabroszon ÀllÂ
porcelÀntÀlakon mutatÂsan elrendezve. A kristÀlypoharakban s´t¢t f¢nnyel csillÀmlott
a portÂi, ¢s szûk¢n ragyogott a szÀraz, rajnai feh¢rbor. Dr. Hauber el¢gt¢tellel nyug-
tÀzta, hogy Gitte ma k¡l´nlegesen sz¢p: vacsorÀhoz azt a feh¢r, k¢k selyembet¢tes,
magas gall¢ros ruhÀjÀt ´lt´tte f´l, amelyet f¢rje idek´lt´z¢s¡kkor vett volt neki, hogy
legyen miben àreprezentÀlniaÊ. DiÂbarna haja dÃs f¡rt´kben omlott vÀllÀra, nemesen
metszett, kiss¢ madÀrszerü arcÀt, feh¢r bûr¢t szinte felragyogtatta a gÀzlÀng rûtessÀrga
f¢nye. ä Vajon mi¢rt vette f´l a ruhÀt ¢ppen ma? ä gondolkodott el egy pillanatra Ha-
uber, Àm hamar elfeledkezett a dologrÂl, ¢s gondos figyelemmel mer¡lt a villÀja alatt
darabokra omlÂ citromos rombuszhal ¢lvezet¢be.

A feketekÀv¢ utÀn a f¢rfiak szivarra gyÃjtottak, ¢s politikai k¢rd¢sekrûl tÀrsalogtak.
Goerke kapitÀny szidta a Khediv¢t franciabarÀt gesztusai miatt, Hauber pedig v¢del-
m¢be vette az uralkodÂt.

ä No igen ä jegyezte meg Goerke, akit bosszantott, hogy nem ¢rti teljesen Hauber
szÀsz dialektusÀt ä, az itteniek m¢g mindig nem tudtÀk megbocsÀtani, hogy Seymour
admirÀlis 1882-ben bombÀztatta vÀrosukat. A bombÀzÀs nyomai m¢g mindig lÀtsza-
nak, ¢s Ãgy tünik, a helybeliek sem felednek egyk´nnyen.
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ä Az a bombÀzÀs, bÀrmi is a v¢lem¢ny¡nk az angol imperializmusrÂl, elker¡lhetet-
len volt ä jelentette ki Hauber. ä Ezt az ittenieknek is be kellene lÀtniuk. MegakadÀ-
lyozta a teljes kÀoszt. Nem besz¢lve a v¢rengz¢srûl, amit Arabi ¢s hÁvei rendeztek.

ä Hogyhogy elker¡lhetetlen? ä ¢rtetlenkedett Goerke. ä Hogy ¢rti ezt?
ä N¢zze, itt gazdasÀgi ¢s politikai ¢rdekek ¡tk´ztek: az angoloknak sz¡ks¢g¡k volt

a CsatornÀra, ez¢rt megbombÀztÀk AlexandriÀt. Ezt neveztem ¢n elker¡lhetetlennek.
MÀs szÂval objektÁve sz¡ks¢gszerünek. A helyes d´nt¢sekben k¡l´nben sincs hely¡k
az ¢rzelmeknek.

ä ObjektÁve sz¡ks¢gszerü! ä legyintett Goerke. ä Tudja, mi az objektÁv sz¡ks¢gsze-
rüs¢g? A fizika t´rv¢nyei. Ha p¢ldÀul ́ n lef¢nyk¢pez valamit, az Ãgy, ahogy van, meg-
jelenik a k¢pen. Ez objektÁv sz¡ks¢gszerüs¢g. Ott nincs apellÀta. F¢ny, k¢mia meg egy
kis technika: ez az objektivitÀs. °s ez a valÂsÀg. A politikai d´nt¢seknek mint az emberi
dolgoknak ÀltalÀban semmi k´z¡k az objektivitÀshoz.

ä °s ezt ¢ppen maga mondja, az egykori tiszt? ä csodÀlkozott Hauber. ä Maga tud-
hatja a legjobban, hogy a politikÀt ¢s ÀltalÀban az embereket is ¢ppen olyan objektÁv
t´rv¢nyek irÀnyÁtjÀk, mint amilyenek a mi fotoapparÀtjainkat. Vagyis gazdasÀgi ¢s tÀr-
sadalmi t´rv¢nyszerüs¢gek. Be kell lÀtnia, kedves Goerke, hogy a valÂsÀg erûsebb mi-
nÀlunk. Az emberi l¢t ¢ppoly kristÀlytiszta t´rv¢nyek sz´ved¢ke, mint a fizika.

ä Ezt, ne is haragudj¢k, de k¢tlem. Ez csak aff¢le szocializmus. A tudomÀnyt ¢s az
emberi dolgokat k¡l´n kell vÀlasztani. A politika igenis szubjektÁv, ¢s a szenved¢lyek-
nek meg a bÁrvÀgynak, vagyis az emberi ´nk¢nynek, a g¢niusz ´nk¢ny¢nek van alÀ-
vetve, aminthogy a t´rt¢nelem is. Erre ezer ¢s egy p¢lda hozhatÂ, k¢rem, vegy¡k p¢l-
dÀul, mint legpregnÀnsabb esetet, NapÂleont, aki...

ä Ne haragudjanak, hogy k´zbevÀgok ä hajolt elûre dr. Kr¡ger, aki nem szerette a
politikai vitÀkat, ¢s egy¢bk¢nt is k¡l´n´s ¢rz¢ke volt a meglepû k¢pzettÀrsÁtÀsokhoz.
ä De mit szÂlnak ehhez a rep¡lû dervishez?

ä Mif¢le dervis? ä bÀmult rÀ Goerke h´kkenten.
ä Valami Ali vagy Ahmed nevü. Kinn, a Mahmudije-csatornÀnÀl, Moharremn¢l lÀt-

tam, mondhatom, fantasztikus. ä Dr. Kr¡ger letette a cvikker¢t, megd´rzs´lte az orr-
nyerg¢t, ¢s elûredûlt. KiborotvÀlt tarkÂjÀn felgyürûd´tt a bûr. Lassan, szabatosan be-
sz¢lt, a mondatok k´zt nagy sz¡neteket tartott, ¢s ilyenkor ´sszecs¡cs´rÁtette a szÀjÀt.
ä Nap mint nap nagy t´meg gyülik ´ssze, hogy lÀssa. Tegnap kint jÀrtam magam is ä
az egyletben hÁvtÀk fel rÀ a figyelmemet ä, uraim, ez az ember t¢nyleg r´p¡l.

ä R´p¡lû szûnyegen? ä nevetett a kapitÀny.
ä Nem, mindennemü eszk´z n¢lk¡l. Hihetetlen, de igaz. A sajÀt szememmel lÀttam

ä sz´gezte le dr. Kr¡ger, ¢s nagyot szippantott a szivarjÀbÂl.
ä Ugye csak tr¢fÀl, kedves Kr¡ger? ä n¢zett rÀ gyanakodva Hauber.
ä Nem szokÀsom a tr¢fa ä jelentette ki zordan, szÀjÀt cs¡cs´rÁtve Kr¡ger, ¢s ez k¢t-

s¢gtelen¡l Ãgy is volt.
ä Valami csalÀs lehet a dologban ä jegyezte meg az eddig szÂtlan Diels. ä A benn-

sz¡l´ttek mindenf¢le szemf¢nyveszt¢st ismernek. çllÁtÂlag remek szerelmi bÀjitalokat
is gyÀrtanak, amelyekkel...

ä BiztosÁthatom, kedves fiatalember ä fordult fel¢ s¢rtetten Kr¡ger ä, hogy a r´p¡-
l¢st a sajÀt szememmel lÀttam. Nem szoktam hallucinÀlni. CsalÀsrÂl szÂ sem lehetett.
Az illetû k´r¡lbel¡l tÁz percig besz¢lt, majd a szemem lÀttÀra mintegy k¢t m¢terre f´l-
emelkedett a levegûbe. Egy¢birÀnt rajtam kÁv¡l m¢g vagy k¢tezer ember lÀtta, amint
ott rep¡l.
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ä Na ¢s mivel magyarÀzza a dolgot?
ä Nos ä szÁvott szivarjÀn Kr¡ger ä, esetleg t´meghipnÂzisrÂl, Ãgynevezett szuggesz-

tÁv hatÀsrÂl lehet szÂ. B¤umler professzornÀl olvastam ilyesmirûl. BÀr az ¢n esetemben
neh¢z elk¢pzelni, hiszen nyilvÀn ilyen esetben a besz¢d ¢rtelm¢nek is megvan a maga
szerepe, ¢n pedig egy kukkot sem ¢rtettem abbÂl, amit elûtte a dervis mondott. Meg-
vallom, tanÀcstalanul Àllok a jelens¢ggel szemben. ä Kr¡ger hÀtradûlt, ¢s leszegte a
fej¢t. ä M¢g annyit tenn¢k hozzÀ, hogy aki nem hiszi, n¢zze meg maga, a sajÀt szem¢-
vel. A dervis minden Àldott nap ott van Moharremn¢l. NegyedÂra gyalog.

ä MegfontolandÂ ä gondolkodott el Hauber.
ä MarhasÀg! ä legyintett Goerke.
Diels semmit nem szÂlt, csak mosolyogva n¢zte a Schlageter kisasszonnyal elmer¡l-

ten besz¢lgetû, portÂitÂl kipirult arcÃ Gitt¢t.
ä Gy´ny´rü nû az ¢n Gitt¢m ä sz´gezte le magÀban el¢gedetten Hauber, ¢s Goerke

fel¢ tolta a boroskancsÂt, aki hÀlÀsan elmosolyodott, ¢s remegû k¢zzel Ãjra telit´lt´tte
a poharÀt.

*

A k´vetkezû h¢ten azonban Haubernek nem maradt ideje a dervis megszeml¢l¢s¢re.
A Friedrich-Wilhelm csatahajÂ alexandriai lÀtogatÀsa s az ezzel kapcsolatos szervez-
ked¢s ¢s magyarÀzkodÀs teljesen lefoglalta. Az angolok fel voltak hÀborodva: elûsz´r
nem akartÀk beengedni a hajÂt a kik´tûbe ä holott korÀbban mÀr diplomÀciai Ãton
beleegyez¢s¡ket adtÀk a vizitÀciÂhoz ä, azutÀn pedig csak a r¢gi kik´tûbe akartÀk be-
ereszteni a Friedrich-Wilhelmet, ahol viszont l¢v¢n tÃl sek¢ly a vÁz, f¢lû volt, hogy a
hatalmas monstrum megfeneklik. Hauber k¢ts¢gbeesve szaladgÀlt ide-oda, utÂbb
azonban siker¡lt kompromisszumot k´tni¡k: a hajÂ a nyÁlt tengeren horgonyzott le,
s a kapitÀny csupÀn n¢hÀny tisztje kÁs¢ret¢ben szÀllt partra, hogy meglÀtogassa a gya-
rapodÂ n¢met kolÂniÀt. A himnuszt sem jÀtszottÀk el nyilvÀnosan, csak benn az egy-
letben, az angolok pedig igyekeztek jÂ k¢pet vÀgni a dologhoz.

A Friedrich-Wilhelm tÀvozÀsa utÀn azonban Hauber halad¢ktalanul munkÀhoz lÀ-
tott. Azt mÀr korÀbban ä az angol parancsnoksÀg elûszobÀiban vÀrakozva ä kitervelte,
hogy a dervisrûl, akÀr rep¡l, akÀr nem, felt¢tlen¡l àplein airÊ felv¢telt k¢szÁt. Rendel-
kezett egy Ãgynevezett àk¢zi pillanatnyiÊ k¢sz¡l¢kkel. JÂllehet az objektÁv ¢s az ¢rz¢-
keny lemez tÀvolsÀga egyszer s mindenkorra a v¢gtelen beÀllÁtÀsnak megfelelûen volt
rajta r´gzÁtve, a g¢ppel m¢gis, mint tapasztalta, meglehetûsen jÂ minûs¢gü k¢peket
lehetett k¢szÁteni. Az û Weinhardt-f¢le àmultiplexÊ kamerÀja, amelyet m¢g k¢t ¢ve,
1895-ben M¡nchenben, a Sonnenstrasse 24. alatt vÀsÀrolt, k¡l´n´sen csinos ¢s meg-
bÁzhatÂ darab volt: t´k¢letes ¢less¢gü 9/12-es k¢peket siker¡lt mÀr ´sszehoznia vele.
No nem müv¢szi ¢rt¢kü fotogrÀfiÀkat, de a c¢lnak megfeleltek. Hauber Ãgy gondolta,
ha a dervis valami mÂdon, hipnÂzissal vagy eff¢l¢vel hatni is tud a lelk¢re vagy szel-
lem¢re, a g¢p Àltal k¢szÁtett felv¢tel majd lerÀntja csalÀsÀrÂl a leplet. A g¢p ugyanis
objektÁv, nincs alÀvetve azoknak a gy´nges¢geknek ¢s vonzalmaknak, amelyeknek mi,
emberek. Egy fotoapparÀtus megvesztegethetetlen¡l mutatja a valÂsÀgot ¢s az igaz-
sÀgot ott is, ahol az emberi elme ¢s ¢rz¢k teljes csûd´t mond.

Hauber izgalommal k¢sz¡lt vÀllalkozÀsÀra, Ãgy ¢rezte, r¢szben magÀnak a tudo-
mÀnynak ¢s az igazsÀgnak a nev¢ben is eljÀr, ha a technika segÁts¢g¢vel leleplezi a bar-
bÀr szemf¢nyveszt¢st, a l¢lek zagyva ¢s kaotikus hazugsÀgait.
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A konzulÀtuson elûre szÂlt, hogy mÀsnap, kedden ¡gyeit int¢zi, s nem megy dolgozni.
MÀr h¢tfûn is hat Âra helyett ´tkor indult haza, olyan izgalom vett ugyanis rajta erût,
hogy k¢ptelen volt aktÀira koncentrÀlni. Feles¢g¢t nem talÀlta odahaza: Narriman, a
szolgÀlÂ szerint az asszony valami jÂt¢konysÀgi ¡l¢sen vett r¢szt. Hauber furcsÀllotta
a dolgot, hiszen nem tudott rÂla, hogy bÀrhol is eff¢le jÂt¢konysÀgi megmozdulÀsra
ker¡lt volna sor, de azutÀn f´lsÂhajtott. Majdcsak elûker¡l az asszony. JÂl is teszi, ha
kimozdul: mÀr napok Âta olyan furcsa ¢s nyugtalan, s bÀr szÂval vagy tettel erre nem
adott okot, aki ismerte ä mÀrpedig û, Hauber jÂl ismerte a feles¢g¢t ä, hatÀrozottan
azt gondolhatta volna, hogy ideges, bÀntja valami. Gitte hÀzassÀguk eddigi ideje alatt
sosem adott okot semmif¢le aggodalomra, Hauber tehÀt ezÃttal n¢mi indokolt nyug-
talansÀgot ¢rzett. çm k´zelgû vÀllalkozÀsÀnak izgalma egyelûre elnyomta k¢nyelmet-
len gondolatait.

Noha nem kellett messzire mennie, csak ¢ppen a vÀrosfalon kÁv¡lre, ÃtiruhÀt hÃ-
zott, hiszen Àt kellett vÀgnia a poros ¢s eml¢kezete szerint igen piszkos kopt negyeden.
MagÀhoz vette kicsiny, bÀjos WeinhardtjÀt, valamint angol gyÀrtmÀnyÃ marhabûr,
monogramos lemezes tÀskÀjÀt, ¢s mÀr korÀn reggel Ãtnak indult Moharren fel¢.

Az ¢bredû vÀros lÂnyihogÀssal, friss tengeri sz¢llel ¢s a z´lds¢gpiacok sürü illatÀval
k´sz´nt´tte. Feh¢r ruhÀs, mell¢nyes koptok ¢s mezÁtlÀbas, turbÀnos arabok ny¡zs´g-
tek az utcÀkon. Test¡k verÁt¢k-, fokhagyma- ¢s nyersbûr-szaga ´sszekeveredett a laci-
konyhÀk csÁpûs f¡stj¢nek aromÀjÀval. Hauber parafa kalapja alÂl v¢kony izzadsÀgpa-
tak csordult, ¢s lassan gall¢rja alÀ folyt. Mire tÃljutott a r¢gi vÀrosfalon, ¢s a Moharren
Bej Ãton ki¢rt a Mahmudije-csatorna partjÀra, mindene vÁzben Ãszott. Az arab kara-
vÀnpiacon mÀr javÀban Àllt ekkor a vÀsÀr.

A dervist elûsz´r nem talÀlta sehol. ¹sszeszedve arabtudÀsÀt, ¢rdeklûdni prÂbÀlt
utÀna, de az emberek csak ¢rtetlen¡l ¢s gyanakodva bÀmultak rÀ. TanÀcstalanul t¢b-
lÀbolt ide-oda, Àm szerencs¢re hamarosan gy¡lekezni kezdtek a n¢pek. Most mÀr tud-
ta, megvan, amit keres.

V¢g¡l is, mint kiss¢ csalÂdottan regisztrÀlta, csak pÀr szÀzan verûdtek ́ ssze. A dervis
mÀr hetek Âta mutogatta tr¡kkj¢t, Ágy hÀt egyre kevesebben t´rûdtek vele. Ma is nyil-
vÀn ugyanazzal kezdte, mint mÀskor. Egy vak fiÃ Àllt mellette, az ¢nekelt furcsa, el-
nyÃjtott hangon, majd a dervis is csatlakozott hozzÀ. Lassan, fokozatosan perd¡lt tÀnc-
ra. ¹tven ¢v k´r¡li ember lehetett, r´vid, piszkos szakÀllal, k¢k vÀszonk´nt´sben, fe-
detlen fejjel. Kifejez¢stelen, h¢tk´znapi arcÀt valami olajjal kenhette be, mert rÀncos
bûre csillÀmlott a napf¢nyben. Hauber reszketû k¢zzel helyezte k¢szenl¢tbe kamerÀ-
jÀt. A dervis azonban egyelûre csak ¢nekelt ¢s tÀncolt, egyre sebesebben ¢s sebesebben,
mÁg v¢gre nagyot ¡v´lt´tt. A t´meg, amely eddig fecsegve ¢s csak f¢l figyelemmel l´k-
d´sûd´tt k´r¡l´tte, elcsendesedett.

Ekkor a dervis besz¢lni kezdett. Besz¢de valÂszÁnüleg vers ¢s prÂza kever¢ke volt,
Hauber hallani v¢lte rÁmeit is, bÀr a szavak ¢rtelm¢bûl szinte semmit sem tudott ki-
h¡velyezni. A sz´veg dallama azonban lassank¢nt elûbÃjt az ¢rthetetlen hangok lÀn-
colata m´g¡l, ¢s valÂsÀggal elringatta a hallgatÂsÀgot. Az emberek lÀthatÂan elkÀbul-
tak, mintha fejbe vert¢k volna ûket, szem¡k tÀgra meredt, szÀjuk kinyÁlt, nyÀluk pedig
kicsordult ajkuk szeglet¢n. A dervis lassan Ãjra ¢nekelni kezdett. Dala azonban mÀr
nem tagolt szavakbÂl Àllt, hanem csupÀn hangokbÂl ¢s kiÀltÀsokbÂl. Hauber hirtelen
ä s lelke m¢ly¢n n¢mi sz¢gyen¢rzettel ä azon kapta magÀt, hogy az ût k´r¡lvevû ostoba
t´meg hullÀmzÀsÀt k´vetve maga is elûre-hÀtra hintÀzik sarkÀn. Megijedt, ¢s Ãgy d´n-
t´tt, inkÀbb kereket old, Àm ekkor hatalmasat dobbanÂ szÁvvel kellett lÀtnia, amint a
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dervis talpa elszakad a f´ldtûl, ¢s mintegy f¢lm¢ternyire feljebb emelkedik, szinte a
levegûbe l´kve a f´l´tte ringatÂzÂ f¢rfit. Hauber megrÀzta a fej¢t. Igyekezett gondo-
latait elterelni a lÀtottakrÂl, feles¢g¢re gondolt, aztÀn drezdai otthonuk nappalijÀra:
a vitrin¡k tÀrgyait vette sorra elm¢j¢ben. Csak jÂ egy perccel k¢sûbb mert Ãjra a der-
visre pillantani, Àm ä Â, borzalom ä a dervis ekkor m¢g magasabban Àllt a levegûben,
legalÀbb egym¢ternyire lebegett a f´ldtûl. Sem m´g´tte, sem elûtte nem volt semmi,
ami tarthatta volna, amirûl lÂghatott volna, amire t¡kr´t vagy egy¢b szemf¢nyvesztû
eszk´zt szerelhettek volna! Egy szÂ, mint szÀz: a dervis rep¡lt.

Hauberen olyan izgalom lett ÃrrÀ, hogy majdnem elfeledkezett a fotoapparÀtusÀ-
rÂl. Szerencs¢re siker¡lt viszonylag gyorsan ´sszeszednie magÀt. BeÀllÁtotta a g¢pet,
¢s exponÀlt. çllvÀnya nem l¢v¢n, minden erej¢t megfeszÁtette, hogy megÀllÁtsa keze
reszket¢s¢t. Mikor v¢gre v¢gzett a munkÀval, nagyot sÂhajtott. HÀrom felv¢telt k¢szÁ-
tett. KihÀtrÀlt a ringatÂzÂ t´megbûl, ¢s rohanva menek¡lt vissza a vÀrosba. Haza¢rve
mindenekelûtt hideg f¡rdût vett, ¢s megivott egy korsÂ limonÀd¢t. Rettenetes ideg-
Àllapotba ker¡lt. ElhatÀrozta, aznap nem is nyÃl a g¢p¢hez. Majd mÀsnap immÀr tiszta
fejjel ¢s pihent ¢rz¢kekkel lÀt az elûhÁvÀs bonyolult müvelet¢hez.

*

Hauber k¢sûn ¢bredt, s tovÀbbra is megviseltnek, elhasznÀltnak ¢rezte magÀt. °ppen
csak n¢mi gyors reggelire maradt ideje, ¢s mÀris indulnia kellett a hivatalba. PostÀja,
amely a legutolsÂ futÀrhajÂval ¢rkezett, asztalÀn hevert gumiszalaggal Àtk´tve. Elûsz´r
a Reichssiegellel lepecs¢telt borÁt¢kot bontotta ki: a legÃjabb sifrÁrozÀsi utasÁtÀst talÀlta
benne. çttanulmÀnyozta, a fej¢be v¢ste, majd megsemmisÁtette az iratot. A k¡l´nf¢le
helyi eredetü panaszleveleket, folyamodvÀnyokat, ¢rtesÁtv¢nyeket iktatta ¢s munkÀra
rendezte, gondos, szÀlkÀs betüivel rÂva rÀjuk az egyes ¡gyint¢zûk nev¢t ¢s f´ladatait.
Ezt k´vetûen m¢g k¢t levele maradt, egy nagy, barna hivatali borÁt¢k, amelyen az û
neve dÁszelgett ä a feladÂ¢ nem ä ¢s a àsajÀt kez¢beÊ figyelmeztet¢s, valamint egy kisebb
lev¢l, amely otthonrÂl, ¢desanyjÀtÂl ¢rkezett. Anyja level¢t megszagolta, majd f¢lre-
tette vacsora utÀnra, a barna borÁt¢kot pedig kibontotta.

A borÁt¢kban csak egyetlen kem¢ny lapra ragasztott fotogrÀfiÀt talÀlt. A k¢p meg-
lehetûsen rossz minûs¢gü volt, Ãgynevezett àfÀtyolÊ k¢pzûd´tt rajta, amit bizonyÀra
gondatlan elûhÁvÀs vagy tÃlsÀgosan hosszÃ expozÁciÂ id¢zhetett elû. RÀadÀsul a k¢p-
¢less¢ggel is baj volt: az elûhÁvÂ pedig ä a tÂnusbÂl Át¢lhetûen ä t¡relmetlen¡l jÀrt el.
Hauber ÀltalÀban ez¢rt volt a legm¢rgesebb: gyermekkora Âta gyül´lte a siets¢get ¢s
a kapkodÀst. A fotogrÀfiÀn azonban a fÀtyol, a gy´nge tÂnus ¢s a szellemk¢p ellen¢re
is jÂl kivehetûen lÀtszott Gitte, amint Goerge kapitÀny rokonÀval, Diels gyarmatÀru-
kereskedûvel csÂkolÂzik, m¢gpedig pontosan ä hÀla fotogrÀfusi tapasztalatÀnak ¢s
helyismeret¢nek, Hauber ezt is meg tudta ÀllapÁtani ä a kis kik´tûi Posidium falÀnÀl.

Hauber m¢g egyszer megvizsgÀlta a fotogrÀfiÀt. °les f¢nyben csinÀlhattÀk, d¢lben
vagy kora d¢lutÀn. ValÂszÁnüleg Lechnerrel vagy Haak¢val k¢sz¡lhetett, vagyis vala-
milyen nagyobb m¢retü k¢zi kamerÀval ä gondolta. ä Kinek lehet itt ilyenje Alexand-
riÀban? ä tünûd´tt. ä No ¢s az egy¢b apparÀtus? °rdekes. Nem tud rÂla, hogy bÀrki
vÀsÀrolt volna eff¢l¢t rajta kÁv¡l. àElevenÊ Lechnert m¢g sosem lÀtott. çllÁtÂlag hajl¢-
kony filmmel is mük´dik, amilyenrûl Schwier Weimarban kiadott Deutsche Photogra-
phienzeitungjÀban olvasott n¢hÀny hÂnapja. No, ez nyugtalanÁtÂ.

Elgondolkodva ¡lt egy darabig, majd a k¢pet visszahelyezte a borÁt¢kba. D¢lig dol-
gozott m¢g az iratokon, utÀna hazament eb¢delni. Gitte jÂkedvünek mutatkozott. Vett
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magÀnak egy Ãj kalapot: az ilyen vÀsÀrlÀsok mindig is f´lderÁtett¢k ked¢ly¢t. Hauber
r¢szletesen kik¢rdezte, merre jÀrt, mit csinÀlt, majd k¢t ujjÀval megcsipdeste az
asszony arcÀt, homlokon csÂkolta, beszÁvta hajÀnak parf¡millatÀt, ¢s visszavonult a s´-
t¢tkamrÀjÀba. N¢gyre vissza kell mennie a hivatalba, de addig bûven v¢gez az elûhÁ-
vÀssal ä szÀmolgatta izgalommal.

Pontosan kitervelte, mi a teendû. Mikor az elûhÁvÂban megjelent a k¢p, amely a
rep¡lû dervist ÀbrÀzolta, amint k¢t lÀbbal Àll a f´ld´n, dr. Adalbert Hauber odament
a Martin-f¢le asztalhoz, alsÂ szekr¢ny¢bûl elûvett egy ballon tiszta szeszt, sz¢tlocsolta
a helyis¢gben, majd gyufÀt gyÃjtott, ¢s lÀngra lobbantotta a szobÀt. Kiment, k´nnyeit
f´lszÀrogatta, ¢s riasztotta a szem¢lyzetet. A hÀzat nem kÁvÀnta volna porrÀ ¢getni,
hiszen v¢g¡l is nem az û tulajdona, hanem a birodalom¢, Àm azt az¢rt rem¢lte, hogy
a lÀngok k´zt minden, ami odabent, lelk¢nek szent¢ly¢ben talÀlhatÂ: kamera, elûhÁvÂ,
Grundmann-f¢le boksz, lemez, g¢pezet, objektÁv igazsÀg, bÀnat ¢s keserüs¢g egytûl
egyig felperzselûdik, odav¢sz ¢s elpusztul mind´r´kre.

Gy. SzabÂ AndrÀs

ETERVIT

Keresztes r¢gÂta k¢sz¡lt a t´r´k kori f¡rdû meglÀtogatÀsÀra. Mielûtt felk´lt´ztek volna
Pestre, rendszeresen jÀrt sz¡lûvÀrosÀnak f¡rdûj¢be, ahol mÀr t´rzsvend¢gnek szÀmÁ-
tott. Semmi nem lazÁtotta el annyira izmait, idegeit, mint a gûz´ket pÀrÀllÂ magas hû-
fokÃ vÁz bizalmas k´zels¢ge.

Szerette a f¢lhomÀlyba borult, sejtelmesen f¢nylû medenc¢ket, a vÁztÂcsÀs keramit-
burkolatÃ padlÂzatot, melyen zavartalanul, ́ nfeledt fesztelens¢ggel k´zlekedhetett az
ember. SzigorÃan kialakÁtott, mÀr-mÀr szertartÀsszerü menetrend jellemezte f¡rd¢s¢t.
A r´vid ¢s erûs tusolÀst a 33 fokos nagymedence k´vette. Az elernyed¢s megvÀltÂ pil-
lanatai itt k´sz´nt´ttek rÀ elûsz´r. ZsongÁtÂn k´rbevette a meleg, az opÀlos csillogÀsÃ
vÁz, a vÁz hÀtÀn gyürüzû besz¢dhang, mely monoton, andalÁtÂ mormogÀssÀ sürüs´dve
fogta k´r¡l. Itt tartÂzkodott legtovÀbb a f¡rd¢s sorÀn.

A nagymedence meleg viz¢t rendszerint a gûzkamrÀval vÀltotta fel. A megyesz¢k-
hely gûzkamrÀja gy¢r vilÀgÁtÀsÃ, s´t¢t helyis¢g volt. A kontÃrjukat vesztett emberi tes-
tek mint valami panoptikum figurÀi derengtek fel a k´dlû homÀlyban. A szauna l¢g-
k´re mindig mÀs, mint a medenc¢¢. Az ¢lm¢ny, amit a forrÂ, erûs gûz a testre gyakorol,
magÀra a fiziolÂgiai folyamatra irÀnyÁtja a figyelmet: az emberek szÂtlannÀ vÀlnak, a
forrÂsÀg ¢s test¡k türûk¢pess¢ge teljesen lefoglalja ûket.

A f¡rdûh´z hosszÃ, eg¢szen nagy m¢retü szÀzas medence tartozott. Nyitott volt,
tujÀkkal szeg¢lyezett kis ´sv¢ny keretezte, t¢len viszont dupla falÃ fÂliÀt vontak f´l¢,
s a gûzkamrÀbÂl kis folyosÂn Àt lehetett megk´zelÁteni. T¢len szerette leginkÀbb a f¡r-
dût Keresztes, amikor a d¢lutÀni s´t¢ted¢sben a f¡rd¢s mintha a nap v¢g¢t zÀrta volna
le, holott a nap m¢g korÀntsem ¢rt v¢get; folytatÂdott otthon a csalÀdi ¢lettel, a vacsora
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s az esti t¢v¢n¢z¢s rituÀl¢jÀval. Mintha valami nagy csalÀssal sz¢tfeszÁtette volna a hu-
szonn¢gy ÂrÀra osztott idûkeretet, a t¢li hÂnapok f¡rd¢seit ¢lvezte ki leginkÀbb.

FebruÀr v¢gi nap volt, amikor a t´r´k kori f¡rdû el¢ ¢rkezett. A lengû ¡vegajtÂt
sarkÀban kitÀmasztottÀk, erûs lÃgos vÁzzel mostÀk az elût¢r keramitkockÀit. Sürü do-
hÀnyf¡st fogadta, emberi zsivaj ¢s a nyitott ajtÂ ellen¢re is szokatlan hûs¢g.

A vÀrakozÂ f¡rdûvend¢gek hÀrom csoportra k¡l´n¡ltek. Az ÃjsÀgot olvasÂ ¢s be-
sz¢lgetû t´bbs¢g az elût¢r hosszÃ bordÂ padjain foglalt helyet. Egy kisebb csoport a
termÀlr¢szleg bejÀrata elûtt vÀrt a sorszÀm szerinti bebocsÀtÀsra, mÀsok a b¡f¢ tÀj¢kÀn
ûgyelegtek. Keresztes a p¢nztÀrhoz l¢pett, ¢s jegyet k¢rt a àgûzbeÊ. L¢nyegesen t´bbet
fizetett, mint otthon, a megyesz¢khely f¡rdûj¢ben, s tudta azt is, hogy az uszodÀt nem
hasznÀlhatja. Oda k¡l´n bel¢pû kellett. Le¡lt a padra az ÃjsÀgot olvasÂk k´z¢, ¢s vÀrt.
LegalÀbb hÃszan voltak elûtte, errûl a jelzûtÀbla egy r´vid dallamos szignÀl kÁs¢ret¢-
ben folyamatosan tÀj¢koztatta. Csatos tÀskÀja m¢ly¢rûl elûhalÀszta fûiskolai jegyzeteit,
¢s szÂrakozottan Àtfutotta a kartonok hÀtÀra felÁrt sorokat: àçllam ¢s tÀrsadalom az
çrpÀd-korban.Ê Doktori disszertÀciÂja, majd k´nyv alakban megjelent kandidÀtusi ¢r-
tekez¢se is ezt a t¢mÀt ´lelte fel; magÀtÂl ¢rtetûd´tt, hogy fûiskolai ÂrÀit is ebben a
tÀrgyk´rben hirdesse meg.

HallgatÂsÀgÀval az elsû pillanatban megtalÀlta a hangot, s k¢sûbb is minden neh¢zs¢g
n¢lk¡l siker¡lt fenntartania a tÀrgy irÀnt megnyilvÀnulÂ ¢rdeklûd¢st tanÁtvÀnyaiban.

A kijelzûtÀbla ´t´s¢vel szÂlÁtotta be az embereket, s mielûtt arra a turnusra ker¡lt
volna sor, melybe û is tartozott, felÀllt, ¢s a lef¡gg´ny´z´tt ajtÂ el¢ l¢pett. Az ajtÂnÀl
k¢t idûsebb f¢rfi vÀrakozott bebocsÀtÀsra, szavaikbÂl k´vetkeztetve a vÀros peremke-
r¡leteinek egyik¢bûl ¢rkeztek, ¢s szomsz¢dok vagy legalÀbbis jÂ ismerûs´k lehettek.
Keresztes eln¢zte ûket. Hetvenen fel¡li, barna arcÃ, inas f¢rfi volt mindkettû, m¢g jÂ
erûben. Az egyik finoman metszett bajszÀval az apjÀra eml¢keztette. Ilyen szeretne û
is lenni, ha meg´regszik.

JÂ ideje Àlltak hÀrmasban egymÀs mellett, amikor valahonnan a b¡f¢ k´rny¢k¢rûl
m¢g k¢t f¢rfi csatlakozott hozzÀjuk. Az egyik nyurga, sovÀny, rÀncos arcÃ ember volt,
rendkÁv¡l hajl¢kony mozgÀsÃ. Besz¢d k´zben elûre-hÀtra ingatta a fej¢t, mintha lab-
dÀt egyensÃlyozna a homlokÀn vagy az orrÀn. TÀrsa k´v¢rk¢s kis termet¢vel eg¢szen
elveszett mellette. HosszÃ, t´m´tt hajÀt hÀtul copfba k´tve, m¢lyen kabÀtja gall¢rjÀra
engedte. Magas, v¢kony hangon besz¢lt, motollak¢nt mozgatva kez¢t. Valami idegen
nevet ism¢telgettek folyton, ETERTIX vagy ETERVIT, Keresztes sose hallotta ezt a
szÂt, de felkeltette ¢rdeklûd¢s¢t, mert a leglehetetlenebb ´sszef¡gg¢sben hasznÀltÀk.
ä TÀjolunk az ETERVIT-tel, pÀlyÀra helyezz¡k az ETERVIT-et, beÀzott az ETERVIT
ä ilyen ¢s ehhez hasonlÂ mondatokban fordult elû ez a kifejez¢s. Besz¢dj¡kbûl ki¢rzett,
hogy rendkÁv¡l fontos nekik ez a valami; k¡l´n´s nyomat¢kkal ejtett¢k ki az idegen
nevet, mondhatni Áze volt ennek a k¢ptelen szÂnak, mely ahÀnyszor elhangzott, min-
dig Ãj lend¡letet adott a tÀrsalgÀsnak.

Amikor fej¡k felett megszÂlalt a szignÀl, ¢s surrogva rendezûd´tt Àt a kijelzûtÀb-
la szÀmsora, bel¢ptek a lef¡gg´nyz´tt ajtÂn. A kabinos sz´gre tüzte jegyeiket, ¢s gya-
korlott mozdulattal kiosztotta k´z´tt¡k a k´t¢nyeket. A k¢t fura alak hamar eltünt
a kabinok egyik¢ben. A nyugdÁjas bÀcsikÀk kis ideig m¢g bÂklÀsztak a rekeszek k´z´t-
ti folyosÂkon. Keresztes is elfoglalta kabinjÀt, ¢s levetkûz´tt. Egy mÀsik kabinos bezÀr-
ta ´lt´zûje ajtajÀt, kr¢tÀval a teny¢rnyi fekete lapon megjel´lte a f¡rd¢s kezdet¢nek
idûpontjÀt ä mÀsf¢l Âra volt a megengedett tartÂzkodÀsi idû ä, majd a tusolÂ fel¢ irÀ-
nyÁtotta.
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Bent, a t´m´r falak k´z´tt hamisÁtatlan f¡rdûi miliû fogadta. A tusolÂrÂzsÀk alatt
beszappanozott testü f¢rfiak forgolÂdtak, vastag, erûs sugÀrban zÃgattÀk magukra a
vizet. Keresztes is beÀllt az egyik rÂzsa alÀ, ¢s tüzforrÂ, majd eg¢szen hideg vÁzzel ´b-
lÁtette le test¢t.

Nem l¢pett be mindjÀrt a medence meleg viz¢be. Elûsz´r megkereste az ivÂkÃt f´l¢
erûsÁtett mÀrvÀnytÀblÀt, mely a f¡rdû¢pÁtû Szokoli Musztafa nev¢t ´r´kÁtette meg, az
¢pÁt¢s idej¢nek ¢vszÀmaival. AztÀn esz¢be jutott a hÁres vilÀgutazÂ, Evlia Cselebi neve.
Mintha nÀla olvasta volna, hogy Z´ldoszloposnak nevezt¢k ezt a f¡rdût egykoron.

K¢tszer is k´rbejÀrta a nyolcsz´gletü medenc¢t, kez¢vel v¢gigsimÁtotta a t´mzsi osz-
lopokat, melyek heveder¢n a kupola vaskos h¢jazata nyugodott. A kinti f¢ny aprÂ ab-
lakokon t´rt Àt a tetûn, a pÀszmÀk ÀtfÃrtÀk a f¡rdû neh¢z levegûj¢t, olyan volt a
mennyezet a vilÀgÁtÂ ablakokkal, mint valami csillogÂ artistag´mb. Keresztes eg¢szen
az orrÀig belebÃjt az olajosan csillÀmlÂ vÁzbe, s a vÁz alatti l¢pcsûk egyik¢n meg¡lve,
odaadÀssal engedte Àt tekintet¢t a lÀtvÀnynak.

A kupolÀs terem d¢li falÀban egy szamÀrhÀtÃ ablak ¢s egy ajtÂ nyÁlt; am´g´tt he-
lyezt¢k el a gûzkamrÀkat. Amikor Keresztes bel¢pett a fojtÂ, erûs gûzbe, csak hangok
alapjÀn ¢rz¢kelte az emberi testeket, a sürü gomolygÀs elfedett elûle mindent. A tej-
feh¢r k´d k´rbefolyta a teret, a mentafü ÀthatÂ bizsergû illata t´mj¢nk¢nt Àradt sz¢t
a kamrÀban, csÁpûsen rÀtelepedett a szemre, ¢s fÀtyolba borÁtotta az arcot. MÀr jÂ ideje
ÀlldogÀlt a hÂszÁnü gomolygÀsban, amikor minden elûzm¢ny n¢lk¡l, csak Ãgy a sem-
mibûl felr´ppent a talÀnyos szÂ: ETERVIT.

A nedves levegû megsokszorozta a hangot, mintha egyszerre t´bb irÀnybÂl ¢s t´bb
szÀjbÂl hangzott volna el a n¢v. ä Nem, nem, mondtam mÀr, a papÁrok rendben van-
nak, holnap indulhat az ETERVIT ä hallotta Keresztes eg¢szen k´zelrûl. Valaki ki-
nyitotta a kamra ajtajÀt, Àramlott kifel¢ a gûz, s a ritkulÂ gomolyag f¡gg´ny¢n keresz-
t¡l megpillantotta ûket. Ott Àlltak nem messze tûle, a t´rpetermetü f¢rfi hÀtÀt a feh¢r
csemp¢nek vetve magyarÀzott, a hosszÃ meg t¡relmesen hallgatta. ä Nagyon hiÀnyzik
Sandri, n¢lk¡le nem vagyunk teljesek ä ingatta fej¢t a kis n´v¢sü. VÀllig ¢rû haja eg¢sz
a fej¢re simult, mint egy indiÀnnak. ä Nem lehet semmit se tenni? ä k¢rdezte a hosszÃ.
ä Mit, mit tudsz itt tenni! Az ETERVIT-nek mennie kell!

Keresztes ¢rezte, hogy egy ¢letre megjegyzi ezt a nevet, melynek jelent¢s¢t nagy
valÂszÁnüs¢ggel sohase fogja megtudni. így is hagyta ott ûket abban a meggyûzûd¢s-
ben, hogy f´l´sleges ¢s ¢rtelmetlen idûpocs¢kolÀs annak megfejt¢se, ami nem kÁvÀnja
felfedni magÀt. Ha hazamegy, elmondja majd a feles¢g¢nek ¢s k¢t gyerek¢nek a t´r-
t¢nteket, kicsit kiszÁnezve, hogy a l¢lektani hatÀs nagyobb legyen. A gyerekek elgon-
dolkodnak majd az ETERVIT-en, biztosan ellÀtjÀk k¡l´nf¢le fantasztikus jelent¢ssel,
s û mosolyogva hallgatja, hogy napok mÃlva is milyen mes¢kkel traktÀljÀk egymÀst,
melyeknek mind a titokzatos ETERVIT a fûszereplûje.

Kil¢pve a gûzkamrÀbÂl a 19 fokos kismedenc¢t lÀtogatta meg, ¢s eg¢szen a feje bÃb-
jÀig megmÀrtÂzott a hideg vÁzben. Az igazi f¡rdûvend¢g ez¢rt az ¢rz¢s¢rt jÀr a termÀl-
ba: a gûz utÀn a csaphideg vÁz az itt el¢rhetû ¢lvezetek betetûz¢se! A pÂrusok kitÀgul-
nak, aprÂ tüszÃrÀsok izgatjÀk v¢gig a testet, bizseregve szalad a v¢r a verûerekben. A
vÁz alÀ bÃjt, ¢s hosszan, ameddig t¡deje bÁrta, lent tartotta magÀt. Ezt k¢tszer-hÀrom-
szor is megism¢telte, majd n¢hÀny àlevezetûÊ s¢tak´r megt¢tele utÀn a 42 fokos me-
denc¢be lÀbolt bele.

Idûk´zben szemmel lÀthatÂan megszaporodtak a vend¢gek. HÀrmasÀval-n¢gyes¢-
vel j´ttek be az ajtÂn, integettek egymÀsnak mint r¢gi t´rzstagok, akik talÀn naponta
¢lvezik itt a f¡rd¢s ´r´meit. A nyolcsz´gletü nagymedence teljesen megtelt, partjÀn



szabÀlyos idûk´z´kben megjelent a masszûr, egy szakÀllas ÂriÀs, ¢s ki-kiszÂlÁtott valakit
a vÁzbûl. A kupola boltjÀnak ablakaiban a f¢nyek ekkorra mÀr kihunytak, d¢lutÀn ´t
Âra lehetett vagy m¢g t´bb, lassan k´zelÁtett a f¡rd¢s kiszabott idûtartamÀnak a v¢ge.
Keresztes k¢sz¡lûd´tt. UtolsÂ elmaradhatatlan tornagyakorlatÀt v¢gezte, a f¡rd¢s ott-
honrÂl hozott, mindent lezÀrÂ rituÀl¢jÀt. Felemelt kinyÃjtott kar, oldaltartÀs, f´ltartott
kar, feszes teny¢r. Az oszlopokat fent a hevedern¢l vasrudakkal erûsÁtett¢k ́ ssze, s egy-
egy rÃd az oszlopfûktûl a falba is vezetett. Keresztes karlendÁt¢s k´zben kez¢vel meg-
¢rintett egy ilyen rudat, s nem is engedte el. TÀvoli eml¢kek ¢bredtek benne. Gyerek-
korÀnak porolÂrÃdja jutott esz¢be, aztÀn a nyÃjtÂ, melyen gimnÀziumi ¢veiben szer-
tornagyakorlatait v¢gezte. Menne-e m¢g a haskelep? Tenyer¢be fogta a rideg f¢met,
¢s lassan, hogy lÀbÀval n¢hÀny centire eltÀvolodjon a kûtûl, felhÃzta magÀt. K´nnye-
d¢n ment. Lopva k´r¡ltekintett. A masszûrt nem lÀtta a medenc¢k szeg¢ly¢n¢l, a ven-
d¢gek magukkal voltak elfoglalva. Egy k´nnyed sz´kken¢ssel elrugaszkodott a kera-
mittÂl, k¢t karja ugyanabban a pillanatban megemelte test¢t, s amikor Àlla a rÃd vo-
nalÀban volt, hasizmai is dolgozni kezdtek. Finom automatizmusok ¢bredtek benne,
minden izom ´nÀllÂan tudta a feladatÀt, mintha nem is az û teste volna, ami most
odafenn mozog. K¢t kinyÃjtott lÀbfeje el¢rte a rudat, combjÀval, Àgy¢kÀval a vas f´l¢
ker¡lt, ¢s medencecsontjÀt forgÂtÀmaszt¢knak hasznÀlva Àtfordult. VÁzszintes, egye-
nes vonalban nyÃlt el a levegûben, mint valami m¢dium. K¢t ¢rz¢s lepte meg egyszer-
re. Az egyik azonnal le akarta parancsolni a magasbÂl az illem nev¢ben, a mÀsik el-
nyomta az ÂvatossÀgot, az illemet, ¢s kamaszos ́ r´m´t szabadÁtott fel benne. Ez utÂb-
binak engedve hosszan kitartotta magÀt a rÃdon. ä BravÂ, nagyon jÂ, eg¢szen kivÀlÂ!
ä hallotta egyszerre maga alÂl.

MegfeszÁtett nyakkal forgatta fej¢t a hang irÀnyÀba. Furcsa, ûrt ÀllÂ pÂzban a k¢t
ETERVIT-es f¢rfi Àllt alatta. Keresztes ¢rezte, hogy figyelik, ¢s minden mozdulatÀt
szÀmon tartjÀk. A magas alig n¢hÀny fejhossznyira alatta riadt csodÀlkozÀssal n¢zett
az arcÀba. Felemelt teny¢rrel, mint labdÀt vÀrÂ jÀt¢kosok l¢ptek mell¢ a le¢rkez¢s k¢-
sz¡letekor, ¢s elûz¢kenyen k´rbefogtÀk, nehogy megsz¢d¡lj´n ¢s elvÀgÂdj¢k a k´ve-
zeten. A kis termetü copfos vitte a szÂt. ä Hogy is kezdjem? ä fontoskodva v¢gigsimÁ-
totta aprÂ, k´v¢r ujjaival indiÀnhajÀt. °rthetetlen nevet motyogott a bemutatkozÀskor.
ä Alfr¢d ä szÂlt a hosszÃ, ¢s kez¢t nyÃjtotta.

A t´rt¢net ezt k´vetû filmkockÀi mintha az Àlom ¢s ¢brenl¢t hatÀrmezsgy¢j¢n pe-
regtek volna. A nyolcsz´gletü medence szeg¢ly¢n telepedtek meg, ¢s lÀbukat a vÁzbe
lÂgatva v¢g n¢lk¡li tÀrsalgÀsba fogtak. A tÀrsalgÀs azzal indult, hogy a kis copfos ¢s
barÀtja megdics¢rte Keresztest a gyakorlatÀ¢rt, ¢s lelkes ¢rdeklûd¢ssel tornÀszmÃltja
felûl faggattÀk. Keresztes Ãgynevezett B kategÂriÀs II. osztÀlyÃ szertornÀsz volt a gim-
nÀziumban, ezt a minûsÁt¢st a negyed¢vente megrendezett jÀrÀsi versenyeken ¢rde-
melte ki. Szeretett tornÀszni, de amikor az egyetemre ker¡lt, egyik naprÂl a mÀsikra
abbahagyta a sportot. ä Milyen kÀr, mekkora kÀr ¢s vesztes¢g! ä fogalmazott ekk¢nt a
copfos, ¢s fÀjdalmasan megrÀzta fej¢t a hosszÃ is.

Nagyon hasonlÁtanak egymÀsra ä ÀllapÁtotta meg magÀban Keresztes ä, csak tud-
nÀm, mi a k´z´s benn¡k.

ögy besz¢ltek vele, mint a pszichiÀterek, nyelvhasznÀlatukban vÀlaszt¢kosak, mÀr-
mÀr k´r¡lm¢nyesek voltak. Keresztes ¢rezte, hogy komoly ¢s erûs szÀnd¢kuk van ezzel
a besz¢lget¢ssel, csak m¢g nem tudta, mi. A szertornÀszmÃlt ¢s -´r´ks¢g irÀnt meg-
nyilvÀnulÂ ¢rdeklûd¢s azt sejtette, hogy a tÀrsalgÀs l¢trej´tte ¢s c¢lja is a bemutatott
tornamutatvÀnnyal Àll ´sszef¡gg¢sben.
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ä ¹n nem akÀrmilyen ember ä emelte fel mutatÂujjÀt a t´rpetermetü. ä Amikor
Alfr¢ddal egy¡tt v¢gign¢zt¡k a haskelepet, majd utÀna a hosszan kitartott, rendkÁv¡l
szabÀlyos m¢rleget, mindketten azt gondoltuk, ez az ember fegyelmezett ¢s megbÁz-
hatÂ. Mindk¢t feladat jelentûs ́ sszpontosÁtÀst ig¢nyel. Csak az k¢pes ilyen m¢rvü kon-
centrÀciÂra, aki maga is pontos, mint a jÂ Âraszerkezet. Egyetlenegyszer k´vetett el
megbocsÀthatatlan hibÀt. Egy kis sz¡net k´vetkezett. ä Akkor jÀrt el felelûtlen¡l
k´nnyelmüen, amikor felhagyott a tornÀval. ä A copfos itt elhallgatott, ¢s jelentûs¢g-
teljesen Keresztes szeme k´z¢ n¢zett. AztÀn Ágy folytatta: ä Mi Alfr¢ddal lehetûs¢get
adunk ´nnek, hogy r¢gi mutatvÀnyait ä ezt a kifejez¢st hasznÀlta, àmutatvÀnyaitÊ ä
ism¢t sikerrel bemutathassa. Legyen az ETERVIT vend¢ge.

Keresztes ha akart se tudott volna magÀra nyugalmat erûltetni. A pillanat hatÀro-
zottan ¡nnep¢lyes volt, vÀrakozÂ cs´nd tÀmadt a nyomÀban. KÁvÀncsisÀga ugyanak-
kor fokozÂdÂ szorongÀssal telÁtûd´tt. Mit vÀrnak ezek itt ketten tûle? Mibe akarjÀk
behÃzni? K¡l´n´s dolog t´rt¢nt. EzÃttal Alfr¢d besz¢lt, ¢s Keresztes meglepve vette
tudomÀsul, hogy tulajdonk¢ppen nem is ¢ri annyira vÀratlanul az, amit hall. Sût azon
csodÀlkozott, mi¢rt nem j´tt rÀ az ´sszef¡gg¢sekre mÀr az elsû pillanatban. Mert az
ETERVIT, der¡lt ki Alfr¢d bû l¢re engedett mondÂkÀjÀbÂl, nem volt mÀs, mint egy
cirkuszi vÀllalkozÀs. ä HÀrman alapÁtottuk, jÂformÀn a semmibûl. OszkÀr, Sandri ¢s
¢n. OszkÀr ä biccentett tÀrsa fel¢ ä hÁres artistacsalÀdbÂl szÀrmazik, ¢s a legjobb bohÂc,
akit valaha lÀtott. Sandri, akire rÀdûlt a sÀtorrÃd, ¢s most kÂrhÀzban fekszik, k¡lf´ldet
jÀrt k´t¢ltÀncos, akrobata, ¢n pedig ÀllatidomÀr vagyok ¢s alkalmi zsonglûr. Vid¢kre
jÀrunk, aprÂ kis falvakba, ahol m¢g tisztelik a verejt¢ket a cirkuszi mutatvÀny m´g´tt.
A fizets¢g nem nagy, de meg¢l¡nk belûle.

Keresztes nem titkolt ¢rdeklûd¢ssel hallgatta Alfr¢dot. Teljesen k´rbefogtÀk, mint
valami vallatÂban. Most balra fordÁtotta fej¢t, mert OszkÀr k´v¢r mutatÂujjÀt lÀtta
meglengeni. ä Holnap egyhetes turn¢ra vÀrnak a NyÁrs¢gbe, tÀvoli falvak, ismerûs
k´z´ns¢g. Az enged¢ly, a szerzûd¢s a kez¡nkben. De Sandri n¢lk¡l nem mehet¡nk,
û m¢g ÀpolÀsra szorul. Ha Sandri nincs, az ETERVIT sem teljes. H¢t müsorszÀm az
´v¢!

OszkÀr szavaibÂl Àradt a keserüs¢g. T́ mpe tenyer¢be temette manÂarcÀt, ¢s per-
cekig n¢ma maradt. AprÂ ny´sz´rgû hangokat hallatott, melyek k¢ts¢gkÁv¡l valami
zokogÀsf¢l¢re eml¢keztettek. AztÀn tagoltan, an¢lk¡l, hogy ujjai m´g¡l kitekintett vol-
na, megszÂlalt: ä TanÀr Ãr, vÀllalja el Sandri helyett a rÃdszÀmokat.

°rtelmetlen vÀllalkozÀs lenne a Keresztes lelk¢ben hullÀmzÂ ¢rzelmi vihart az in-
tenzitÀs m¢lys¢ges amplitÃdÂjÀban visszaadni. Elûsz´r tr¢fÀra fogta a dolgot; Ãgy gon-
dolta, OszkÀr kijelent¢s¢t r´videsen harsÀny nevet¢s fogja k´vetni, ami a jÂl siker¡lt
beugratÀsokat kÁs¢ri. A nevet¢s azonban elmaradt. OszkÀr v´r´s, kihev¡lt arccal, pÀrÀs
szemmel n¢zett Keresztesre, ¢s Alfr¢d is hallgatÀsba burkolÂzott. Keresztes meg¢rtet-
te, hogy az eg¢sz abszurd t´rt¢net komolyan valÂsÀgos. F¢lelem fogta el, a kisdiÀk iz-
galma, akit feleltet¢skor sarokba szorÁtanak. Tudta, mit kell mondania, de tisztÀban
volt azzal is, hogy amit mondani akar, nem fog megfelelni a vÀrakozÀsnak. Kez¢vel
elhÀrÁtÂ mozdulatot tett. ä Lehetetlens¢g, lehetetlens¢g, amit kÁvÀnnak tûlem ä voltak
elsû v¢dekezû szavai. K¢nyszeredetten felnevetett.

ä Egy h¢trûl van szÂ, mind´ssze egy h¢trûl ä k¢rlelte OszkÀr.
ä De ¢n tanÀr vagyok... ÂrÀim vannak a fûiskolÀn! ä dadogta Keresztes.
ä HelyettesÁtik ä szÂlt Alfr¢d ä, egy h¢tre mindenki helyettesÁthetû!
Keresztes menek¡lni prÂbÀlt, felemelkedett a l¢pcsûrûl, de vissza¡ltett¢k. Nem vol-

tak agresszÁvek, csak Keresztes bizonyult gyeng¢nek.



ä Egy h¢t, mind´ssze egy h¢t, tanÀr Ãr! ä ism¢telte magÀt OszkÀr. ä MÀs k´rnyezet,
mÀs ¢let, ¢s nem is kÁvÀnjuk ingyen.

Keresztes a fej¢t rÀzta, k¢ptelen volt egy ´sszef¡ggû mondat megfogalmazÀsÀra.
¹szt´n´s v¢dekez¢s¡l fûiskolai ÂrÀinak cÁmszavaiba kapaszkodott:

ä No de az ÀllamhÀztartÀs reformja, a birtokpolitika, a telep¡l¢shÀlÂzat...?!
ä Sz¡ks¢g¡nk van magÀra, tanÀr Ãr ä szÂlt k´ny´rgû hangon, megfellebbezhetet-

len¡l Alfr¢d.
Az elsû pohÀr s´rt m¢g a f¡rdû b¡f¢j¢ben fogyasztottÀk el, aztÀn fr´ccs´t ittak egy

budai kiskocsmÀban. Alfr¢d ¢rz¢kletes k¢pekben rajzolta fel a Keresztes elûtt ÀllÂ rÃd-
mutatvÀnyokat.

ä Mialatt a tanÀr Ãr dobperg¢s kÁs¢ret¢ben a hosszan kitartott m¢rleget v¢gzi, mi
kartonoszlopokat ÀllÁtunk a tanÀr Ãr lÀbÀhoz ¢s fej¢hez. Az egyik oszlopon mÀr ott fog
¡lni Tutyi, a kis feh¢r puli, aki egy megadott jelre a tanÀr Ãr vÁzszinttest¢t hÁdk¢nt
alkalmazva, Àtszalad a mÀsik oszlop tetej¢re.

Keresztes kÀbÀn hallgatta az attrakciÂk leÁrÀsÀt, s mint valami ́ rv¢nybe, Ãgy n¢zett
a holnapi nap el¢. K¢sûbb szorongÀsa az elfogyasztott nagy mennyis¢gü bor hatÀsÀra
n¢mileg oldÂdni kezdett, a legv¢g¢n pedig, a Szent JÀnos-pohÀr ki¡rÁt¢se utÀn, mond-
hatni teljesen felengedett. Kifejezett ¢rdeklûd¢st tanÃsÁtott a produkciÂk irÀnt, s n¢-
hÀny mutatvÀny finomÁtÀsÀban megfontolandÂ ´tletekkel rukkolt elû.

K¢sû este lett, mire haza¢rt. Oszi ¢s Alfr¢d eg¢szen a bejÀrati ajtÂig kÁs¢rte, ott tisz-
telettudÂan elk´sz´ntek tûle, ¢s megÀllapodtak a kora reggeli indulÀs idûpontjÀban.

Otthon a t´rt¢ntekrûl nem mondott senkinek semmit. Min¢l tÀvolabb ker¡lt per-
cekben, ÂrÀkban az esem¢nytûl, annÀl abszurdabbnak, zavarosabbnak tünt minden.
çtadhatatlannak. Titkon hÀlÀs volt feles¢g¢nek, hogy nem tette szÂvÀ italos ÀllapotÀt,
melyet a jÂ ¢tvÀggyal elfogyasztott vacsora egy¢bk¢nt teljesen elt¡ntetett. M¢g bement
a gyerekek szobÀjÀba, ¢s elmondott nekik egy mes¢t, a kedvenc¡ket, aztÀn r´vid ol-
vasÀs utÀn nyugovÂra t¢rt û is. Hosszan, sÃlyosan, Àlomtalanul aludt.

F¢l h¢t tÀjban monoton, berregû zaj Àradt be f´ldszinti lakÀsÀnak utca felûli front-
jÀrÂl. Papucsba bÃjt, ¢s elhÃzta a f¡gg´nyt az ablakon. A derengû homÀlyban egy cir-
kuszi kocsi fogta el a keskeny kis utca jobb ¢s bal oldalÀt. Eg¢szen r¢gi tÁpusÃ, nagy
sÀrv¢dûs kocsi volt, betükbe rendezûd´tt aprÂ szÁnes villany¢gûk sora futott v¢gig a
tetej¢n: ETERVIT. Keresztes csendben fel´lt´z´tt. PapÁrt vett elû, hogy ¡zenetet hagy-
jon feles¢g¢nek, de nem Árt rÀ semmit, mert nem tudott mit ¡zenni. Azt se tudja, hovÀ
mennek. TelefonÀlni fog okvetlen¡l, amint lehet ä hatÀrozta el magÀban ä, ¢s persze
a munkahely¢re is, ahol vÀrni fogjÀk.

SzorongÀsa a munkahely gondolatÀra Ãjra meglepte, de mÀr nem t´rûd´tt vele.
Kint Oszi vÀrta a sz¢lesre tÀrt kocsiajtÂnÀl.

ä JÂl aludt, tanÀr Ãr?
Az utast¢rben Alfr¢d mellett k¢t r´vid hajÃ szûke h´lgy fogadta pillantÀsa meleg¢be

Keresztest. ä Lola ¢s Lili, az ETERVIT lelkei ä mutatta be a lÀnyokat Alfr¢d ä p¢nz-
tÀrosok, jegykezelûk, müsorvezetûk, akrobatÀk egy szem¢lyben. Lola, a szebbik, kis
lapos ¡vegbûl pÀlinkÀval kÁnÀlta Keresztest.

ä JÂlesik az ilyen reggel ä hunyorÁtott cinkosan a tanÀrra.
HÀtul, a kocsi belsej¢ben abban a pillanatban, amikor Alfr¢d felkapcsolta a f¢ny-

szÂrÂt, valami nagy testü Àllat megl´kte az utast¢r falÀt, mitûl az eg¢sz kocsi elûre-
billent.

ä TalÀn indulhatunk is ä szÂlt ked¢llyel Alfr¢d, ¢s beindÁtotta a motort.
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KÀntor Lajos

TITOK °S TARTOZçS
Szab¢di LÀszlÂrÂl, 1998-ban

M¢g nem volt huszonegy ¢ves, amikor ä eg¢sz pontosan: 1928. Àprilis 6-Àn ä mÀr Ágy
k¢rdezett (versben): àMicsoda rontÀs rabja lehetek?Ê Az àolvasottak ¢s nem olvasottakÊ diÀ-
riumak¢nt ugyanettûl az ¢vtûl k¢szÁtett feljegyz¢seiben, ahol szÂ van J¢zusrÂl ¢s Bras-
sairÂl, Petûfirûl ¢s DurkheimrÂl, magas matematikÀrÂl ¢s az adÂzÀs lehets¢ges hasz-
nÀrÂl, term¢szetszerüen bukkan elû az ¢letprogram: àNem akarok azonban abba a hibÀba
esni, mint mÀsok, akik azt v¢lt¢k, hogy vel¡k bizonyos v¢gsû pontra jutott a tudomÀny vagy mü-
v¢szet vagy bÀrmi mÀs. °n csak a magyarsÀg egy gy´ny´rü lend¡l¢s¢t akarom, s ezt meg is csi-
nÀljuk...Ê (Egy barÀtja keresztneve zÀrja a mondatot, az ifjÃkori tervez¢s tÀrsÀ¢. °s ez
is jellemzû. Nagy gondolatai megvalÂsÁtÀsÀhoz Szab¢di eg¢sz ¢let¢ben kereste a tÀr-
sakat ä n¢ha rÀjuk is talÀlt, p¢ldÀul a negyvenes ¢vek elej¢n, a Term¢s szerkeszt¢se k´z-
ben.) Egy ¢vvel k¢sûbbrûl a k¢zÁrÀsban megûrz´tt naplÂ a k´vetkezû ànovellat¢mÀtÊ
kÁnÀlja: àMajd Sz¢kely LÀszlÂ. Valami furcsa nevü hûs szerepel benne. Gondolkozik ¢s ¢l. Sehogy
sem ¢rti a dolgokat. A barÀtjÀnak, aki azt hiszi, hogy ez a furcsa nevü ember menthetetlen, mindig
vÁgan ¢s rem¢nykedve mondja nagy k¢ts¢gbees¢sek utÀn: nem baj! majd Sz¢kely LÀszlÂ! Vagy
hÀromszor fordul el¢ ez a rem¢ny (nagyon k¢ts¢gbeejtû helyzetekkel kapcsolatban). A barÀtja meg-
k¢rdi: ki az a Sz¢kely LÀszlÂ? HÀt te nem ismered? (A barÀtja eg¢szen ́ ntudatlan, ́ szt´ni figura.)
Himnuszt zeng Sz¢kely LÀszlÂrÂl. ý az, aki mindent ¢rt. Aki ebben a vilÀgban (ami az û fantÀ-
ziÀjÀnak a sz¡lem¢nye) mindenkit szeret. Aki mindent legjobban megold. A v¢g¢n megmagya-
rÀzza a dolgokat. Kedves olvasÂ! Tulajdonk¢ppen ¢n vagyok ez a Sz¢kely LÀszlÂ. [...] NovellÀim,
verseim alÀ ezt a nevet Árom, babonÀbÂl, ¢n is. °s vÀrom ¢s rem¢lem, hogy û mindent megold.
Lehetetlen, hogy ne legyen hatalma. Nem szabad k¢telkednem benne. Hitem, bÀlvÀnyom ez a n¢v
¢s az a rejtelmes hatalom, amit ez a n¢v id¢z.Ê

Hitek ¢s bÀlvÀnyok sürün cser¢lt¢k egymÀst a XX. szÀzad Kelet-K´z¢p-EurÂpÀjÀ-
ban, a magyarsÀg szük¡lû ¢letter¢ben, Erd¢lyben, ahol az id¢zett ànovellat¢maÊ meg-
sz¡letett, az eltelt h¢t ¢vtized azonban ä ha csak bizonyos k´rben is ä megûrizte Szab¢di
(Sz¢kely) LÀszlÂ nev¢t, hÁr¢t, legendÀjÀt. A JÂzsef AttilÀ¢hoz hasonlÂ ¢letlezÀrÀs, annÀl
is inkÀbb, hogy ez az ´ngyilkossÀg a kolozsvÀri Bolyai Egyetem fogalmÀval (felszÀmo-
lÀsÀval) kapcsolÂdott egybe, sz¢lesÁtette azoknak k´r¢t, akik Szab¢dirÂl àvalamit hal-
lottakÊ, de a titok ¢s tartozÀs tartomÀnya ettûl m¢g nem ker¡lt k´zelebb az utÂkorhoz,
korunkhoz. Pedig ÁrÀstudÂk sora id¢zhetû meg a titokfejtûk fajtÀjÀbÂl a hatvan ¢vn¢l
is t´bbet ÀtfogÂ Szab¢di-bibliogrÀfiÀban. Babits besz¢lgetûf¡zeteinek 1940. oktÂberi,
a Baumgarten-dÁjra, a k´zeli dÁjosztÀsra vonatkozÂ bejegyz¢sei k´zt olvashatÂ: àSzab¢di
LÀszlÂ kis dÁjra. (Erd¢lyi, nagyon jÂ k´ltû).Ê Ezt megelûzûen a Nyugat 1940. augusztus 1-jei
szÀmÀban ä amelyet Cs. SzabÂ LÀszlÂ Erd¢ly-essz¢je nyit ä Illy¢s Gyula Szab¢di-kriti-
kÀja a k´vetkezû Át¢lettel zÀrul: àSzab¢di LÀszlÂ sz¢kely, de ezzel az elsû lÁrai gyüjtem¢ny¢vel
az eg¢sz ifjÃ magyar k´lt¢szet igen ¢rt¢kes tagja lett.Ê Egy ¢vvel k¢sûbb, szint¢n a Nyugatban,
Sch´pflin AladÀr Szab¢di prÂzak´tet¢rûl Ár; ¢s ahogy Illy¢s AZ ALKOTñ SZEG°NYS°G
cÁmü verset mutatta fel mint remeket, Sch´pflin is talÀl egy novellÀt (A KESERVES),
amelyet balladisztikus formÀban idûÀllÂnak minûsÁthet. (àVan benne valami sajÀtsÀgosan
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ûsi, valahogy nagyon r¢gi, primitÁv rajzokra eml¢keztetû. Szerencs¢s pillanatÀban sz¡letett müve
egy tehets¢ges fiatal ÁrÂnak, aki ker¡li a jÀrt utakat, a maga k¡l´n ÃtjÀt keresi.Ê) Csak Babits
halÀla utÀn, 1942-ben kap Szab¢di Baumgarten-jutalmat ä Àm ebben bizonyÀra benne
foglaltatik Babits MihÀly korÀbbi v¢lem¢nye is. Az 1942-es javaslat ÀllÁtÂlag Molter KÀ-
rolytÂl szÀrmazott, û ajÀnlotta ezer pengûre Erd¢ly legtehets¢gesebb lÁrikusÀt; az
´sszeget Sch´pflin emeltette fel, elolvasva Szab¢di versesk´nyv¢t. (A t´rt¢netet a sz¢-
kelyf´ldi, majd chicagÂi ÃjsÀgÁrÂ-ÁrÂ, hÁres szakÀcsmüv¢sz SzathmÀry Lajos mes¢li el
Szab¢di LÀszlÂhoz Árt level¢ben. Eszerint Molter Ágy reagÀlt a hÁrre: àLÀszlÂnÀl ¢rdeme-
sebb ember ritkÀn kapott Baumgarten-dÁjat.Ê A lev¢l elej¢n arrÂl szÀmol be SzathmÀry, hogy
Molter Àradozva nyilatkozott Szab¢di legÃjabb, az Erd¢lyi Helikonban megjelent ver-
s¢rûl: àAzt mondta, hogy Ãgy ¢rzi, ez az a vers, amit KosztolÀnyi mindig szeretett volna megÁrni,
de nem volt hozzÀ el¢g tehets¢ge.Ê ä A TELEHOLD-rÂl van szÂ.)

Az erd¢lyi kortÀrsak, munkatÀrsak legt´bbje (B´z´di Gy´rgy, Szenczei LÀszlÂ, J¢-
kely ZoltÀn, Kiss Jenû, Asztalos IstvÀn, Szeml¢r Ferenc, Csehi Gyula, JancsÂ Elem¢r,
Balogh EdgÀr, MikÂ Imre) hasonlÂ elismer¢ssel szÂlt Szab¢dirÂl. TalÀn ezekn¢l a cik-
kekn¢l, nyilatkozatoknÀl, levelekn¢l is fontosabb, jellemzûbb viszont az, ahogy a tanÁt-
vÀnyok eml¢keznek rÀ. Az 1940/41-es bÀr¢i tanÁtÂskodÀsÀra vonatkozÂ feljegyz¢sben
(a Szab¢di-hagyat¢kban) olvassuk: à´r´k ¢letemben azt tartottam, hogy aki tanÁtani akar, an-
nak elûbb meg kell tanulnia azt, amit a tanÁtÀsra ker¡lû tudÊ. Nos, ez a hatalmas tudÀsÃ
ember rendelkezett azzal a k¢pess¢ggel, hogy àa tanÁtÀsra ker¡lûkÊ gondolkodÀsmÂd-
jÀhoz k´zel ker¡lj´n, ¢s ¢pp ezÀltal tudja alakÁtani ûket. A sepsiszentgy´rgyi Sz¢kely
MikÂ Koll¢gium diÀkjÀnak eml¢keit id¢zi fel Beke Gy´rgy 1946-bÂl; egy ¢les konflik-
tushelyzet megoldÀsÀban vÀllalt szerepet a tanÀri karba àcsendben, alÀzattal, szomorÃ-
sÀggalÊ nemr¢g KolozsvÀrrÂl j´tt Szab¢di LÀszlÂ; felnûtteket megilletû komolysÀggal
szÂlt a lÀzadÂ diÀkokhoz. àA szavai hatÀrozottak voltak mindig ä akkor k¡l´n´sen ä ¢s bizo-
nyosak. Igazak. Sz¢pek. Nem stÁlusuk tette igazÀn azzÀ ûket, hanem a gondolat, amely Àtragyogott
rajtuk. A felelûss¢g, amely az idûh´z k´t´tte. A k´zvetlens¢g, amellyel lehajolt hozzÀnk, gyÀmolÁtÂ
gyÀmoltalansÀggal ¢s ´nmagÀt t¢pû k¢tellyel.Ê TÁz ¢vvel k¢sûbb, 1956 ûsz¢n, mint a Bolyai
TudomÀnyegyetem k´ztiszteletben ÀllÂ tanÀra, egy sÃlyosabb ä Szab¢dit is fenyegetû
ä helyzetben nem tudott hasonlÂk¢ppen meggyûzû lenni, teljesÁteni a mÀr pÀrtfel-
adatul kapott csendesÁt¢st, a lÀzongÂ fiatalok leszerel¢s¢t. àA mÀskor oly ¢les ¢rvel¢sü esz-
t¢ta megbukott ezen a prÂbat¢telen, hÃsz¢ves diÀkjai elûttÊ ä Árja LÀng GusztÀv; a politizÀlÂ
Szab¢dit elmarasztalÂ eml¢keihez ugyanakkor hozzÀteszi: àa k´ltût ¢s az ideolÂgiai k´-
t´tts¢gek k´z´tt is eredeti szaktanÀrt azonban vÀltozatlanul becs¡lt¡kÊ.

Az 1956-os t´rt¢net ¢s Szab¢di LÀszlÂ egyetemi, k´z¢leti viszontagsÀgai (mÀr a negy-
venes ¢vek k´zep¢tûl) erûsebb megvilÀgÁtÀst, k¡l´n fejezetet ig¢nyelnek. çm a kor-
szakot s az erd¢lyi, romÀniai viszonyokat nem ismerûk szÀmÀra itt, a kortÀrsi tanÃsÀg-
t¢telek felvillantÀsakor is jelezni kell, hogy Szab¢di mint magÀt a magyarsÀgnak elk´-
telezett polgÀri ¢rtelmis¢gi, aki 1940 december¢ben az Erd¢lyi Helikonban ºDV¹Z-
L°GY, SZABADSçG! cÁmmel k´z´lt a b¢csi d´nt¢shez kapcsolÂdÂ (bÀr korÀntsem mÀ-
moros) verset, majd 1942 ¢s 1944 k´zt (J¢kely ZoltÀnnal, Kiss Jenûvel, B´z´di
Gy´rggyel, Asztalos IstvÀnnal egy¡tt) a Term¢s cÁmü, nemzetpolitikai k¢rd¢sekben
´nÀllÂ hangjÀt hallatÂ folyÂiratot szerkesztette ä 1944 oktÂber¢ben Ãj helyzet elûtt Àll.
A vÀltÀs neki annyiban volt k´nnyebb, mint jÂ n¢hÀny ¢rtelmis¢gi sorstÀrsÀnak,
amennyiben a marxista vilÀgmagyarÀzattal nem most kezdett ismerkedni (noha a pro-
letÀr internacionalista felfogÀssal nyÁlt vitÀban Àllt), ¢s a magyaräromÀn k¢rd¢st ko-
rÀbban is k´zelrûl, nem illuzÂrikusan szeml¢lte. (Mi sem jellemzûbb, mint hogy 1940
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november¢ben tanÁtÂnak jelentkezett egy mezûs¢gi romÀn faluba, onnan hozta ma-
gÀval, illetve fordÁtotta magyarra a BçR°I CSUJOGATçSOK-at.) A hatalomvÀltozÀskor
az Ãgynevezett n¢pi demokrÀcia szolgÀlatÀba Àllt tehÀt, bel¢pett a kommunista pÀrtba,
azzal biztatva magÀt, hogy a szocializmus megoldja az ût mindig elsûdlegesen foglal-
koztatÂ nemzetis¢gi k¢rd¢st. Korai k¢telyeit elnyomva, nem utolsÂsorban vezetû ideo-
lÂgusok (p¢ldÀul GaÀl GÀbor) Àltal folyamatosan ig¢nyelt bizonyÁtÀsnak eleget t¢ve
olykor maga is ideolÂgiai perzekutorrÀ vÀlt ä ¡ld´zûv¢ ¢s ¡ld´z´tt¢ egy szem¢lyben.
Aki elhitette magÀval, hogy k´z´ss¢ge ¢rdekeit szolgÀlja (sosem a magÀn¢rdeket, a
szem¢lyes karriert). Ezt a kortÀrsak pontosan tudtÀk.

Visszat¢rve a tanÁtvÀnyi vallomÀsokhoz, a àszaktanÀrÊ alakjÀn tÃl egy nemzed¢k
p¢ldak¢p¢rûl kell szÂlnunk, bÀrmennyire vitathatÂnak lÀtszik is az LÀng GusztÀv em-
l¢kez¢s¢nek id¢z¢se utÀn. àN¢gyesy-szabÀsÃ professzor akadt volna: Szab¢di LÀszlÂÊ ä ismeri
el az egyik leghitelesebb kortanÃ, SzilÀgyi Domokos, vitÀzÂ kedvü, egy¢bk¢nt inkÀbb
tagadva pontosÁtÂ eml¢kez¢s¢ben, a ForrÀs-nemzed¢krûl szÂlva. Nemcsak akadt volna
ä àakadtÊ is, ¢s ezt (noha a korabeli egyetemi irodalmi k´r´n kÁv¡l) Szab¢di egy ¢vti-
zeden Àt gyakorolta, t´bbek k´zt SzilÀgyi Domokos müveivel tanÃsÁthatÂan. De kezd-
j¡k elûbbrûl a bizonyÁtÀst. JÀnosi JÀnos, a romÀn irodalmi ¢letben nagy tekint¢lyü bu-
karesti eszt¢ta professzor (aki egyebek k´zt megÁrta a romÀn filozÂfiat´rt¢netet) a
negyvenes ¢vek v¢g¢rûl, a leningrÀdi tanulmÀnyait megelûzû Bolyai-korszakÀbÂl em-
l¢kezik Szab¢dira, a diÀkjaira lenyüg´zûen hatÂ, tekint¢ly¢t sosem ¢reztetû, tanÁtvÀ-
nyaival kollegiÀlisan viselkedû tanÀrra. àA szelÁd zordsÀg ¢s az engedm¢nyt¢telre mindig k¢sz
szigorÃsÀg megtestesÁtûje volt. Az maradt a vitÀkban is, szavai egyszerre voltak metszûk ¢s meg-
¢rtûk, s vitapartner¢nek ¢rvei m´g´tt sohasem t¢telezett f´l rosszindulatot, legf´nnebb a dolgok
meg nem ¢rt¢s¢t; meggyûzûd¢seiben megingathatatlan volt, de mindig ¢rdekelte mÀs meggyûzûd¢se
is, mindig rokonszenvezett embertÀrsaival, ¢s rokonszenvvel szeml¢lte a vilÀg dolgait; azt hiszem,
ez volt legjellemzûbb vonÀsa, rokonszenvess¢ge, ¢s ezt ig¢nyelte mÀsoktÂl is. K´zel Àlltunk hozzÀ
lelkileg, bÀr meglehet, tÃl hirtelenek voltunk az û nyugodtabb, meditatÁvabb alkatÀhoz viszonyÁt-
va, tÃl hevesek ¢s ÏmindentudÂkÎ, mert benn¡nk nem ¢ltek azok a k¢ts¢gek, melyekkel û, aki val-
lÀsos hajlandÂsÀgÃ ifjÃbÂl lett racionalistÀvÀ, s aki ´r´kk´n k¡zd´tt, sz¡ntelen¡l szigorÃan el-
lenûrizve kritikai szellem¢t, ́ nszÀntÀbÂl vÀllalva a vezekl¢st, valahÀnyszor v¢lt vagy valÂs gyar-
lÂsÀgot ¢szlelt ´nmagÀban.Ê A JÀnosinÀl pÀr ¢vvel fiatalabb, de ugyanazon kor ¢s vilÀg-
n¢zet Àltal nevelt k´ltû-publicista, SzÀsz JÀnos eml¢kid¢z¢s¢ben hasonlÂ arcvonÀsokra
ismer¡nk: àTanÀrom volt, k¢sûbb barÀtjÀul fogadott. Nem atyÀskodva vagy szÀrnya alÀ v¢ve,
nem ombolygatÂ oltalmazÂk¢nt, de egyenjogÃ tÀrsk¢nt ä elûlegben: pÀlyatÀrsk¢nt ä a nyÁlt v¢le-
m¢nymondÀs, az ûszinte eszmecsere ¢s f´lt¢tlen kritika szellem¢ben.Ê

A mi nemzed¢k¡nk ä a ForrÀs ä ¢s Szab¢di LÀszlÂ k´z´tt nem csupÀn ¢letkorban
volt nagyobb a tÀvolsÀg (a hÃsz¢vesnek az ´tvenes nehezen megszerezhetû barÀt): û
mindv¢gig megmaradt ¢s most mÀr ´r´kre megmarad nek¡nk A TANçRNAK. M¢g
egyetemistÀk, bolyaistÀk voltunk, amikor Szab¢di a szamosfalvi sÁnre fek¡dt. 1956ä57
¢s az 1959. februÀri kolozsvÀri egyetemegyesÁt¢s utÀn (benne tanÀrunk k´zismert
megsz¢gyenÁttet¢s¢vel) akkora volt ¢s oly szem¢lyes ez a trauma, Szab¢di LÀszlÂ ´n-
k¢nt vÀllalt halÀla ä ¢ppen tÃlest¡nk utolsÂ vizsgÀnkon vele ä, hogy ki nem irthatta
senki ¢s semmi belûl¡nk. Persze nem a halott, hanem az ¢lû TANçR bizonyult mes-
ternek. ögy, ahogy azt a legteljesebben LÀszlÂffy AladÀr vallotta meg hÃsz ¢vvel a szÀ-
munkra meghatÀrozÂ ember halÀla utÀn. TanulmÀnyai rendj¢t, ¢rtelm¢t, szellem¢t,
hangulatÀt vezeti vissza LÀszlÂffy a Szab¢ditÂl kapottakhoz, àaz elsû egyetemi naptÂl az
utolsÂ, Àprilisi zÀporesûben egy¡tt tett p¢ntek esti s¢tÀig. Valahol benne van azÂta is minden meg-
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kezdett papÁrlapomban, minden c¢dulÀm adatolÀsÀban, minden k´lt¢sre, politikÀra, nemzetis¢gi
l¢tre, szolgÀlatra vonatkozÂ gondolat megforgatÀsÀban ¢s elraktÀrozÀsÀban, egy majdani, talÀn
soha eg¢szen el nem k¢sz¡lû szem¢lyes vilÀg¢rtelmez¢shez. A pontossÀg büv´let¢t parancsolta rÀm,
ahol csak a k´ltûi h¢v akart elragadni, s a fantasztÀt erûsÁtette bennem, ahol a hideg ¢sz fegyelme
t´rt elûreÊ.

SzilÀgyi Domokos vissza-visszat¢r¢se Szab¢dihoz ugyanilyen jellemzû ä magyarÀzat
egyr¢szt a SzilÀgyi-¢letmüre, mÀsr¢szt a korra, a kor okozta torzulÀsokra. (JÀnosi JÀnos
leÁrÀsa is ez¢rt igazÀn fontos.) SzilÀgyi ä 1968-ban, tehÀt egy politikai-szellemi nyitÀst
hozÂ t´rt¢nelmi pillanatban, amely az û k´lt¢szet¢nek a felÁvel¢s¢t is elindÁtja ä Szab¢di
LÀszlÂ ¢let¢nek ¢s pÀlyÀjÀnak legnehezebb, nem k´nnyen meg¢rthetû ¢s magyarÀz-
hatÂ szakaszÀt korÀntsem akarva elhallgatni, felmentû levelet fogalmaz az utÂkorhoz:
à...nem mentegetni akarom a k´ltût, hanem meg¢rtetni. Mentegetni egy ilyen eurÂpai szabÀsÃ
k´ltût nevets¢ges volna. (Igen, igen, tudom, hogy tÃl sokat hajigÀlÂztunk az eurÂpaisÀg fogal-
mÀval; de ¢n, itt ¢s most, halÀlos-komolyan gondolom.) Mentegetûz¢sre k¡l´nben is csak az szorul,
aki renyhe; egy kis meg¢rt¢s viszont mindannyiunkra rÀnk f¢r ä amint a legutÂbbi ¢vezredekben
szint¢n kider¡ltÊ. SzilÀgyi Domokos szÂl àa term¢s utoljÀrÂlÊ is (amely àmint tudjuk: sok ¢s
sokf¢le okbÂl ä selejtesÊ), a kegyetlen logikÀrÂl, a k´z´ss¢g ¢let¢rûl, az ember idegeirûl,
a sorsfordulatokrÂl, arrÂl, hogy a rÀciÂ àhasztalan Âvja fensûbbs¢ges tÀrgyilagossÀgÀt: a
pillanat, a jelen, az Àt¢l¢s megjÀratja vele a poklok poklÀtÊ.

V¢g¡l: a magam tanÁtvÀnyi tartozÀsÀrÂl, a titokfejt¢s-kÁs¢rletekrûl ¢s arrÂl, hogy
ismerj¡k-e 1998-ban a poklok poklÀt, amelyet ä amelyeket! ä Szab¢di hetven-hatvan,
de fûk¢nt ´tven ¢s negyven ¢vvel ezelûtt Àt¢lt. Egyetemi leckek´nyvemben (m¢g àBo-
lyaiÊ din Cluj olvashatÂ benne) az elsû Szab¢di-bejegyz¢s, az irodalmi nyelvt´rt¢net (stÁ-
lust´rt¢net) kollokviumrÂl, 1957. mÀjus 17-i; a n¢gy f¢l¢ven Àt hallgatott kurzusbÂl
1959. januÀr 22-¢n vizsgÀztam, elûtte egy h¢ttel pedig finnugor-indoeurÂpai ´ssze-
hasonlÁtÂ nyelv¢szetbûl, szint¢n Szab¢di LÀszlÂnÀl. A kapott ¢rdemjegyn¢l fontosabb
dokumentum (szÀmomra legalÀbbis) a kolozsvÀri akad¢miai folyÂiratban, a Nyelv- ¢s
IrodalomtudomÀnyi K´zlem¢nyek 1959. 1ä4. szÀmÀban k´z´lt tanulmÀny, a NYELVI
TUDATOSSçG °S REALIZMUS (MñRICZ ZSIGMOND àRñZSA SçNDOR ¹SSZEVONJA A SZEM-
¹LD¹K°TÊ CíMþ REG°NY°NEK NYELV°RýL), amelynek m¢g szeminÀriumi tanÀri irÀ-
nyÁtÂja, pall¢rozÂja Szab¢di LÀszlÂ volt. MÂriczban ¢s a nyelvi realizmusban utazva
jÀrtam elûsz´r a Postakert utcai mÀsodik emeleti lakÀsban. A LÀzÀr utcai sz¡lûi hÀzba,
ahol k´ltû-professzorom ¢desanyja ¢s k¢t leÀnytestv¢re lakott akkor, valamivel k¢sûbb
jutottam el. (MÀra siker¡lt Szab¢di-eml¢khÀzat, ÀllandÂ kiÀllÁtÀst tetû alÀ hozni itt, ¢s
alakul a LÀzÀr utcÀban az erd¢lyi magyar irodalom dokumentumainak gyüjtûhelye,
mÃzeuma.) Az 1959. Àprilis 18ä19-i d´bbenet Âta igyekszem ä mint a n¢hÀny id¢zetbûl
sejthetû, sokadmagammal, t´rleszteni valamit az adÂssÀgbÂl. 1980-ban m¢g Ãgy gon-
doltam, hogy a vÀlogatott müveknek rangos kiadÀsÀval (Magvetû) siker¡l meg¢rtetni
legalÀbb a magyarorszÀgi irodalmi k´zv¢lem¢nnyel, hogy mit is jelent az ENY°M EZ A
T¹RT°NELEM cÁm; sajnos, be kell ismernem, szinte hiÀba annyi tanulmÀny, az 1993
Âta tavaszonk¢nt (KolozsvÀrt ¢s a MarosvÀsÀrhelyhez k´zeli Szab¢don) megrendezett
Szab¢di Napok ä Szab¢di LÀszlÂ müv¢nek histÂriai m¢reteit alig-alig ismeri a k´z´n-
s¢g, sût az Ãgynevezett szakma. TartozÀsunk Ágy nemhogy cs´kken, hanem egyre nû
a tûl¡nk elfutÂ idûben. Erre prÂbÀltam utalni az 1979-es BIBñ-EML°KK¹NYV-ben is,
Szab¢di LÀszlÂ àharmadik ÃtjÀtÊ id¢zve fel.

ElfogultsÀgom megvallÀsa utÀn most mÀr az volna az irodalomt´rt¢n¢szi feladat,
hogy a t´rt¢nelmi ¢s irodalmi dokumentumok hegy¢n Àtjutva prÂbÀljam f´lrajzolni
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Szab¢di LÀszlÂ pÀlyÀjÀt. Tulajdonk¢ppen ¢lete drÀmÀjÀt, a kor nagyreg¢ny¢t kellene
megÁrni, Àm minthogy az ilyen kÁs¢rletek mostanÀig inkÀbb kudarccal, semmint va-
lÂsÀgos sikerrel jÀrtak, a lehetûs¢g megkÁs¢rt¢se is riaszt. Marad hÀt a szer¢nyebb kÁ-
s¢rlet: Ãjabb nekirugaszkodÀssal tallÂzni a hatalmas k¢ziratos hagyat¢kban, ¢s a t´r-
t¢nelmet, Erd¢ly k´zelmÃltjÀt hÁva tanÃnak, szÂlni a k´ltûrûl, a prÂza-, drÀma- ¢s
essz¢ÁrÂrÂl, a kritikusrÂl, a tudÂs tanÀrrÂl, a k´z¢leti emberrûl. °s a rontÀsrÂl, amelytûl
sem ¢let¢ben, sem halÀlÀban nem szabadult.

Gutai Magda

TAPASZTALAT

T´rekedtem?
Csak megt´rettem,
nem ¢ppen Ãgy, ahogy az ostya.

Hasadozik a v´r´s bazaltfal.
A barlang
kiveti ¡regeibûl a homÀlyt,
rÀgcsÀlÂk tetem¢t, csontokat,
meztelen csigÀt ¢s Àporodott cs´ndet.

PrÂbÀlkoztam?
Csak megprÂbÀltak.

Kifordultam magambÂl, mint a kesztyü.
LevÀltam
minden tapasztalatomrÂl, vagyis inkÀbb
fonÀkjukrÂl prÂbÀltam
visszat¢rni.

Most tapasztalt vagyok.

Gy´ny´rü szoknyÀm bazaltszoknya.
SziklarÀncaibÂl denev¢rek
tÂdulnak ki, megijesztenek.
°ppÃgy, ahogy a cink¢k, csalogÀnyok.
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PATT

NadÁr

K´teked¢sed rosszabb fajta
a r¢szegek¢n¢l: ´nzûbb ¢s szÀnalomra m¢ltÂbb.
ýseid Àltal sejtjeidbe kÂdolt
csûdhelyzetekre pÂtcselekm¢ny.

Bûr´d viszket¢se, rossz k´z¢rzeted
f´lpÃposÁtja a tÀrgyak hÀtÀt;
berzenkednek kiv¢nhedt macskak¢nt.
VakondtÃrÀstÂl
romos a kert.

Nem segÁt se k¢zfogÀs, se r¢szv¢t.
Csak elfordulni lehet,
lassan, mint az irÀnytü.
Vakablak mered rÀm.
Besz´gezett ajtÂk. Megvadult kutyafalkÀk.
KÀromkodÀsod tüzfala
poklaidbÂl.

Szkafanderben

NaprÂl napra kem¢nyebb prÂbÀk
kiÀllÀsÀra k¢sztet ez a t¢l.
ZÃzmarÀs szkafanderbe bujtat. Az Ãti c¢l
s a v¢gsû napiparancs ismeretlen.

Addig is: egy t´lgy meghalt helyettem,
s ´r´ks¢g¢t
elmakkozta a mÂkus.
Ig¢nybe vett az edzûgyakorlat.
Tekintetembûl lassan kihullasz,
kedves, kalandor bolygÂ.

HÀt kire hagyjalak
t¢ged a v¢grendeletemben?
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Patt

Sz´rnyetegeid f¢ken tartja m¢g
a puszta jelenl¢tem vagy hiÀnyom.
Elûcsarnokban Àcsorognak,
ruhatÀrjegyet gyür´getve.

K´rm¡k-karmuk, tollas kabÀtjuk
befr´csk´lûd´tt iszappal, v¢rrel.
Rumot isznak a foyer-ban.
Rettenete a n¢masÀguk.

De ¢n mÀr nem birom tovÀbb, hiÀba.
ºv´lt¢s t¢pi f´l a szÀmat.
NekiÀllok egy nyÃzÂk¢ssel
hasogatni a maskarÀkat.

NOVELLAPçLYçZAT

Norman KÀroly

SZEMPONTOK, F¹D°MFELT¹LT°SHEZ

öjsÀghÁr: àNagy ¢rt¢kü rÂmai aranyp¢nzeket kÁnÀlt eladÀsra B. JÂzsef VII. ker¡let, Nagy Sa-
l¢trom utca 3. alatti lakos egy ker¡leti ´tv´sn¢l. Mivel felt¢telezhetû volt, hogy mÀs ¢rt¢kes, hiva-
talbÂl v¢dendû r¢gis¢gek is talÀlhatÂk nÀla, a rendûrs¢g, muzeolÂgus szakemberek tÀrsasÀgÀban,
hÀzkutatÀst tartott a III. emeleti lakÀsban, ¢s valÂban talÀlt tovÀbbi antik ritkasÀgokat, amelyeket
ezt k´vetûen szakszerüen biztosÁtottak.Ê

Az ´tvenhat ¢ves MÀndory JÀnos, akinek a fenti ÃjsÀghÁr mind a nev¢t, mind a cÁm¢t
ä biztonsÀgi okokbÂl, tekintettel a mai idûkben gyakori bet´r¢sekre ä elvÀltoztatta,
valÂjÀban a VI. ker¡letben, az Izabella utca Podmaniczky utca felûli v¢g¢n ¢lt egyed¡l
mÀsodik emeleti b¢rlakÀsÀban. T¢nyleg talÀlt urnÀkat, benn¡k rÂmai aranyp¢nzt; to-
vÀbbÀ n¢hÀny szivÀrvÀnyszÁnü ¡vegcs¢t, szerencs¢re nem s¢r¡ltek meg, mert k¢sûbb
murrinÀknak bizonyultak, egyik¢rt egy tartomÀnyt adtak az Âkorban.

A vedlû vakolatÃ hÀromemeletes hÀz a szÀzadfordulÂn ¢p¡lt. TalÀn renovÀltÀk mÀr,
de ennek semmi jel¢t nem mutatta. A meggyeng¡lt gang sz¢l¢n kilÀtszott a rozsdÀs

816 ã Norman KÀroly: Szempontok, f´d¢mfelt´lt¢shez



idomvas, remegett az eg¢sz, amikor troli ment el a hÀz elûtt, bÀr vastag, bÀrdolat-
lan fat´rzsekkel alaposan alÀdÃcoltÀk a sÀrga kerÀmiat¢glÀs udvarnak mind a n¢gy
oldalÀn.

HÃsz ¢ve, ¢pp egy felhûszakadÀskor k´lt´z´tt ide v¢gromlÀsra jutott hegyvid¢ki
sz¡lûhÀzÀbÂl MÀndory Ãr. Harmadnap alsÂ szomsz¢dja, ´zvegy Dobokay Frigyesn¢
hivatalos szem¢lyek kÁs¢ret¢ben bebocsÀttatÀst k´vetelt a szoba-konyhÀjÀba, mert Àt-
Àzott a mennyezete. Ezt persze nem MÀndory vÁzvezet¢ke okozta, hanem a vilÀgÁtÂ-
udvar falÀra szerelt elrohadt horganybÀdog ejtûcsû. Nem tudott megbirkÂzni az esû-
vel, a spriccelû szoknya ¢ppen az elsû ¢s a mÀsodik emelet k´z´tti m¢ter vastag f´d¢-
met Àztatta.

Dobokayn¢ plafonjÀnak Àllapota szerint ez mÀr megt´rt¢nt n¢hÀnyszor. Erre vallott
k¡l´nben MÀndory sz¡rke parkettÀja is: t´bb n¢gyzetm¢ternyi ter¡leten eg¢szen el-
gombÀsodott, ¢s nem lehetett odahÃzni sem az elûzû lakÂk Àltal itt hagyott roskatag
szekr¢nyt, sem egyetlen ´r´ks¢g¢t, a g´dr´s epedÀjÃ rekami¢t, amelyre az akkor ´t-
venedik ¢v¢be l¢pett Dobokayn¢ csak egyetlen pillantÀst vetett, ¢s egyszer s minden-
korra elment a kedve a MÀndory lakÀsÀban valÂ vÁz¡gyi vizsgÀlÂdÀstÂl. Ilyen ¢rtelem-
ben hatott a korÀn ûsz¡lû, g´rbe MÀndory valamikor s´t¢tbordÂ, sz¡rk¢sbarnÀra ved-
lett hÀzikabÀtjÀnak lÀtvÀnya is; Dobokayn¢ m¢g a magÀnÀl fiatalabbak k´z¡l is job-
bakhoz szokott.

ºdv´s legÃjabb kori szokÀs a lomtalanÁtÀs. Ilyenkor t´meg¢vel ker¡lnek az utcÀra
k´nyvek; ¢ppens¢ggel nem ostromoljÀk az irodalom csÃcsait, ¢s csak az esû oldotta
angyalf´ldi korom üzi ki belûl¡k a csÂtÀnyokat. AztÀn MÀndory lakÀsÀban a falak mel-
lett halmozÂdnak, vetemedett fedel¡ket sajÀt sÃlyuk egyengeti, amit vasalÂk, hajszÀ-
rÁtÂk, r¢gi, hatalmas rÀdiÂk, t´nkrement porszÁvÂmotorok ¢s mÀs nehez¢kek segÁte-
nek. ºvegv¢kony k´ny´kü zakÂjÀban MÀndory is sietve vÀlogat odalent a kincsesbÀ-
nyÀkban, mielûtt m¢g a kukÀskocsikba hÀnyjÀk az eg¢szet.

TalÀn av¢gbûl gyüjt´get, hogy ´reg napjaiban, mire mindenf¢le munkÀbÂl v¢g-
k¢pp kikopik, ÂcskÀsk¢nt eltengûdhessen? Ugyan, errûl MÀndory egyelûre nem is el-
m¢lkedik, hiszen a nyugdÁj m¢g hat bizonytalan ¢v tÀvolÀban van; addig elûrizgeti a
kis ¢pÁtûanyag-telepet d¢lutÀnonk¢nt a k¡lsû JÂzsefvÀrosban. Vannak emberek, akik-
nek a tÀrgyakhoz valÂ viszonya meg sem engedn¢ a kÂtyavety¢l¢st.

FutÂ lÀtogatÂk gyakran irigylik a nyÀjas, nyÁlt, harsÀny mediterrÀn vilÀg vÁzszintes
fakoronÀi k´z´tt piroslÂ lapos tetûket. Minthogy a hÀzakat sosem kell hÂtÂl megv¢-
deni, a verûf¢ny vilÀgÀban ismeretlen az erre alkalmas tetûszerkezet. Csakhogy, ha
lapos a tetû, nem f¢r alÀja padlÀs.

Pedig csodÀs dolgok gyülnek ´ssze a hüv´s °szak varÀzslatos padlÀsain. Idûtlen
egys¢gben rejtûzk´dnek az elfeledett lomok, valamire m¢g jÂ lesz tÀrgyak, r¢gi vilÀgok
szÁnes ÃjsÀgjai. A hegyvid¢ki hÂlesiklatÂ, meredek tetûk az alattuk lakÂk magÀnyos
k¢pzelet¢t a mÃlt fel¢ irÀnyÁtjÀk. Cs´ndes, reg¢nyes, fura Àlmok virÀgzanak ki, a pad-
lÀsokon ́ sszegyült tÀrgyak szolgÀltatjÀk a dÁszletet. Aki ilyen padlÀsokra rejtûzik a vilÀg
elûl, ´r´kk¢ megmarad vÀgyÂdÂ ¢s ÀlmodÂ gyermeknek. Lehet, hogy a mediterrÀn
ember valÂjÀban szerencs¢tlen, ¢s nem is tud rÂla?

MÀndory ellenben magÀban hordja sz¡lûhÀza padlÀsÀnak vilÀgÀt halÀlÀig. Ez¢rt
valÂsÁtja meg azutÀn a Ter¢zvÀros pen¢szes parkettÀjÀn.

HÃsz ¢v alatt ÀtlÀthatatlan labirintussÀ vÀlt a huszon´t n¢gyzetm¢ter, amibûl ´t az
elûszoba, a f¡gg´nnyel elrekesztett, vastagon zsÁros rezsÂval a csukasz¡rke hokedlin.
A rejtelmes s´t¢ts¢g odÃjÀbÂl pedig semmi nem ker¡l ki, ami egyszer bejutott. Moz-
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dulni alig lehet; csak f´lfel¢ terjeszkedni, a hagyomÀnyos vÀrosi belmagassÀg legalÀbb
n¢gy ¢s f¢l m¢ter. S a dolgok nemcsak bejutnak, hanem be is illeszkednek.

MÀr r¢gen ´sszefüzûd´tt a papÁrok ¢s azonosÁthatatlan szerkezetek gÂtikus halma-
za. Elfedte az ablakot, csak valami sz¡rke f¢ny szürûd´tt be. Hogy a labirintus poros
sikÀtoraiban lÀtni lehessen, ki kellett vilÀgÁtani azokat. MÀndory gyanÃs vezet¢keket
csavart ´ssze, szigetelt celluxszal ¢s hÃzogatott a lomhalmazban, amint egy-egy hasz-
nÀlatra alig k¢pes, de f¢nyt adÂ tÀrgy meg¢rkezett. A drÂtokat aztÀn Ãj r¢teg rejtelmes
¢s bizonytalan tÀrgy fedte el, v¢gre is behÀlÂzott, szinte ´sszepolimerizÀlÂdott eleven
rendszer alakult ki. Egyes sikÀtorok falÀnak legfelsû sorai ´sszebillentek. A csÃcsÁves
folyosÂkon hunyorogtak a skÀla¢gûk, z´lden izzottak az Âdon rÀdiÂk varÀzsszemei;
n¢hÀny szerkezet a mük´d¢s alapfokÀn vinnyogÂ hangokat szürt ki az ¢terbûl. A zi-
zegû dereng¢sben a r¢ges-r¢gi hangszÂrÂk flanelborÁtÀsÀnak eleven, meleg porszaga
lebegett. Term¢szeti csodÀnak vagy a s´t¢tben lappangÂ rendszer term¢szetfeletti ba-
rÀtsÀgossÀgÀnak tekinthetû, hogy nem kapott m¢g lÀngra valami ¢rintkez¢si hiba pa-
rÀzslÀsÀtÂl.

DrÂtozza meg a kerÁt¢st a kûrisparkettÀnÀl, alul ¢jjel f´lfeszegette valaki, a hullÀm-
palÀtÂl nem lÀtja. Van itt minden, amit el nem lopnak. Maga mi¢rt nem ¢pÁtkezik?
M¢g a parkettÀra is kap kedvezm¢nyt, itt Ãgyse fogja magÀt h¡ly¢re keresni. Hogy
utoljÀra tizen´t ¢ve lehetett volna eg¢szben hozzÀf¢rni a parkettÀjÀhoz? Ne vicceljen,
kirakja a bÃtorÀt az udvarra, jÂ, akkor a gangra, ott a fÂlia, ni. JÂ, de egy-k¢t doboz
mettlachit, gerendÀt, stafnit, fenyûdeszkÀt ingyen is elvihet, gyüjtse a padlÀson. Nincs
padlÀsa; mi¢rt nem ment ¡gyv¢dnek, mindenre tud valamit, higgye el, amit ma nem
visz, holnapra mÀr nem is viheti.

Na lÀtja, karzatnak. Persze azok az ´t m¢ter magas ter¢zvÀrosi hodÀlyok. Megdup-
lÀzza a k¢glit, tudja, mennyi ma egy n¢gyzetm¢ter? Na, ott a drÂt.

Lesz padlÀs. Az ajtÂtÂl indult; a fal mell¢ ÀllÁtgatta a vastag, n¢gyzetes szarufaanya-
got, elûzûleg hornyot für¢szelve-v¢sve bel¢j¡k a pallÂknak. Ahogy egy Ãjabb oszlop-
pÀrt az ¢l¢vel bel¢j¡k ÀllÁtott pallÂval ´sszek´t´tt, deszkÀkkal meghosszabbÁtotta a fe-
delet, ¢s bemÀzolta a szint¢n a teleprûl szÀrmazÂ mahagÂnifest¢kkel. Amikor megszÀ-
radt, f´lhordta a tÀrgyakat a k¢t kis ter¡letrûl, ahova a k´vetkezû oszlopokat szÀnta.
MÀr csaknem el¢rt az ablakig, amikor rÀbukkant az urnÀkra.

Ahol nem ÀllÁthatta a l´ty´gû, pudvÀs parkettra az oszlopokat, f´lszedte a l¢ceket.
Alattuk por, sz¡rke-fekete, molyos-hangyÀs homok; nyilvÀn alapozÀskor termelt¢k ki,
aztÀn vele egyenlÁtett¢k a f´d¢m t¢gla boltÁveinek hullÀmait. MÀr kint is s´t¢t volt, ¢s
a lom miatt a plafon v¢gtelen tÀvolsÀgÀbÂl, a drÂton lÂgÂ negyvenes ¢gûbûl szivÀrgÂ
f¢ny sem jutott el a homÀlyba; MÀndory m¢gis pontosan tudta, hogy kincset talÀlt,
amikor megcs´rrent a rÂkafarkÃ für¢sz.

Term¢szetes mÂdon ÀgyazÂdtak be az urnÀk a homokba; MÀndoryban f´l sem ´t-
l´tt, hogy esetleg utÂlag rejtette volna valaki a parketta alÀ ûket. TalÀn nem vette ¢szre,
akinek egykor a lapÀtjÀra ker¡ltek. Vagy mit sem t´rûd´tt holmi piszkos ed¢nyekkel,
a felt´lt¢st Ãgyis elfedi a burkolat.

K´zelebb Àll a dolog term¢szet¢hez a r¢g¢szet koncepciÂja, amelynek igazsÀga
utÂbb nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt: nem tudhatja az ember, hogy ha megragad egy r¢teg f´ldet,
az milyen vastag t´rt¢nelmet von magÀval.

ZÀrok, mondta az ´tv´s. Ezt hozta? Ez honnan van? Van m¢g? MÀndory kabÀtja
zseb¢n Àt k´ny¢kig ledugta a kez¢t a b¢l¢sbe, ¢s eg¢sz mar¢kkal tett el¢be az arany-
p¢nzbûl. AztÀn az ´tv´s elk¢ped¢s¢t f¢lre¢rtve elûkÁnlÂdott nejlonszatyrÀbÂl egy ur-
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nÀt, Âvatosan az ¡vegasztalra fektette. Les´p´rt n¢mi homokot a f´ldre, mire tovÀbbi
¢rm¢k csurogtak ki. ä ZÀrok ä rÀngatÂdzott az ́ tv´s arca, lehÃzta az ajtÂ vasredûny¢t,
rÀcsappantotta a lakatot, ¢s bevonult a belsû helyis¢gbe.

Ez az aszott figura ´t kilÂ arannyal a szatyrÀban j´tt Àt a JÂzsefvÀroson? Mi a szent-
s¢ges, rohadt nyavalyÀt akar vele, nem k¢pzeli, hogy û az ¡zletben tartja a Nemzeti
Bankot! Be akarja olvasztatni? Persze nyersen is egy vagyon; eredeti formÀjÀban vi-
szont f´lbecs¡lhetetlen. Csak maga az urna! Ha csak egy p¢nz itt marad, ût is mace-
rÀzni fogjÀk, amikor felg´ngy´lik a dolgot, mÀr nyilvÀn ny¡zs´gnek a mÃzeumok.
HÀt erre semmi sz¡ks¢g. Menjen innen a francba! Ekkora ¢rt¢ket semmik¢ppen nem
lehet elsikÀlni, akÀrmilyen formÀban marad, ehhez m¢g egy maffia is kev¢s. A kurva
¢letbe, ezt ott vÀrjÀk kint ä az ´tv´s reszketû k¢zzel nyÃlt a telefon utÀn.

SzabÀlyosan k´r¡lvett¢k a boltot a rendûr´k vad szir¢nÀzÀssal. Magas, sÀpadt, im-
pertinens nû vette f´l a jegyzûk´nyvet a kapitÀnysÀgon; a k¢rd¢sek fel¢t MÀndory
egyÀltalÀn nem is ¢rtette, m¢gis alÀÁrta v¢g¡l. Nem f¢lt; m¢g ezek utÀn sem gondolta,
hogy valami rendûrs¢gre tartozÂ ¡gybe keveredett volna.

Pedig biztosra lehet venni a bün¡gyi vonatkozÀsokat, sût t´bb lehetûs¢g is f´nnÀll.
A parketta alatt kincseket rejtettek el, talÀn m¢g annak a csontjai is ott vannak, akitûl
elvett¢k, s akit ev¢gbûl meggyilkoltak ä esetleg maga MÀndory. Hogy ez itt eredeti
rÂmai p¢nz? Legyen nyugodt, nek¡nk is vannak szak¢rtûink, jobban tudjÀk, mint
maga, most lÀtta elûsz´r ezt a MÀndoryt? N¢zzenek egymÀs szem¢be! Majd biztosÁtjuk
a helyszÁnt, akÀr bünt¢nyrûl van szÂ, akÀr nem, csak ahogy szoktuk. Maga egyelû-
re elmehet, maga viszont itt vÀr, adja a kulcsÀt, hogyhogy milyen kulcsot, m¢gis mit
gondol?

D´bbenten n¢ztek szembe a karzat v´r´sbarnÀja alatt ragyogÂ varÀzsszemekkel ¢s
nikkelf¢nyü, rejtelmes tÀrgyakkal, amelyek k´z´tt r¢gi fadobozok ny´gd¢cseltek, ti-
tokzatos rÀdiÂÀllomÀsok sÂhajai bujkÀltak. àTalÀn m¢g tojÀsokat is keltet!Ê ä csÂvÀlta
fej¢t az ûrmester, amikor lezÀrta a lakÀst. MÀsnap jelent meg egy napilapban az Ãj-
sÀghÁr, amellyel ez a beszÀmolÂ elkezdûd´tt.

Dobokayn¢ ez idû szerint mÀr nem nagyon mozdult ki otthonrÂl, mert egyetlen
emelet is alig volt lek¡zdhetû a reumÀja ¢s a hetven¢ves szÁve szÀmÀra. Az¢rt szemmel
tartotta a l¢pcsûhÀzat, ¢s halvÀny el¢gedetts¢get ¢rzett a MÀndory lakÀsÀt ¢rû rendûr-
forgalom lÀttÀn. N¢gy napig szÁnezgette f´lsû szomsz¢djÀnak bizonytalan egzisztenci-
ÀjÀt, amikor azt tucatnyi komor f¢rfi hazahozta. Fel¡k rendûr, de a civilek is kellûen
tagbaszakadtak ¢s r´vid hajÃak. TalÀn elegen lesznek MÀndoryhoz.

K´r¡lbel¡l ennyit kaphat egy Dobokayn¢ egy f´lsû szomsz¢dtÂl, ha mÀr a csût´r¢-
sek alkalmÀbÂl lefolytathatÂ hÀborÃsÀgok idûszaka is elszÀllt; kihasznÀlatlanul.

çm ez¢rt az adomÀny¢rt ´zvegy Dobokayn¢ a k´vetkezû napokban sÃlyos Àrat fi-
zetett. AmÃgy is nyugtalan alvÂ volt, de a d¡b´g¢s, csattogÀs ¢s huppogÀs, amit ¢jjel
¢s nappal egyfolytÀban el kellett viselnie, teljess¢ggel szokatlan volt az idegrendszere
szÀmÀra. Szinte egy pillanatra sem tudta lehunyni a szem¢t. Darabig azzal kÁs¢rlete-
zett, hogy kem¢ny tÀrgyakat hajÁtson a mennyezetre, csakhogy ezek jobbÀra el sem
¢rt¢k a plafont. D¡h¢ben v¢g¡l f´ldobta a sÂtartÂ dobozt is, mire a sÂ a levegûben
ernyûk¢nt sz¢tnyÁlt, ¢s a nyakÀba permetezett, majd marni kezdte a cserepes bûr¢t.
Meg kellett f¡r´dnie.

Erre aztÀn, ¢let¢ben mÀsodszor, elszÀnta magÀt, hogy meglÀtogatja a f¢rfit. F´lvette
a s´t¢tlila, halvÀny sz¡rk¢sk¢k virÀgokkal p´tty´getett selyemruhÀjÀt, levendulak´lnit
kent a f¡le m´g¢. Fogta a botjÀt, ¢s minden l¢pcsûfokon percet pihenve, f´lk¡zd´tte
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magÀt a mÀsodikra. Szeme elûtt f¢nyes sÀrga karikÀk ugrÀltak, a szÁve pedig majd ki-
szakadt a hely¢bûl, mire a l¢pcsû tetej¢re ¢rt.

Addigra a gang esti s´t¢ts¢gbe borult, csak MÀndory oldala felûl f¢nylett valami.
Ahogy l¢legzethez jutott, ¢s valamelyest erûre kapott, Dobokayn¢ v¢gigvonult a f¡g-
gûfolyosÂn, rÀk¢sz¡lve, hogy a botjÀval addig veri az ajtÂt, amÁg kinyÁlik. Csakhogy
nem volt ajtÂ, mert kibontottÀk. Nem f¢rt volna be rajta a dÂzer. Dobokayn¢ akadÀly-
talanul Àtl¢pte a k¡sz´b´t, ¢s a m¢lybe zuhan, ha az ÀsatÀsok vezetûje el nem kapja a
munkag´d´r sz¢l¢n.

F´ln¢zett a mennyezet fel¢, de nem lÀtta; egyr¢szt m¢g hÀtulrÂl is elvakÁtottÀk a
halog¢nreflektorok, amelyeknek f¢nyÀradata a munkag´d´r homÀlyos m¢lys¢geiben
veszett el, mÀsr¢szt pedig ott volt a fafed¢l. (Ez szerencs¢s, ahogy az ÀsatÀsok vezetûje,
egy vilÀghÁrü r¢g¢sz jegyzûk´nyvileg r´gzÁtette: megv¢di az idûjÀrÀs viszontagsÀgaitÂl
a leletegy¡ttest.) AranylÂ rÂkaszÁnben ragyogott; a sz¢l¢n, a m¢lys¢g f´l´tt lÂgÀzta a
lÀbÀt valaki. MÀndory volna?

MÀndory valÂban fed¢lzet¢nek perem¢n ¡lt, ahol korÀbban minden ´sszegyüjt´tt
ÂcskasÀgÀt f´lhÃztÀk. A lenti f¢ny´z´n odaf´nt nem zavarta; nyugodtan alhatott, sût
kedves varÀzsszemeinek izzÀsÀt is ¢lvezhette. Kiss¢ hideg volt ebben a magassÀgban,
fûleg, mert a munkag´d´r m¢ly¢n dolgozÂ markolÂk ¢s dÂzerok f¡stj¢t ki kellett en-
gedni valahol, tehÀt ÀllandÂan nyitva Àllt a f´lsû, lehajthatÂ ablak. MÀndory k¢t pl¢dbe
csavarta magÀt ¢jszakÀra, m¢gis vacogott hajnalonk¢nt, amint leszÀllt rÀ a harmat, ¢s
nedvesre Àztatta a pokrÂcokat. A karzat ¢s a plafon k´z´tt eg¢szen szük volt a hely,
alig tudta be¢kelni a k´nyvek ¢s tÀrgyak halmazÀt, minden kockacukornyi teret ki kel-
lett hasznÀlnia. RÀadÀsul a parkett maradvÀnyÀt is csak itt lehetett f´lhalmozni; bÀr
ez folyamatosan fogyott, mert a g´d´rben ¢jszakÀzÂ munkÀsok hidegebb idûben t¡zet
raktak belûle. N¢ha ´lyvek suhantak el a feje felett, a r¢gi rÀdiÂk sikÀtoraiban, hogy
lebukva a karzat szeg¢ly¢n, a munkag´d´r f´l´tt k´r´zzenek. MÀndory prÂbÀlt ke-
nyeret dobÀlni nekik, de az ́ lyv ragadozÂ madÀr. °rdekes, hogy a munkag¢pek hang-
ja nem zavarta a harmadik emeleti lakÂt, de idegesen ´sszerÀndult, amikor egy-egy
´lyv csikorogva v¢gighasÁtotta a meszet MÀndory plafonjÀn.

Odalent mÀr tizenh¢t m¢ter m¢lyen jÀrtak, ¢s kibontakozott a palota, amelyben
egykor III. Antonius kelet-pannÂniai helytartÂ ¢s ä amint k¢sûbb rekonstruÀltÀk ä
n¢gyszÀz fûs hÀzn¢pe lakott; a kast¢ly sz´gleteiben l¢vû tornyokban tovÀbbi k´r¡lbel¡l
k¢tszÀz katonÀval. MegtalÀltÀk a kettûs kûvÀlyÃt tartÂ Áves falazatot: Ágy ¢rkezett a hi-
deg ¢s a forrÂ vÁz, v¢lhetûleg azokbÂl a forrÀsokbÂl, amelyek ma a Sz¢chenyi f¡rdût
tÀplÀljÀk, az elûszoba alatti bizonytalan m¢lys¢gben mÀr kibontakozott termÀkba is,
fütve a k´veket ¢s felt´ltve a medenc¢ket. Ez a csaknem csÀszÀri magÀnbirodalom
ezenkÁv¡l nemigen szorult k¡lsû ellÀtÀsra; de hÀt a barbÀr keleti peremvid¢ken ennek
Ágy is kellett lennie. A munkag´d´r sz¢l¢n irdatlan mennyis¢gü lelet, osztÀlyozva. Eset-
leg elszÀllÁtjÀk; habÀr valÂszÁnübb, hogy a kast¢ly helyreÀllÁtÀsÀt k´vetûen visszaren-
dezik ûket, rekonstruÀlva az egykori ¢letet.

ä Na, menjen innen, n¢nike! ä karolt bele a munkavezetû int¢s¢re v¢g¡l k¢t r¢g¢sz
Dobokayn¢ba, hogy levezess¢k a sajÀt emelet¢re. Amikor a gangra l¢p¢s elûtt vissza-
fordult, ¢s m¢g egyszer megn¢zte a tÀvolsÀg ¢s a m¢lys¢g k´d¢be veszû munkag´dr´t,
a reflektor f¢ny¢ben megpillantotta MÀndory feh¢ren ragyogÂ arcÀt hajjal lefel¢: a
f¢rfi a k¢t csontos, lÂbÀlÂdzÂ lÀba k´z´tt a karzat alÀ g´rb¡lt, ¢s n¢zte, amint elvezetik.
Dobokayn¢ utÂbb m¢g ́ r¡lt is, hogy a markolÂk d¡b´rg¢s¢bûl a plafonjÀn Àt csak oly
kev¢s hallatszik le.
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Solymosi BÀlint

VAKREPºL°S
àGyer¡nk akkor, angyalom.Ê (T. D.)

SzÂl majd egy hang hozzÀd.
°s vaks´t¢t lesz. Vagy a legvakÁtÂbb feh¢rek feh¢re fog, vesz k´r¡l, a mellkast szorÁtja,
tÀgÁtja, szorÁtja, tÀgÁtja, f´l kell kiÀlts ä t¢pd ki!

A m¢g ismeretlent t¢pd ki!, nem kell, hogy meg¢rtsd, nem kell, hogy elfogadd; a
m¢g ismeretlent nem kell, hogy k¢rdezd, nem kell meghallgatni, ¢s nem kell meg-
menteni... (Kinek nem?)

Mondd azt, kora ûsz, s mondd azt nyomban utÀna, hogy kora nyÀr, egyelûre el¢g
csak Ágy hozzÀvetûlegesen, egy magyarhoni v¢g, egy magyarhoni kezdet, pontosÁtani
majd m¢g lesz idû, pontosÁtani, amÁg a szÁv engedi; mondd, azzal a kÁnnal, mint az
¢pp hÃsz ¢vvel ezelûtti, ¢s azzal az ´r´mmel, mintha akkor nem is l¢tezt¢l volna...!
(Mi¢rt...?) El kell k¢pzelni tehÀt, egy nyÀr, hûs¢ggel ¢s borulattal, magad elesetten, a
viszonyok àtrap¢zmagasaÊ f´l´tted ä szeretted is Ágy lÀtni, ¢s sz¢gyellted, hihetetlen,
amit ma mÀr nem kell ä, àistentelen szar helyzetÊ.

Akkor?
Most? Egy hang szÀll alÀ. Nevezd Ágy, az àElpusztÁthatatlansÀgbÂlÊ. Egy hang szÀll

alÀ, mondvÀn, hogy àElt¢vedt¢lÊ. Az nem lehet. Mondtad.
Vissza, mikor, nem mindegy, kivÀrtad, mikor nem mindegy mÀr neked, hogy mi-

kor, keresd vissza a hang idej¢t ¢s ter¢t, itt ¢s most ä '97 nyarÀn.
NyÀr volt, mondod most, ¢s vigasztalan esett az esû, aztÀn elÀllt, el¢gg¢ gy´ny´rü,

napf¢nyes d¢lutÀnt hozott a feltÀmadÂ d¢li (ellenkezûleg, ¢szaki lehetett, ¢szaki) sz¢l,
J¢zus!, milyen fiatal voltÀl, figyelted a sz¢ljÀrÀst, Àrny¢kot keresve, nyilvÀn, foglalkoz-
tatott a àmegvÀltÀsÊ gondolata, na, itt fejezd be, honn¢t volt annyi idûd a marhasÀ-
gokra, nem tudod, mindegy is.

Elk¢pedve ÀlltÀl egy alagsori lakÀs nyers hÃs (nem, akkor m¢g tintak¢k) szÁnü, k¢t-
szÀrnyÃ faajtaja elûtt, odabent egy fiatal nû mosogatott zomÀncozott lavÂrt z´rgetve
kûpadlÂn; tÃl nagy volt a lÀrma ahhoz, hogy elhidd, miattad teszi, t¢ged hÁv Ágy vissza;
viszont nem volt v¢szjÂslÂ sem, t¢ny. V¢szjÂslÂ az a vÀgy volt, hogy beleszerett¢l volna
akÀrmi feladatba ä de nem volt semmi feladat. Nincs, nincs. Gondoltad. Egy feladat
plusz te! Embertelen ellentmondÀs ä vagy egyik, vagy mÀsik; legyen egyik se! VÀgtad rÀ
magadban, mindig is rosszul viselted szokatlan, Ãjszerü vÀgyaid, valÂszÁnüleg az¢rt,
mert soha nem eml¢kezt¢l, hogy valaha is ¢bredt benned ilyen vagy olyan vÀgy. Min-
dig aludtÀl rÀ... tegy¡k f´l. Akkoriban, eg¢sz¢ben v¢ve, jÂ alvÂnak szÀmÁtottÀl; csak
hÀt a r¢szletek...!

Hagyjuk, Ágy is lehet v¢gezni, gondoltad, mint egy ÀlombÂl kifelejtûdni, t¢ged mint
r¢szletk¢rd¢st hagyni, csak r¢szlet ä nem is k¢rd¢s.

V¢gezd Ãgy, hogy ¢lsz az alkalommal, ¢s nem lÀtogatsz ide!
Se oda, se vissza. Nem volt hovÀ legy¢l.
Szeged, Szent MihÀly utca, egy belsû, lepusztult udvar ä '77, f´ldrajzi ¢s naptÀri
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meghatÀrozÀsok, mindegy, kezdd el Ágy, kedvetlen¡l, ¢s folytasd boldogan, hogy ak-
koriban erûst foglalkoztatott a àmegvÀltÀsÊ, a àfeltÀmadÀsÊ, az àÃjjÀsz¡let¢sÊ gondo-
lata; nem volt k´nnyü gondolat, de teljess¢ggel f´l´slegesnek bizonyulÂ gondolat volt,
Ágy aztÀn kegyetlen volt, gondolod most, legalÀbb kegyetlen volt, akÀrcsak a mocskos-
sz¡rke ¢vek, utak, m´g´tted mÀr, J¢zus!, mennyi minden...! V¢g¡l is Ãgy volna jÂ meg-
halni, gondoltad, hogy magadra gyÃjtasz valami szobÀt, lakÀst, egy vÀrost, hogy ne
maradna semmi nyom, gondoltad, de ez nem vÀlasz. Nem volt szobÀd, lakÀsod, vÀ-
rosod stb., hazÀd az volt, ÀllamformÀja àn¢pk´ztÀrsasÀgÊ, azt hiszed. Nem volt semmi,
ne aggÂdj!

Gondolod, hogy aggÂdni kell?, k¢rdezted fennhangon, ¢s aggÂdni kezdesz, nem
az¢rt, hogy mi volt, hanem hogy mi lesz! N¢zed magad elûtt a t¢glÀkat a sÀrban, gyÀ-
szos benyomÀst keltû izgû-mozgÂ l¢nyek, szabÀlyos hernyÂk!, kiÀltod magadban, az al-
konyi sÃrlÂ f¢ny m¢g ijesztûbb¢ teszi helyzeted, ezeket kell ker¡lgesd, arÀnytalan mar-
hasÀg, gondoltad, ez mÀr nem jÀt¢k! Vagy vÀrjÀl csak; sajÀt vilÀgod k¢mleld, mÁgnem
hamu leszel, Àlom, majd lid¢rc; vÀrj!

Idill, a sz´kûkÃtnÀl egy sz¡rke VolgÀt lÀtsz, sz¡rke ballonkabÀtban rendûr´k szÀll-
nak ki belûle, a jelenet egyre egy¢rtelmübb, àrendûrs¢gÊ feliratÃ Zsigulik ¢rkeznek
egyenruhÀs egy¢nekkel, nem, v¢r ma nem folyik, m¢g nem, J¢zus!, most m¢g a Tisza
sem hullÀmzik, az ¢let habk´nnyü sz¡nete, sz¡netlen, term¢szetszerüen; ¢s meg¢r-
keznek a helyi pÀrtmicsodÀk, egy pÀrt, egy micsoda, lÀtod KomÂcsint ¢s Konczot, sz¢t-
terpesztett lÀbak, k´r¡l´tt¡k habk´nnyü selyemben lÀnyok; àA K¹ZMþVELýD°S-
NEKÊ cÁmzett palotÀban, a mÃzeum mÀrvÀnycsarnokÀban izzadnak, a vÀros k´rny¢ki,
honfoglalÀs kori temetûk r¢g¢szeti leleteit dics¢rik ä àszocialistÀhoz illûn alkotni, szo-
cialistÀhoz illûn pusztulniÊ!

Elj´n mindennek az ideje. Gondoltad. AnnÀl a napnÀl maradj, amikor eltünsz: el-
tünsz Szegedrûl. ('77. jÃn. 6.) (Ezt a k´nnyeds¢get!) Maradj akkor m¢g a tegnapelûtt-
n¢l. Egy szombat d¢lutÀn, ¢s az este, ¢s az ¢j. A àMINIÊ egy¡ttes koncertezik az Ãjsze-
gedi VigadÂban, valahogy oda m¢g ki kellene jutni, valahogy m¢g be kellene lÂgni:
vÀgott lyuk a drÂtkerÁt¢sen, hÀtul a v¢c¢n¢l, a VidÀmpark felûl neh¢z, figyelnek az
ifjÃgÀrdistÀk is... hiÀba ajÀnlasz fel piÀt, nût, az isten¢rt se fogadnÀk el, nem baj, nem
is adnÀl, lehet, hogy tudjÀk. Semmit se tudnak, ûrzik a n¢p kÁnjÀt, lÀsd anyÀd kÁnja!
àAnyÀtok...!Ê

àMi lenne, ha valamilyen mÂdon ÃjjÀsz¡lethetn¢k!Ê öjfent ez a minden Áz¢ben
gy´trelmes gondolat, ez a tûled teljess¢ggel szokatlan, tÃlzÂ Âhaj; igazÀn sz´rnyü Àl-
lapotban voltÀl; hogy mit kezdj¢l a napnak hÀtral¢vû r¢sz¢vel, az est¢vel, az ¢jszakÀval
ä vad haraggal fordultÀl meg, vissza, a bejÀrati ajtÂ fel¢, oda ne, nem tudnÀl ¢s nem
is akarnÀl ¢s nem is kÁvÀnnÀl a lÀny szem¢be n¢zni; csak megadÂn elnyÃjtÂznÀl a le-
sÃjtÂnak szÀnt pillantÀs f¢ny¢ben, menthetetlen, elkÀbÁtott beteg, szik¢re vÀrva; m¢g
hogy...! Nem lett volna jÂ. Nem volt jÂ. Ahogy mosogatott, a t¢mÀt forgatta agyÀban,
Lesz itt egy tÀvozÀs.

Az eg¢sz eb¢didût ¢s a d¢lutÀn egy r¢sz¢t az udvari v¢c¢n egyhuzamban ¡lted le;
valahogy eltünt a mÀllÂ, sÀrgÀs vakolat onnan, a kormos t¢glÀk is eltüntek, nyelvedet
teny¢rnyi sziklarajzokra ́ lt´getted, k´zben aprÂ indiai elefÀntok hancÃroztak jÂdsza-
gÃ f¡stben, aztÀn megint hullÀmzani kezdett a Tisza, arcodra alvadt a PÂk v¢re, Â,
nagy, Nagy OktÂber, v´r´s posztÂ a szemed, semmi lÀngolÀs ä s´t¢t anyag. SzÂl majd
egy hang hozzÀd. EzÃttal ismerûsnek v¢lt zajk¢nt (akÀrha csillag¢?) hull alÀ. àElt¢ved-
t¢l.Ê AnyÀd hangjÀt hallod, egyre k´zelebb, egyre lejjebb bukdÀcsol a csatornÀn, a cs´-
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vekben, a zÀrban, a zÃzott kûben... àElt¢vedt¢l, fiam, Tete!Ê így szÂlÁtott, Tete. Az nem
lehet. Hajtogattad magadban. Cs´nd volt, irgalmatlan m¢ly ¢s hosszÃ cs´nd; anyÀd az
elragadtatottak megd´nthetetlen hatalmÀval kutatott utÀnad, de nem talÀlhatott. Esz-
m¢letlen¡l k´nnyü volna eltÀvolÁtani a helyedrûl, gondoltad, mit igaz, hogy utÀlsz, de
ez mÀr ´nmagÀban elragadÂ... titkolhatod igazad... az çrny¢ksz¢ket! Ott ´lel Àt az
Àlom ä àoktÂber ÀlomzÀszlajaÊ. LÀtod a kunok f´ldj¢t, az Alf´ldet, a kukoricaf´ldeket,
krumplif´ldeket, a verÁt¢ket, a v¢rt s a k´nnyeket.

AnyÀm, J¢zus!, mit is kereshet itt?, k¢rdezted. Arcod mint valami p¢pp¢ vert hÃs-
darab elcsÃszott a t¢rdeden, a hirtelen f´lzaklatÂ igaz szeretettûl talÀn; megint anyÀd
hangjÀt hallottad, a gyerekkorodrÂl mes¢lt valakinek a hÀz udvarÀban, nem ismert¢l
magadra, nem is rÂlad van szÂ, mindegy, gondoltad, elûmer¢szkedni csak k¢jvÀgybÂl
lehetne, ¢s a siker balul ¡tne ki mindenk¢ppen, maradtÀl hÀt a helyeden. AnyÀd a szÁv
szabadsÀgÀval, de az ¢rtetlenked¢s hallatÀn egyre izgalmasabb k¢pis¢ggel besz¢lt to-
vÀbb; nem eml¢kszel, szÂ szerint nem tudnÀd id¢zni logikÀjÀt ¢s bukolikÀjÀt nevelte-
t¢sednek, Ágy hÀt inkÀbb egy mindennapi hasonlattal vilÀgÁtanÀd meg ä àlibÀkat al-
kalmaznak a magyar gyapot¡ltetv¢nyek gyomlÀlÀsÀra, akÀrcsak KubÀban, vagy holÊ!

Eltelik n¢hÀny Âra, Àllsz a b¢rhÀz udvarÀban, szemk´zt a szomsz¢d imbolygÂ l¢p-
csûje ¢s a l¢pcsûkorlÀt, a l¢pcsûkorlÀt reszket¢se. Visszavonultak anyÀd¢k, kiket valÂ-
szÁnüleg a rendûrs¢g ¢s a d¡h k¡ld´tt rÀd, ´sszefoglalva, a tehetetlen szeretet, talÀn.
Akkor j´hetett meg a leÀny is, mÀr csak a neve hiÀnyzik innen, MÀria vagy °va, majd
m¢g elvÀlik, na, most mÀr a neve sem hiÀnyzik, akkor j´hetett meg, t¢ged kerestek
rajta, hallottad anyÀd hangjÀt, de û, mÀrmint a MÀria honn¢t is tudta volna, hogy hol
vagy, azt mondta: àNem tudom, hol van a gyereke!Ê AnyÀd sÁrt, a lÀnynak r´h´gû-
g´rcsbe rÀndult az eg¢sz teste. ElszÁvsz m¢g egy szÀl cigarettÀt, Symphonia, a pihe-
n¢snyom, a f¡st mÀr nem Àrulhatja el az çllatot, ki vagy, gondoltad. Eloszlottak lassan
a hangok is. Elûmer¢szkedsz, csikordul a zsan¢r, senki sehol, persze, °va elhajtotta
anyÀd¢kat, hogy mosogathasson, vagy nem tudod. Zavarta volna ût, hogy cigÀnyok?
Nem is azok. RÀadÀsul olyan feh¢rek lehettek, mint a gyapot... ha ugyan ûk voltak
azok... nem biztos, lÀtni nem lÀttad ûket.

Valamit arrÂl, hogy n¢zt¢l ki. HÀt nem Ãgy, mint a t´bbiek. írd le sz¢pen magadat,
hogyhogy nem Ãgy, mint a t´bbiek. Volt akkor rajtam egy feh¢r Levi's farmernadrÀg,
csû, kordzakÂ, amilyet m¢g nem lÀttÀl, olyan barna, meg egy kibaszott jÂ lenge kha-
kiing, ja!, ¢s m¢g ott volt a hasÁtott bûr bakancsom, Wrangler, ¢rted, mondod magad-
nak, a fene se lÀt, igaz, akkor is mondod, hÀt n¢zd!, el¢gg¢ angyali lÀtvÀny lehett¢l,
ennyi most legyen el¢g. Mondd azt, hosszÃ, csapzott haj, mondd azt, ez¡st tigrisszem
a tekintet, ¢s mondd azt, hogy isteni k¢z... stb. Hagyjuk. Alkatod, akarod mondani, a
tested megfesz¡l, s a k´vetkezû pillanatban elernyed, ¢s azutÀn megint fesz¡l, ernyed,
nincs az az anyag, ami ezt a strapÀt bÁrnÀ ä a sÂvÀr eny¢szet kaparja, hÃzza, vonja
rajtad folyton, nincs megnyugvÀs egy pillanatra sem. (MÀr piacra dobtÀk a Trappert,
¢s a V´r´s OktÂber RuhagyÀrat elhagyja az elsû magyar Lee...!) Akkor sincs olyan
anyag. Gondolod. Na, ilyenkor t´r rÀd kÁm¢letlen erûvel, hogy ÁrjÀl. àMit Árjak; hogy
kezdjem?Ê Kezded. à°s kinek?Ê Mindegy, csak r¢m¡letet keltsen. AkkorÀt, mint a ti¢d.
Akkora nincs. Gondolod. Avval zsebre vÀgod kezed, s¢ta.

Hol jÀrtÀl, nem tudod, egyre csak fontolgattad dolgaid... a megfontolandÂkat, majd
mi lesz, ha egyszer mindezekre eml¢kezni akarsz. Semmi. Mi¢rt akarnÀl. De nem is
eml¢kszel. Hogy anyÀd mi¢rt akart besz¢lni veled, ¢s te mi¢rt nem akartÀl besz¢lni
vele. Mondjuk, ¢pp senkivel sem akartÀl besz¢lni... ilyesmi. A MÀria ezeket a szÀnd¢-
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kokat mi¢rt nevette ki. àTÃl sokat tudott?Ê MÀr nem der¡l ki... Odakinn guggolsz a
sÀrban, az alagsori lakÀsnak a fala az esti f¢nyben jÂval tisztÀbb benyomÀst kelt; lÀtod
a z´ld ablakkeretet ¢s az Àrnyakat a f¢lhomÀlyban benn; nem, nem f¢lhomÀly volt;
k¡l´nb´zû szÁnü gyertyÀk ¢gtek, melyeknek k¡l´nb´zû szÁnü f¢nye Àtszürûd´tt a szÃ-
nyoghÀlÂs ablakokon; egy hely¡tt rÂzsÀs, mÀsutt k¢k s k´z¢p¡tt pedig narancsszÁnü,
nyilvÀnvalÂan ¡veglemez Âvta lÀngok, amelyek el¢gg¢ bet´lt´tt¢k a helyis¢get, m¢g-
sem voltak azonban tÃlzÂn ¢lesek, hanem lÀgyan ¢s simogatÂn hatottak a recehÀrtyÀra
ä àmunka ¢s müvelts¢gÊ. IfjÃkorodat, gondolod, a dolgok nevei martÀk sz¢t, hiÀba
voltÀl figyelmetlen vagy k´z´ny´s a neveket illetûen...; hallgattÀl, naphosszakat is v¢-
gig tudtÀl hallgatni. Ahogy akkor este is, guggolva a saras t¢glÀk k´z´tt, bÀmulva cso-
dÀlattal, 'hogy az Àrnyak bent kavarognak, ¢s te szinte mÀr csak magad szÂtalan em-
l¢ke vagy...

Az az ´tleted tÀmadt, hogy az egyik ablak¡veget kit´r´d, ¢s majd ott l¢psz be, vad
¡tûs, kicsit megk¢sve. (TEMPñ '76, intervÁziÂs Àtv¢tel, az NDK k´nnyüzenei müsora,
legyen hovÀ f´lzÀrkÂzni.) Ezt is elfeledted, s most olyan, mintha kigÃnyolna, nem lÀt-
tad ezt se, grimaszt vÀg az NDK! Eljegecesedsz...! AztÀn kordzakÂd zseb¢be nyÃlsz, ¢s
Àrpaliszttel megmosod kezeid, a fal mellûl a sÃlygolyÂt f´lemeled, mit kereshet az ott
kinn, az Àllad alÀ fogod, ¢s ahelyett, hogy kurvÀra bezÃznÀd vele az egyik ablak¡veget,
Ãjfent eltünûdsz ä mi¢rt annyira s¡rgetû s mi¢rt annyira kellemetlen mondani valamit.
Valakinek. Mondjuk az °vÀnak. àMit mondok majd Marinak...Ê Jut eszedbe a Lev¢l
nûv¢remnek. (A Cseh TamÀstÂl akkoriban az egyik kedvenc lemezetek.) Mer¢szelj va-
lamit, f´l vagy le, mindegy, nyelved kit¢pett fullÀnk. Erûszakos ÀrnyjÀt¢k lehet csak
az, ha lent leszel k´z´tt¡k, gondoltad; ki ez az Àllat, holott jÂl tudjÀk, mindjÀrt elej¢t
kell venni szünni nem akarÂ meghatÀrozÀsmÀniÀjuknak, ez a mÀnia ¢szrev¢tlen, ¢s fo-
nÀkmÂd Àtragadt a magyar rendfenntartÀs filozÂfiÀjÀbÂl, mely szerint az elûÁrÀs meg-
elûzi a leÁrÀst, ha utÂbbira egyÀltalÀban sor ker¡l, nem sz¡ks¢gszerü, hisz ott van m¢g
a parancs ¢s a k´telezetts¢g fogalma gondolkodÀsukban, gondoltad, m¢g ha ezek el-
lentettjek¢nt hasznÀljÀk is, mÁg tûled a sz¡let¢sedtûl fogva idegen minden ilyen vallÀsi
besz¢dmÂd ä ez¢rt aztÀn azt talÀlod ki, hogy valami frappÀnsan egyszerü fizikai kÁs¢r-
lettel az arcukba k´p´d annak a szombatnak, k´vetkez¢sk¢pp az elmÃlt ¢veknek a
hÀnyad¢k dolgait.

(Olyan ¢lettelennek ¢rezted magad, mint most ¢rzed, hÃsz ¢vvel k¢sûbb, mikor Árod
ezt; hogy hol is kezdd...; a v¢g¢n?) (A v¢g¢n az elej¢n kezdted. '77. jÃn. 6. Amikor
menned kell, ¢s annak elûtte m¢g a szombat, a d¢lutÀn, az este, ¢s abban az est¢ben
ÀbrÀndjaitokat szeretted volna geometrizÀlni, Àlmaitokat fizikailag leÁrni, ¢lt egy ilyen
ÀbrÀndk¢p benned, J¢zus!)

(Ma Vaszilij Szosznovszkij RigÀbÂl Stockholmba irÀnyÁtott egy belf´ldi jÀratÃ àANä
24Ê tÁpusÃ rep¡lûg¢pet. Az Aeroflot szem¢lyzet¢t a harminch¢t ¢ves f¢rfi kilÂnyi di-
namittal fenyegette meg. A szovjet hatÂsÀgok nem ¢rtik, a sv¢dek mi¢rt nem adjÀk ki
a t´bbsz´r´sen b¡ntetett elû¢letü f¢rfit.) (ElfogtÀk, nem, megsz´k´tt James Earl Ray
egy Tennessee Àllambeli b´rt´nbûl, a polgÀrjogi mozgalom vezetûj¢nek, a Nobel-b¢-
kedÁjas Martin Luther Kingnek a gyilkosa. J¢zus!, micsoda nap...!)

Mi¢rt kellene ezt szeretni, v¢gigszenvedni?
Egyszerre csak halkabb lett a zene bent, Mahavishnu Orchestra, majd hirtelen f´l-

erûs´d´tt, Ãgy tünt, mintha kinyÁlt volna az ajtÂ, ismerûsnek tetszû hangok halÂdtak
el kinn a s´t¢tben; ÀlltÀl volna f´l, kezed elengedte a sÃlygolyÂt, m¢g akkor sem sike-
redett, vagy csak nagyon lassan... aztÀn akÀrha id¢tlen sz´rny rÀngatta volna zakÂd
hajtÂkÀjÀt, sz¢gyenteljes ́ ntudat egyenesÁtett ki, f´legyenesedt¢l hÀt, ¢szak felûl hideg



l¢gÀram csapott hÀtba, mintha arra biztatna ä tr¢fÀra f´l! Csak hÀt semmif¢le tr¢fÀt
nem eszelt¢l ki, egy. Valaki n¢zett bentrûl, kettû. Ott Àrtatlankodott az ajtÂban, rajta
a szokott, hosszÃ, csontszÁn' vÀszonkabÀt volt, àVolt egyszer egy vadnyugatÊ a minta,
westerncsizma, foltos, m¢lyv´r´s ing, bûr fejpÀnt, de ûn¢ki mÀr sokkalta elûbb is ilyen
volt a szerel¢se, ez igaz, m¢ly benyomÀst tett rÀd, ahogy û ¢s a t´bbiek is ́ lt´ztek, azokat
is leÁrod majd, ha lesz rÀ idûd, vagy ha ¢pp e s´t¢t idûd v¢gzetszerüen k¢ts¢gbe nem
ejt...; àSz¢ps¢gem, sz¢ps¢ged, mit gondolsz, mit ¢r, ha ijedezel itten tûlem!?Ê ä ez volt
az û hÂdÁtÂ sz´vege; avval a h¡lyegyerek-mosolyÀval majszolt valamit, tojÀs lesz az,
ismerted f´l, de mÀr egy mÀsik tojÀs, hess!, zÃdult is fel¢d; elkaptad ¢s felt´rted. JÂl-
esett a lelkednek. A Zotya volt az. Vigyorgott. (Nem tudod felismerni a jelentûs¢g¢t,
most mÀr mindegy.)

Valahogy csak bejutsz, mondtad magadban ¢lvetegen kicsit, mintha eleve azt akar-
tad volna, mintha te lett¢l volna az, ki abban a minutÀban fakadt az IgazsÀgbÂl s a
Sz¢ps¢gbûl ¢s a PÂk sz¡l´tte.

Mi a fasz van? L¢pett el¢d a Zotya nyomasztÂ k¢rd¢s¢vel.
Semmi veretes gondolatra nem volt mÂdod, Ãgyhogy azt vÀlaszoltad ä veretlen Àl-

lunk. (öha!) VÀratlan egy v¢ns¢ges v¢n ember termett mellettetek, de olyformÀn,
mintha ezer ¢ve ismern¢tek egymÀst, s Ãgy n¢zett vizenyûs, k¢k szem¢vel rÀtok, mintha
nem is ott, hanem valami napf¢nyes kast¢ly kertj¢ben volnÀtok; nem akart p¢nzt, ez
lÀtszott. Az û gÃnyÀjÀrÂl nem besz¢ln¢l, termete ÀhÁtatos hatÀrozottsÀggal t´rt az ¢g-
bolt fel¢, m¢gis roggyant volt a nadrÀgszÀra, k¢zfej¢t takarta a pulÂver ¢s a kabÀt, te-
kintet¢t Àrny¢kolta a k´t´tt sapkÀra hÃzott, lehajtott sz¢lü kalap; mutogatni kezdett,
mintha valamit a falra kellene festeni. J¢zus!, most fordult ki a r¢gi F´ld alÂlatok, gon-
doltad, ¢s egy Ãj F´ld tart mÀr benneteket.

J¢zus! Az agyad!
Zavart vagy inkÀbb osztatlan idû: mÀjus idusa ä az ÁrÀsbeli ¢retts¢gi szÂra sem ¢r-

demes; az ¢p¡letszerkezet-tanra, a vizsgÀra vagy mire MÀria rohan utÀnad ÂrÀkkal
k¢sûbb, hozza a ceruzÀkat, a tollakat, a vonalzÂkat, a rajztÀblÀt, veszekednie kell, hogy
beengedj¢k ¢s odaadhassa; ha t¢ged k¢rdez, nem kellett volna magÀt t´rnie annyira.
Tervezz¢l nyugodtan!, mondta. Ha adÂdott volna egy pillanat is, amikor hallgathatsz
rÀ, akkor most vilÀghÁrü ¢pÁt¢szm¢rn´k vagy, az h¢tszents¢g! Soha nem tervezt¢l az-
nap est¢n¢l tovÀbbra, minden mÀsnap csodaszÀmba ment. K¡l´nben is, m¢rhetetlen
utÀlattal viseltett¢l mind a m¢rt¢k, mind a m¢rt¢k elhagyÀsa irÀnt, azt hiszed, ¢rthetû
mondat, hogy ¢rteni lehet. Ott volt p¢ldÀul a Nagy OktÂber 60. ¢vfordulÂja, az eg¢sz
KGST ´nk¢nt bevÀllalta a kommunistanyarat: mint müszak ä kommunistanyÀr. Mi¢rt
mondod? JÂl kell futni tudni, vagy meg kell tanulni nagyon lassan jÀrni, ennyi, gon-
doltad hajladozva, az utÂbbit, ha lehet k¢rni, amÁg meg nem ÀllÁt a k¡ty¡.

IgazÀn szeretettelen lehett¢l, anyÀd¢kat sem tervezted be; de nem Ãgy, mint ûk t¢-
ged nem, n¢lk¡l¡k kev¢sb¢ volna ¢rdektelen ez a vilÀg, gondolod, hanem azt nem
gondoltad az¢rt, hogy jelentkez¢sedtûl nem telik el egy teljes hÂnap, ¢s mindjÀrt a
keres¢sedre indulnak, mert bÀntja ûket, hogy nem tudnak rÂlad semmit, mintha va-
laha is tudtak volna valamit a neveden kÁv¡l, term¢szetszerüleg azt jÂl megjegyezt¢k,
hogy minduntalan incselkedjenek veled, àTete, Tete!Ê, k´ly´kkutyÀval, minduntalan
sodrodbÂl hogy kihozzanak. AnyÀd is szÁv¢n viselte azt az ¡gyet, hogy ¢pÁt¢szm¢rn´k
legyen a àTeteÊ. Miket ¢pÁthett¢l volna...! A JÂzsef Attila sgt. ¢s a Lenin krt. talÀlkozÀ-
sÀnÀl ÀtadÀs elûtt az Ãj HungÀria SzÀllÂ, s leraktÀk alapjait az IfjÃsÀgi HÀznak, meg-
kezdûdtek a munkÀlatok a rakparton is. Ilyesf¢l¢k...!
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MÀr majdnem el¢rz¢keny¡lsz, J¢zus!, mif¢le lehetûs¢gek Àllnak m¢g elûtted, mikor
a hideg verejt¢k nyomban ¢szhez t¢rÁt, ezek a lehetûs¢gek ugyanÃgy az utadban is
vannak!, f¢lre, f¢lre vel¡k! Gondoltad. A v¢nemberrel egy¡tt a Zotya is, meg te is a
vasgolyÂ f´l¢ hajladoztatok, azzal a sÃllyal mit lehet kezdeni? A v¢ns¢g megelûz´tt ben-
neteket; markÀba fogta a sÃlygolyÂt, ¢s elindult befel¢. M´g´tte teli szÀjjal nevetg¢lt
Zotya. UtÀnuk nyomultÀl a szÁnes fergetegbe... A f¢lkomfort konyhÀba... így mÀr mÀs!

A legfeltünûbb az volt, hogy pap barÀtotok is ott forgolÂdott a lÀnyok k´z´tt. Nem
volt sok lÀny. Van a nem l¢tez¢snek egy k¡l´n´s hÀza, ahol ́ sszegyülnek a nem l¢tezûk,
gondoltad, hÀt ez az, ilyen nem l¢tezhet, ilyen bizonnyal nincs. A szÁnes ¡veglemezek
adta szÁnek k´z´tt k´z´nyt mÁmelve jÀrkÀlt az a n¢hÀny lÀny, megmÀrtÂztak a k¡l´nb-
k¡l´nb gyertyaf¢nyekben, a rÂzsaszÁntûl a k¢kig ¢s tovÀbb; a fiÃk nem nagyon szÂltak
hozzÀjuk, a papot kiv¢ve, term¢szetszerüleg...; pirÁtÂssal ¢s teÀval ¢s Ãgynevezett beat-
zen¢vel csalogatta a csajokat a tÁzÂrai mis¢re. SÂhajtozott, ¢s tapsviharra vÀrt, zen¢lt,
de vezekelni vÀgyott, ahogy minden lelk¢sz (m¢gsem katolikus volt?), ahogy minden
lÀny sminkre vÀgyott, de koncert elûtt inkÀbb halÀlra sÀpasztotta magÀt stb. Ismerted
a csajokat, kev¢s ¢kszer, sok csecsebecse, nyütt, kifakult pulcsik, rongyos, s´t¢t blÃzok,
tarka nadrÀgok, alattuk ÀltalÀban semmi, f´l´slegesnek lÀtszott vetkûztetni. àFapi-
nÀk.Ê Mondta az Eg¢r. °des mindegy?

Nem? Akkor mondd azt, hogy egy v¢rv´r´s elektromos szÂlÂgitÀron, mi egy Âcska
rÀdiÂrÂl volt kierûsÁtve, ûrj´ngve gitÀrozott DÁce, a legfiatalabb a brancsbÂl, John
McLaughlin futamait utÀnozta ujjaival, t¢nyleg elk¢pesztû zsenialitÀssal. Amikor meg-
lÀtott, hangszer¢t letette, ¢s f´lt¢pte flaneling¢t. Egy ´regasszony t´rt bÀnattal, azaz
cikÀzÂ vidÀmsÀggal t¢pi a hÀlÂk´nt´s¢t Ágy le, ahogy DÁce az irgalmatlan m¢retü k¢k
¢s pirosÀt a kockÀsak k´z¡l, majd ugrott egy lassÃdadot sz¡rke lovaglÂnadrÀgjÀban,
s arcÀt kigyurmÀzva ordÁtotta, hogy az¢rt, ha zene, ha zene, ¢rted, akkor Wagner! (°s
nem az Abba!, karolt volna valaki ebbe a suttogÀsba, sz¢d¡l¢sbe, sikolyba... hanem
DÁce v¢gvonaglÂ magÀnya, rekedt hangja, szük¡lû szemr¢se messze penderÁtette.)
Pendereczky? Csak Ãgy, magadban k¢rdezted, neked ¢pp mindegy volt. Kiv¢ve a...
nem eml¢kszel. Kiv¢tel. Nem kiv¢tel. M¢g a Led Zeppelint hallgattad szÁvesen, meg
Jimi Hendrixet, meg Frank ZappÀt ä valÂjÀban hidegen hagyott a zenei Ázl¢sek k´z´tti
vita. Untad a Tangerine Dreamet, idegesÁtett a King Crimson, ¢s nem tudtÀl mit kez-
deni David Bowie-val. Ennyi. HallgattÀl. Tetszett a zene. DÁc¢vel azonban kedvedre
volt a muzsikÀrÂl valÂ besz¢d, a szenved¢ly Àtkos sÃlya utÀn j´hetett a derü, mikor
utÀnad mÀr nem nyÃlhat egy k¢z se. Azok k´z¢ tartozott a DÁce, akik elûszeretettel
hasznÀltÀk tovÀbbra is a KÀlit, mÀsodsorban a PÀlmatexet, mintha nem mÃlt volna el
az idû f´l´tt¡k; nÀla csak ezek utÀn j´hettek a gyÂgyszeripar csodÀi, a àz´ld t¢bolyÊ,
a àdumdumÊ s a semmif¢le bec¢z¢st nem türû ParkÀn...; ti ezeken a szereken voltatok,
n¢hÀny ¡veg szemelt rizling kÁs¢ret¢ben valÂban parÀd¢s ¢jszakÀk futottak hajnalcsil-
lagos zÀtonyra bennetek.

Mi a neutronbomba?
MegvilÀgosodÀs, Àllati nyugalom, az kell, mondogattad magadban, ahogy egyre

bentebb jutottÀl a teremben, ¢s semmi mÀs nem volt mÀr, csak a t¡k´r ¢s elûtte û. ý,
°va, meg az a nulla seggfej, akinek az ́ l¢ben ¡l, nevet ¢s halÂdik szinte, ahogy szokta,
û errûl nem tehet, keringûzik a f¢nylû tekintetek k´z´tt, majd s´t¢ten, halovÀnyan ¢s
s´t¢ten, megbolydultan n¢z.

A vidÀm anya. Gondoltad gonoszan. (Volt mÀr egy gyereke.)
Nincs idûm rÂzsasiratÀsra! N¢zett rÀd nevetve. HÀt akkor m¢gsem gyapot, rÂzsaszÀl

lehett¢l, futott Àt agyadon.
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A szemnek mÀr az is el¢g, hogy lÀthat. SÃgtad f¡l¢be.
Mi az anyÀd picsÀja bajod van? K¢rdezte sutÀn. °rthetetlen szavakkal fogtÀl neki,

nem csoda, ha elfogyott a t¡relme.
Voltatok lent mondjuk vagy hÃszan, a k´d igazÀt keresve ÀllingÂztak vagy ¡ltek a

t´bbiek, ¢szjÀrÀsuk ugyanÁgy k´vethetetlennek bizonyult szÀmodra; olyas akarat kel-
tett riadalmat lelkedben, mely ́ nmagÀban se nem jÂ, se nem rossz ä hogy àMi¢rt nem
szarik be mindenki azonnal a fÀjdalomtÂl...?Ê Az asztalon ¡res konzervdobozok, egy
t´r´tt f¢sü s a KrÀter Pilinszkytûl, plusz boros¡vegek. V¢gsûkig feszÁtett gondolat; fel-
kÁnÀlja ez a lÀny a fejed a tÀrsasÀgnak; ennek sÁrÀs lesz a v¢ge... Csitt! Csitulj! Mondtad
magadban. çm nem bÁrt m¢g elszunnyadni benned az az esti istenverte d¡h, m¢g
nem szelÁd¡lt meg az Àllat agyadban; az Àllati terv k¢sz ä csak vÀrsz t¡relmesen.

A csehszlovÀkok f´ld alatti Àllatkertet l¢tesÁtettek, ¢s k¡l´n madÀrhÀzat ¢pÁtettek a
denev¢reknek. Egy kerub verdes¢se ä az underground Isten szÀjtÀtva figyel. A àMi-
nervÀnakÊ, a munkÀs szÁnk´rnek rendezûje, ha jÂl eml¢kszel, Embernek hÁvtÀk, arrÂl
szavalt ¢pp szoknyabaritonjÀn, s mintha fekete perny¢t fogna ujjai k´z´tt, amirûl Àl-
talÀban, hogy ki û, hogy ki vagy te. Evvel a figurÀval milyen sz¢p lehetne egy vasÀrnap!
V¢g¡l is kÀr, hogy soha nem futtok ́ ssze, sem a strandon, sem a mis¢n, sem a dorozs-
mai bÃcsÃn, ¢p¡l¢sedre lehetne, Ágy v¢lted. Azt mondd meg, te ki vagy!? Mondtad a
neved. Mi vagy te, rendûr...? K¢rdezt¢l vissza. °n m¢g egyszer t¢nyleg f´ljelentelek,
csak nem a rendûrs¢gen! ºv´lt´tte. GondolkodtÀl.

Mondd azt, ritka utÀlattal voltÀl mindig is a vallÀsok irÀnt, soha nem vÀgyÂdtÀl sem-
mif¢le hitre, hitedre nem esk¡dhetsz tehÀt, ha azt valaki k¢rn¢, nem k¢ri senki; egy
szÀl rÂzsÀrÂl sem hiszed, hogy sz¡ks¢gszerü volna, m¢g ha eszt¢tikai ¢hkoppon ma-
radsz, akkor sem, gondolod, ne feledj¡k, '77, Szeged, nem egy kunszt! Ne revolve-
rezzenek t¢ged bÀrmi prÂf¢tÀk J¢zus SzÁv¢vel!, k´ny´r´gted; t¢ny, minden¡tt megta-
lÀltak s roppant erûteljesnek tetszû ellens¢gk¢nt t´rtek rÀd gondolataikkal, vagyis tisz-
ta idiotizmusukkal a borult °g e hitt¢rÁtûi... mÁgnem erût vett¢l magadon, ¢s leszÀ-
moltÀl a megvÀltÀs t¢riszonyÀval.

Mondd meg, ki vagy te! SzÂlt rÀ rem¢nyteli indulattal ¢s okossÀgot mÁmelû ciniz-
mussal Ember Czuthorra, egy megt¢rt cigÀny fiÃra. ñ, J¢zus! MezÁtelen ember va-
gyok, olyan ember, kinek semmije sincsen, ¢s mindent vÀr, mik´zben abszolÃt k´z´m-
b´sen n¢zi, nem is ¢rti, hogy s mint van dolgaival, Ágy aztÀn az az ember vagyok, ki
mindent megkap, mert beteljes¡lt... ¢rted?! Ember, ¢rtsd meg!

TÃl sokat mersz; ki vagy te?
HalÀlt reÀ! KiÀltott DÁce, ¢s bolond nevet¢ssel, egy ÃjsÀg lÀngcsÂvÀival a kez¡kben

mindketten tÀncolni kezdtek. J¢zus!
Ism¢t MÀriÀra n¢zt¢l, hogy mit mer¢szel, ha nem megy veled, k´zben alig tudtÀl

jÀrni. Mindenesetre ment, kikÀszÀlÂdott a fiÃk legyezgetû s egyben szorongatÂ gyü-
rüj¢bûl...; mÀr lÀttad is Àrnyad, ahogy a k¡sz´b´n Àllsz, aztÀn a lÀny¢t, amint mell¢d
¢r. Agyr¢meid miatt pillanatokon bel¡l lemer¡lsz, Ãgy elgyeng¡lsz, mintha ÀllÂ nap
magÀval az ÀllÂ nappal birkÂztÀl volna az iszapban. Gy´trelmes nap. A s´t¢t ¢l¢nklilÀn
l¡ktet a halÀnt¢kodnÀl, arcod azonban m¢g magabiztosan t¡nd´k´l, mikor megszÂ-
lalsz, a vad sz¢lben csak ny´sz´r´gni tudsz, J¢zus!

Ny´sz´r´gt¢l, mint egy eolhÀrfa. (Az mi?) Minden mÀs ilyen esetben fejedet mÀr
r¢g az ajtÂf¢lfÀba vered, ¢s rimÀnkodsz, hogy hagyja abba, azonnal hagyja abba ä a
nût szemrebben¢s n¢lk¡l azonosÁtva a bel¢d bÃjt kis´rd´ggel. M´g´ttetek izzott a la-
kÀs, a szenvelg¢s ´nvidÁtÂ parazsa kilobbant n¢ha, ilyenkor fejed kintrûl hÀtrabillen-
tetted, esû pergett ¢s nedves falev¢l hullott alÀ vÀlladra, vÀrtad a hangot; az ereszben



fiatal, felriadt ver¢b ugrÀlt, s ahogy kell, a KÁgyÂnak aranybÂl volt a bûre, fasza!, gon-
doltad.

Az ́ sszef¡gg¢st akarom lÀtni minden cselekedetben. Az ́ sszef¡ggû dolgokat, hogy
mitûl...! Mondtad MÀriÀnak, akÀrha a napba n¢zve.

Csak nem f¢lt¢keny vagy?! így û. (°va?)
Tegy¡k fel, hogy talÀlnÀl egy kakast ä mely kakas tojik; azt te pereln¢d, ¢s egy jogi

csinnadratta v¢g¢n elÁt¢ln¢d s meg¢gettetn¢d (le¢getn¢d, haha!), vagy elt¡ntetn¢d ta-
pintatosan az ÃtbÂl, hogy zavart ne keltsen...?

Gy´ny´rk´dn¢k az ¹sszhang ama visszÀs ¢s ´nel¢g¡lts¢ggel teli megnyilvÀnulÀsÀ-
ban. Meggy´t´rte a vÀlasz sÃlya rendesen a lÀnyt, gondolod, s most ́ r¡l, ugrÀndozik,
hogy siker¡lt kimondania.

Igazad van. Mondtad. így mutathatnÀnk ki ¢s Ágy mutathatnÀnk be azt az eszelûs
tÀrsadalmi zavart, amelyet a politika, a PÀrt a term¢szet abszolÃt kilÀtÀstalan kisajÀtÁ-
tÀsÀval ¢rt el, a koton egyhÀz is csak harangozott neki...; egy ilyen perverziÂ p¢ldÀjÀval
megingathatnÀnk a PÀrt megyei ¢s vÀrosi helyeit, az ottani vezetûket, a KomÂcsint
meg a Konczot vesz¢lyeztethetn¢nk! Mondtad.

Az¢rt ez engem nem ¢rdekelne annyira...! Ingerkedett neked a lÀny. InkÀbb sze-
retsz...?

(KÀdÀr JÀnos megkapta a àNemzetk´zi Lenin-b¢kedÁjatÊ. A K´zponti BizottsÀg elsû
titkÀra a kit¡ntet¢ssel jÀrÂ p¢nz´sszeget a Magyar SzolidaritÀsi Alapnak ¢s egy magyar
gyermekint¢zm¢nynek ajÀnlotta fel. Mif¢le hittel volnÀl elûbbre...? Tünûdt¢l.)

Szeretsz, nem szeretsz! Velem vagy vagy ellenem vagy...? K¢rdezted MÀriÀt. Pont
egy l¢gy r´ppent a szemedre. Szemezni egy l¢ggyel. A gondolattal egy¡tt hessegetted
el. Ha azt kiÀltanÀm, suttogtad, hajrÀ, gyer¡nk a harcba...! IndulnÀl...?

Az apÀd faszÀra akarsz mÀr megint menni! A marhasÀgaidra persze van idû! Volt
valami f¢l¢nk ¢s ¢melyÁtû tartÂzkodÀs e rohamban.

ögy tünik, idû mindenre van. FordultÀl el a lÀnytÂl. De! A szabadsÀg! Tudod, mi
az?

N¢zd hÀt! A Hajnalcsillag f¢ny¢n¢l madarak az Àgakon, s az ecetfa lombja m´g´tti
sÁkon f¢nylû tengely... egy rÂzsaszÀl talÀn... Ez kicsit megforgatott t¢ged. (Egy ilyen
pÀrbesz¢df¢le, gondolod mostan.)

Szeg¢ny àTeteÊ! Nekem vissza kell mennem a barÀtainkhoz, ne haragudj! SzÂlt MÀ-
ria, ¢s mintha kalapÀccsal ¡t´tt¢k volna a dobhÀrtyÀdat, Ãgy l¢pdelt a mÀrvÀnymoza-
ikon a pÂrÀzon tartott v¢rebek k´z¢. Most mÀr zuhogott kinn az esû, esûzÃgÀsban jÂl
el lehet aludni, gondoltad, a tÀrsasÀgi zajgÀst is bÁrod, utÀnaindultÀl hÀt, Àm a PÂk
hÀlÂjÀnak egy vÁzszintes feszÁtûszÀla fogta a bokÀd, s a tÃlzott lend¡lettûl mindjÀrt Àt
is bukdÀcsoltÀl a konyhÀn, ¢s nyomban a gyerekÀgyra dûlt¢l; ez a fajta gyenges¢g mÀr
leÁrhatatlan, gondoltad, egy szem´ld´kvonÀsnyit lazÁtottÀl inggall¢rodon, f´ln¢zt¢l, az
¢gû elkezdett himbÀlÂzni koponyÀd f´l´tt; nem hagy nyugodni, mondtad magadban
Ãjabb belet´rûd¢ssel. Szimatol ¢s lÀmpÀz a nû. Nem vagy beteg? Ott volt hÀt megint
°va lehelete, ott volt megint rÂzsaszirmos legyezûje, ¢s ott volt megint az û hajthatat-
lansÀga, lehÃzva a redûnyt eg¡nk boltjÀn. A f¡st megÀllt lassacskÀn az angyaloktÂl
zajgÂ szobÀban. (Angyalok! IszonyÃ humorod van!)

Egy¢l valamit. Van fûtt tojÀs, k¢pzeld, mÀr egy tÁz, Zotya hozta a Szent IstvÀn t¢ri
piacrÂl, olyan helyes, nem...? így MÀria. Azt a v¢nembert te hoztad ide? Mit akar? Mit
akarsz?

Az ´sszef¡gg¢st lÀtni.
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Egy f¢rfi ¢s a halÀl k´z´tt?
Valahogy Ãgy... Hm. A Zotya meg az Eg¢r disszidÀl?
K¢sz¡lnek. Csak hÀt lelket cser¢l, aki hazÀt cser¢l, àTeteÊ! Nevetett fel, a t¢rd¢t csap-

kodta. ElindultÀl a konyhÀba.
JugoszlÀv olajos halat villÀztÀl hideg sz¢ken ¡lve, az ´reg m´g´tted Àllt, nem k¢rt

semmit. KÀr, mondtad neki. àPusztul a vilÀg.Ê Melletted a NyÃl a Kef¢vel amûbÀzott,
nem, nem lehettek ûk, mindegy; akkor odaugrott DÁce, szûke hajf¡rtj¢t a f¡le m´g¢
türte, majd vigyÀzzba Àllt.

Legy¡nk rendes honpolgÀrok! Javasolta. Vinjakot ¢s tiszta szeszt csemp¢sz¡nk Sza-
badkÀrÂl, Ágy kezdj¡k. LevÀgatjuk hajunk, ´lt´ny¡nk lesz, nyakkendûnk, Ázl¢ses tü
tartja majd hely¢n stb., ¢s tenger mellett hajnalpÁrban osztrigÀt esz¡nk, a v¢g¢n csak
¢s kizÀrÂlag arannyal keresked¡nk, lesz svÀjci bankbet¢t¡nk...! Fagylalt, s¡tem¢ny,
muszÀj f¢lrebaszni, ¢s az unoka tisztel, na!

Ezt akarom. Nem t´bbet, nem kevesebbet. D¡nny´gted. De mÀr akkor arccal elûre
DÁce a l¢pcsûrûl az udvar sarÀba bukott... Mintha a plafonbÂl, a padlÂbÂl, a falakbÂl
robbant volna ki, elûbb sÀrgÀn, majd k¢ken, majd sz¢p alkonyv´r´sen Ãszott utÀna,
akÀrha cÃgos alagÃtbÂl, a levegû. °va rummal kÁnÀlt. MeghÃzom. Mondtad szÀrazon.
Egy nyÃlszÀjÃ n¢ma gyerek kezdett el a v¢nemberrel tÀrsalogni. Azt mutogattÀk, hogy
fesd te ût le. (Mi¢rt?) Macskaszûrt nyelt¢l, s az ¢rz¢s rendkÁv¡l hasonlatos volt ahhoz,
ahogy a àkomÂcsinokatÊ meg a àkonczokatÊ em¢szti meg az ember, az em¢szthetetlent,
a fogyaszthatatlan tÀrsadalmi berendezked¢s szocialista hatalmassÀgait ä ́ klendezhet-
n¢ked tÀmadt, mint ez a szÂ, nem ism¢tled meg, jÂ hosszÃra sikeredett a krÀkogÀs.
RÀkezdett a v¢nember is. àMit mondott, mennyi lett a meccs v¢geredm¢nye?Ê Az ́ re-
get k¢rdezte a nyÃlszÀjÃ n¢ma fiÃ, mutogatva. MÀria tolmÀcsolt. àSZEOL AK ä SBTC,
idegenben 0:2, vezette: Jaczina.Ê VÀlaszolta ÀllÁtÂlag az aggastyÀn. Egyetlen, alig lÀt-
hatÂ mozdulat ä àKiest¡nkÊ. így ott a konyhÀban a n¢ma fiÃ.

TÀmad egyik legveszedelmesebb n´v¢nyi kÀrtevûnk, az amerikai feh¢r sz´vûlepke.
Ezek mindent tudnak, gondoltad, ¢s egy hajtÀsra kiittad a marad¢k rumot a pa-

lackbÂl; f´lismerni v¢lted magad a tÀvolodÂban, ¢s visszatÀntorogtÀl a gyerekÀgyhoz,
mint egy b¢biszvetter, Ãgy dobÂdtÀl rÀ, ¢desen ¢s megb¢k¢lve ¢s ¡resen. MÃltak az
Àrnyak, vÀltoztak a f¢nyek, teljes lett a semmi, J¢zus...! Azt Àlmodtad, hogy egy z´ld,
foszforeszkÀlÂ tolÂkocsiban ¡lsz ¡vegszerü s´t¢tben; jobb kezeddel botodat keresed,
majd segÁts¢g¢vel megprÂbÀlsz talpra Àllni ä ¡ld´g¢lsz tovÀbb. °va siet be, hÂna alatt
papÁrokkal, t¢rk¢pekkel, kez¢ben rajztÀblÀval, k´rzûvel ¢s vonalzÂval, plusz makett-
j¢vel az Ãj szegedi hÁdnak, a sportuszodÀnak ¢s a nagyÀruhÀznak, amelyek akkor a
valÂsÀgban m¢g ¢p¡lûf¢lben sem voltak. àTervezd ezeket el!Ê Adta ki a feladatot Àl-
modban MÀria. àögy ¢rtem term¢szetesen, hogy valami mÀst tervezz belûl¡k ä lehe-
tûleg ¢lûl¢nyt!Ê Ahogy ez mÀr lenni szokott, meg sem lepûdt¢l. Egy pÀrnÀt a hÀtadhoz
dobott a lÀny, rossz szagÃ verejt¢k lepte el a tarkÂd. A j´vû mint eml¢k tolult f´l ben-
ned, ¢s szÀllt szerte, akÀrha porleves... AzutÀn minden szikrÀzni, villÂdzani kezdett,
tüzben Àllt az ÀruhÀz, az uszoda, a hÁd; szakadt, roppant a gipszhabar¢k, a bÀdogle-
mez, a drÂt, a szurokpapÁr, minden. Majd m¢g a v´r´slû nyomokbÂl furcsa l¢nyek
k´rvonalazÂdtak, n¢melyik meg is moccant: bogÀrszerüek voltak, de nem olyanok,
amilyeneket a f´ld´n lÀthat az ember; feh¢rek lehettek talÀn, Àm egyszerre csak min-
den kifeh¢redett, ¢s te hÀtrahanyatlottÀl.

Arra riadtÀl f´l, hogy hÀtrahanyatlasz; kinyitod a szemed, ¢s oldalra fordulsz, lÀtod,
amint MÀria ¢pp a barÀtaitoktÂl, a gengtûl bÃcsÃzkodik, puszi, puszi, hogy nemsokÀra
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talÀlkoztok. A vacsora utÀn megivott t´m¢ntelen mennyis¢gü rumtÂl ¢melygû gyo-
morral ¢s falfeh¢r arccal ¢bredt¢l, rosszull¢tedet a valÂszerütlens¢gig fokozta, hogy
egyed¡l maradsz a lÀnnyal. L¢gszomjad sz¡let¢sed pillanatÀtÂl fogva csillapÁthatatlan
ä azÂta, Ãgymond, erotikai ostromzÀrban telnek napjaid; anyÀd birizgÀlÀsÀtÂl, bec¢z-
get¢s¢tûl, àangyalb´gy´rûÊ, eg¢szen a fizetett nûkig, kiknek elsûsorban az¢rt fizett¢l,
hogy ne bec¢zgessenek, ne birizgÀljanak, tegy¢k a dolgukat, ¢s m¢gis... hogy ezzel Àt-
fÃrhatnÀnk ezt a kibaszott bolygÂt, vagy megÀllna, vagy e k´r¡l forogna tovÀbb... szÂ-
val folytonos erotikai ostromgyürü vett k´r¡l, ¢leted egy szex-SztÀlingrÀd!, gondoltad,
akkor hÀt Ágy is v¢gzed, fulladÀsos halÀl. Vagy, ¢s ez a mÀsik v¢gzetes lehetûs¢ged, t´bb
nincs, ha Ãgymond intellektuel nûkkel hoz ́ ssze balszerencs¢d, ¢s akkor pedig a àcsa-
lÀdi Los AngelestûlÊ ûr¡lhetsz meg, jÂmÂd, hÁrn¢v, sok gyerek, ha lehet, ne û sz¡lje,
mÀs se, müfaji villongÀs stb., vagy szex-SztÀlingrÀd! Ilyen Àllapotban Âvakodsz v¢le-
m¢nyt nyilvÀnÁtani bÀrmirûl, eszedbe sem jut kimondani a kimondhatatlant, minden
az. SajÀt v¢lem¢nyt k¡l´nben sem alakÁtasz ki, vagy van, vagy nincs, mindegy, irtÂzol
a àv¢lem¢nyem szerintÊ kifejez¢stûl...

V¢lem¢nyed szerint. Kezdte MÀria gy´ng¢den. V¢lem¢nyed szerint te ÃjjÀsz¡let-
hetsz? °s ha ÃjjÀsz¡letsz, akkor velem? Lehunytad szemed, s ki sem nyitottad addig,
mÁg teljesen f´l nem ocsÃdtÀl. (Mi!?) M¢g mindig ¢melyegt¢l, meg kell hagyni, gon-
doltad, a bakancsba beleizzadt lÀbad ¢s m¢g inkÀbb testednek elviselhetetlen ¢gett-
hÃs-szagÀtÂl ¢melyegsz, de akkor is...! Az az ¢rz¢sed tÀmadt, mintha eszelûsen kÁvÀncsi
tekintetek vizslatnÀk minden porcikÀdat ä holott nem volt mÀr ott a kutya se! Csak az
°va. ý figyelhetett Ágy. àVacogsz.Ê Vacogok, mondtad magadban, s ez a kijelent¢s el¢g-
nek is bizonyult ahhoz, hogy valamelyest megnyugodjÀl... J¢zus!, de nagy ûr¡lts¢g
volt kinyitni a szemed! A nû slicced cipzÀrjÀt lehÃzta, ¢s ott matatott; rÀncolÂdott a
blÃz ujja, pih¢k k¢klettek az utcÀrÂl besz¡remlû f¢nyben, haja csiklandozta a k´ld´-
k´det, most nem is jut eszedbe t´bb. MÀr az is csoda, hogy ennyi minden f´lr¢mlik;
jÂ vagy rossz, nem tÃl ¢rdekes, nyugtalanÁtÂ, az h¢tszents¢g! Valami miatt a t´rt¢nelem
juott eszedbe. Hogy elnyelne a t´rt¢nelem d´gkÃtja? Lehet.

Mi¢rt van az? Kezdte Ãjra a tÀrsalgÀst MÀria. Mi¢rt van az, hogy ha veled vagyok,
mindig hiÀny¢rzetem tÀmad. °s ez¢rt nyomban szeretkezni akarok veled, hogy nyom-
ban elmÃlassam...

MÀr nem akarok ÃjjÀsz¡letni. Mondtad nyüg´sk´dve. Ugyanide sz¡letne az a valaki,
aki ugyan¢n...! °s puc¢r volna. Ne! Homlokod rÀncoltad, annak a rossz szokÀsodnak
a jele, ha valamit akarsz.

Mit akarsz?
Azt, hogy most kapcsold be!
Szovjet kutatÂk olyan berendez¢st konstruÀltak, amellyel t¢rhatÀsÃ televÁziÂs prog-

ram adhatÂ ¢s vehetû; elsûsorban oly helyeken alkalmazzÀk, hol az ember erûsen ve-
sz¢lyeztetve van.

Most mondd azt, hogy a lÀnynak volt ilyen berendez¢se...!
Volt, ¢s mindjÀrt be is kapcsolta. Minden¡tt csend, semmi zaj. AzutÀn valami zÃgÀs,

mintha tengerm¢lyrûl; f´lkavart ciÀnk¢k f¢ny Àrasztja el a helyis¢get. Egyszerre csak
azt lÀtod, hogy lassÃdad sejtelmess¢ggel a nû, nem tudod jobban elmondani, megket-
tûzûdik; el¢bb egy Àrnyalak, m¢lybÁbor, MÀria lesz az, gondolod, majd egy mÀsikbÂl,
pontosabban egyszerre, a fakÂsÀrga ÀrnybÂl lesz az °va ä J¢zus!, k¢t nû, ¢letnagysÀg-
ban, ha jelent valamit ez a kifejez¢s...! N¢hÀny perces hÁradÂval kezdûdik a müsor.
Ott Àll elûtted KÀdÀr JÀnos, a lÀnyok elûz¢kenyen k´zelebb engedik hozzÀd, f´lk´-
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ny´k´lsz, na, ez mÀr fasza! Azt mondja, hogy az emberi jogok nyugati koncepciÂja az
unalomig emlegeti f´l, ànekem, elvtÀrsak, legalÀbbis r¢m unalmas mÀr...Ê, hogy nÀ-
lunk, a szocialista orszÀgokban az emberi jogok nem az û elk¢pzel¢seik szerint ¢rv¢-
nyes¡lnek. De nÀlunk v¢lem¢nyszabadsÀg van, nem f¢l¡nk az emberek v¢lem¢ny¢tûl,
sût, azt minden lehets¢ges alkalommal kik¢rj¡k... HÀt, eff¢l¢ket mondott az arcodba,
¢s hogy ha valami nem tetszik, csak nyugodtan Árjam meg neki, vÀlaszol, meg lesz oldva
az a probl¢ma... azzal fogta a kalapjÀt, ¢s kiment. A kurva anyjÀt, kiÀltottÀl fel magad-
ban. A mÀsik irÀnybÂl k¢t amerikai rendûr egy f¢rfit kÁs¢r bilincsbe verve az Àgy elûtt,
mondjÀk, elfogtÀk James Earl Rayt, a polgÀrjogi mozgalom vezetûj¢nek, a Nobel-b¢-
kedÁjas Martin Luther Kingnek a gyilkosÀt, aki egy Tennessee Àllambeli b´rt´nbûl sz´-
k´tt meg. A rab maderfakerezik ¢s integet, de jÂ. Van igazsÀg. RÂzsa SÀndorral ¡lsz
egy b´rt´ncellÀban, J¢zus!, ez itt valami f¢lre¢rt¢s lesz, de mÀr v¢ge. Mintha a szek-
r¢nybûl l¢pne elû, a menyegzûj¢re megy Thaal Gabriella, k¢t rendûr igazoltatja, egy
hamutartÂt k´zben f´lrÃgnak a szûnyegen, k´zvesz¢lyes munkaker¡l¢s¢rt f¢l ¢v dukÀl.

SzÀmodra szimpatikus szÁnes bûrü fiatal zimbabwei gerillÀk seggel nyomulnak a
kamra fel¢, az ablakok bevÀgÂdnak, s rhodesiai faj¡ld´zûk fegyveres osztaga halÀlra
keresi ûket. Egy elesik, a hullÀ¢rt visszamennek, hÀl' isten, g¢pfegyvere ott marad,
kÁvÀncsi vagy, az adÀs v¢g¢n mi lesz vele; a ti¢d lehet?

¹tletnap a kenderfonÂgyÀrban. (Ezt k¢ptelens¢g leÁrni...)
MÀr megint nincs vÁz. Hallod az egyik lÀnytÂl. (MÀria.) A mÀsik lÀny (°va) ¢rettebb,

asszonyosabb teste, mezÁtelen, mintha valakit egy s´t¢t ligeten vezetne Àt, fel¢d k´ze-
ledett. Mi¢rt is tagadnÀd, ´r¡lt¢l, hogy ez a n¢vmiz¢ria Ágy valahogy megoldÂdni lÀt-
szott. Volt hozzÀ test. Mindegy. Megint a v¢dekezû alapÀllÀs, n¢mi sz´veggel ä àHogy
lehet ennyire mosolytalan ¢lni!?Ê

A sÂ. Mondta. A sok sÂ ¢s a kev¢s vÁz. ViolaszÁn, sz´gletes, csontos vÀllÀt az ajkadhoz
¢rintette; k¢t karod a t´rzsed mellett hevert, aztÀn megfesz¡lt, tenyered a gyerekÀgy
durva sz´vet¢hez nyomtad, majd ujjaid g´rcsbe rÀndultak, mintha kavicsot markol-
nÀl...; olyan mozdulatot tett¢l a k´vetkezû pillanatban, akÀrha a nû szem¢t akarnÀd
telehinteni vele, nem, mindk¢t kezeddel elkaptad °va hajÀt, fej¢t hÀtrak¢nyszerÁtet-
ted, tartottad. A szemk´zti rÂzsaszÁn ÀrnyalatÃ falon a mÀsik lÀny, MÀria sziluettje him-
bÀlÂzott egy groteszk alak tÀrsasÀgÀban, mintha tÀncolnÀnak, tangÂznÀnak. Azt kell
mondd, hogy f´lt¢rdelt¢l ä mintha fohÀsszal enyhÁthetn¢l ¢rtetlenked¢sen ¢s kÁnszen-
ved¢sen. Tekinteteddel a feladathoz illû magassÀgot kerested, amikor a lÀny (°va) el-
ragadtatottsÀggal ¢s k¡l´n´s inger¡lts¢ggel a n¢phiszembe harapott, J¢zus!, akarod
mondani, a p¢niszedbe...! àMindennek mindenÀron mindenkor hasonlÁtania kell
rÀd?!Ê K¢rdezted ordÁtva a lÀnytÂl, aki sÁrt ¢s f¡lelt...

Fintorgott. Ezt hogy ¢rted?
ögy, hogy nekem nehogy azt hidd, az az Àlmom, itt fogok virrasztani egy sÂbÀlvÀny

mellett, mert befejezhetûnek lÀtom emberi ¡gy¡nket benned; hÀt nem, nyafogni nem
fogok itt neked, legy¢l a savanyÃ bab¢rliget vakmerû nûje, mit ¢rdekel engem, mÀr
bocsÀnat, tegy¡k fel, a porcelÀn, a porcelÀnfeh¢r, ha a rendûrs¢g sz¡rke VolgÀval hÃz
utÀnam!, k´vetnek ¢jt nappallÀ t¢ve...! HÀt Ágy ¢rtem. Mondtad. Kicsit ´nsajnÀlÂ ¢s
sz¢pelgû, gondoltad, de a napkelte elûtti t´rmel¢k k´zt megteszi.

Semmif¢le hatÀst nem gyakorolt a nûre. (°va.) El¢d guggol, ¢s komoly, ÀthatÂ te-
kintettel n¢z szemedbe, mik´zben mind a tÁz ujjÀn drÀgak´vekkel gazdagon dÁszÁtett
gyürüivel, hosszÃ, p¡sp´klila k´rmeivel cirÂgat, mintha legalÀbb ´tvenezer fekete ¢s
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v´r´s hangya mÀszkÀlna a m¢g illatozÂ lambrafÀk k¢rg¢n... M¢g sz¢p. Gondoltad. De
nem ´r¡lsz neki!

El¢gg¢ unod mÀr ezt a müsort, de egyfelûl nincs erûd mÀst k¢rni, mÀsfelûl rend-
kÁv¡li jelentûs¢get tulajdonÁtasz annak, amit m¢g nem tudsz. A k¢sz¡l¢k istenien mü-
k´d´tt, minden k¢ts¢get kizÀrÂan akkoriban emberre n¢zv¢st az a hely volt a legve-
sz¢lyesebb. (Szeged, '77.) (Egy vasÀrnap hajnal.)

VÀratlan s´t¢t lett. Abban a pillanatban eszelûs kattanÀst hallhattÀl, azutÀn egyen-
letes, nagyon halk szÁvdobogÀst, nem a ti¢det. Mind´ssze annyi volt kivehetû, hogy
mind a k¢t lÀny ́ lt´zik; °va aranysÀrga, MÀria v´r´s k´nt´sbe bÃjt. Lelked rezd¡l¢seit
k´vetted volna, ha lettek volna. öjra az a gnÂm Àrny a falon, nem is gnÂm, csak mintha
sÀntÁtana. M´g¢d ¢rt, de csak ekkor vehetted bizonyosra, hogy f¢rfi. A f¢rfi, aki tÀncolt
MÀriÀval. Megint csak a halk szÁvdobogÀs, majd egyre erûs´dû l¢legz¢s hallatszott.
Megrohant a heves utÀlat. Undor.

AnyÀm! Mondtad. Hallasz engem?
Nem ¢rkezett vÀlasz. Egy¡tt l¢legeztetek. T´bb ember egyszerre szÁvta ¢s engedte

ki a levegût. Akkorra a szÁvdobogÀst mÀr teljesen elnyomta l¢legz¢setek zaja, ami aztÀn
ny´g¢ss¢, sikollyÀ, majd tÀvolodÂ ¡v´lt¢ss¢ fajult. UtÀna mintha sz¢trobbant volna t¡-
dû, ¢s sz¢trobbant volna csont, bûr ¢s k¢pzelt k´rvonal. àUgyan, mi t´rt¢nik ezzel a
testtel!?Ê K¢rdezted magadban. àMÁtosz-e, metamorfÂzis-e?Ê

Az¢rt t´rt¢nik minden, hogy ne sz¡lethess sajÀt k¢pedben ÃjjÀ. Hallottad az egyik
lÀny tÀvolian szomorÃ hangjÀt, m¢gis, mintha csak jÀtszana.

°s ki csinÀlhatta ezt? (F¢lszeg ¢rdeklûd¢s.)
ApÀd! Mondta a mÀsik lÀny, Ãgy, mintha a torkodat vÀgnÀ el ezzel a szÂval. LÀztÂl

ÀtforrÂsodott, teljesen elgyeng¡lt testedhez bÃjt mind a k¢t lÀny. MÀr csak ez hiÀnyzik,
gondoltad.

çllatok! OcsmÀny Àllatok! UgrottÀl f´l hirtelen s akkora elszÀnÀssal, mintha az ¢j-
szaka m¢ly¢rûl kellene. A bejÀrati ajtÂ elûtti hÀrom l¢pcsûfokot mÀr joviÀlis szÁn¢sz-
ked¢ssel vetted, sz¢ttÀrtad karod, s megfordultÀl, eltÀtottad a szÀd.

Ha l¢tezett valaki mÀr elûttem, nyilatkozz¢k meg, hogy lÀthassuk f¢ny¢t! (Nûk vi-
songatÂ nevet¢se hasÁtott bele az ÀltalÀnos tapsviharba, ́ r´mkiÀltÀsok vegy¡ltek a ne-
vet¢s fergeteg¢be, mintha mÀr mindnek k¡l´n ott meredezne az aktuÀlis fallosz, J¢-
zus!, micsoda tehets¢g!) VisszatÀncoltÀl. A s´t¢t, nyiroktÂl ¢des levegûbe belevÀgÂdott
a hajnal ¢les f¢nynyalÀbja, ¢pp a sÃlygolyÂ irÀnyÀban. A sikertûl mÀmorosan kÁm¢let-
len¡l belebÃjtÀl àellenlÀbasodbaÊ! Puszta vakmerûs¢g. Ilyesmi m¢g nem fordult elû
veled. Cs´nd volt Ãjfent. Kem¢ny ¢s m¢gis lÀgy, akÀrha egy fiatal ver¢b szÀrnyprÂbÀl-
gatÀsa, csattogÂ...

V¢ge lett a müsornak, valÂszÁnüleg a MÀria volt az, aki kikapcsolta a berendez¢st.
Ott ÀlltÀl a f¢nyben, illetve te magad voltÀl a felszabadÁtott tüz, ez a gondolat, Ãgy

hiszed, egyÀltalÀn nem tÃlzÀs, okosan, engedelmesen, szorosan ´sszezÀrt ajakkal,
ahogy tanÁtottak, csak m¢g soha nem volt alkalmad gyakorolni. Majdhogy meg nem
szÂlaltÀl, oly hÁzelgû volt minden; J¢zus!, vasÀrnap van!

Melletted, a kÀlyhÀnÀl, azon az Âsdi bûrkanap¢n az Eg¢r kÃrt az AnnÀval, bentebb,
a gyerekÀgyon Zotya a KrisztÀval, a Zotya keny¢rh¢jat rÀgicsÀlt k´zben. Vigyorgott.
Nem akartÀl beleszÂlni, semmi kedved nem volt besz¢lgetni.

Voltatok kint a koncerten, a Minin? SzÂlalt meg higgadtan a Zotya...
Mi¢rt? Ti? (így MÀria.)
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Volt a faszom! Az kÁvÀncsi rÀjuk. Elk¡ldt¡k a h¡lyegyerekeket bor¢rt, beszoptuk,
azutÀn lel¢pt¡nk. Az àEdzett ifjÃsÀg¢rtÊ!

K¢pzeld el, a àTeteÊ nem mer kiszÀllni az ÀgybÂl tegnap este Âta. (így MÀria.)
Az ablak alatt, a paplanbÂl ¢s hÀlÂzsÀkbÂl ́ sszedobott almon fek¡dt¢l; valami h¡lye

f¢lÀlomban egy pÀrnÀt a hÀtadhoz hÃztÀl, fel¡lt¢l, ¢s a t¢rdedet az Àllad alÀ vontad,
Ãgy, mint aki mÀr hosszabb ideje ott feledte magÀt t¢nyleg valahol, ki tudja, hol, s
ez¢rt azt gondolja ä minden hasonlat. Ahogy te gondolod, Ãgy lesz. Gondoltad. A nû
egy nagyobb m¢retü k´nyv elûtt a padlÂn ¡ld´g¢lt, s az udvarrÂl befogadott kismacs-
kÀjÀt simogatta unottan. Lehunytad szemed, hogy erût gyüjts ¢s az ÂrÀra tudj n¢zni;
f¢l tÁz. MindjÀrt kezdûdik a mise. Kikerested bÀrsonyzakÂd a ruhahalombÂl, magadra
´lt´tted; meg is szerett¢l volna mosakodni, de nem lehetett. IndulÀsra k¢szen meg-
fordultÀl, a helyis¢g ciÀnk¢k f¢nyben Ãszott megint, J¢zus!

Mondd azt, akkor, ott meglÀttad ûket, n¢lk¡led, magukra hagyottan, lenn az alag-
sori lakÀsban t¢blÀboltak, sz¢tszÂrÂdva, ́ ssze meg vissza, a tehetetlens¢g¡ktûl zavaro-
dottan a szereplûk, akiket te teremtett¢l magad sem tudod mif¢le Àllapotban, mintegy
sz¢ljegyzetelve ¢letedet, ahogy eddig is leÁrtad azt, hogyan is, vakrep¡l¢sszerüen...!

Megint k¢t leÀnytest volt, egyik is, mÀsik is olvasott...; MÀria HernÀdi GyulÀtÂl a
J¢zus horoszkÂpjÀt, °va meg Sulyok KatalintÂl az ögy szeretn¢k f¢rjhez menni cÁmü k´ny-
vet. Mik vannak! Gondoltad.

ElfogtÀk, nem, megsz´k´tt James Earl Ray egy Tennessee Àllambeli b´rt´nbûl,
a polgÀrjogi mozgalom vezetûj¢nek, a Nobel-b¢kedÁjas Martin Luther Kingnek a
gyilkosa.

Amerikai ¢rdekk¢pviseletet nyitottak HavannÀban, illetve kubait Washingtonban,
'61 Âta elûsz´r j´n l¢tre diplomÀciai kapcsolat a k¢t orszÀg k´z´tt.

(A szoba k´zep¢n ott hevert egy kubai gyÀrtmÀnyÃ fegyver.)
Szovjet kutatÂk olyan autÂmotort kÁs¢rleteztek ki, mely egy EAW-preparÀtum se-

gÁts¢g¢vel hidrog¢nmeghajtÀsÃ jÀrmüvet mük´dtet; az autÂipart forradalmasÁtÂ hid-
rog¢nmeghajtÀsÃ Moszkvics az ¡zemanyagot a k´z´ns¢ges vÁzbûl nyeri. (Ez nem is
rossz, nem is drÀga, gondoltad, holnap visszaj´v´k ¢rte, ha ¢lek.)

Az ajtÂt nyitva hagytad, Ãgy l¢pt¢l ki a szük udvar m¢g Àrny¢k v¢dte k´veire. Mint
egy macska, Âvatosan s puhÀcskÀn l¢pdelt¢l, annak ellen¢re, hogy k¢t sÃlyos bakancsot
s k¢t zsibbadt, hogy ne mondd, megmacskÀsodott, na nem baj, majd mÀskor Ágy mon-
dod, lesz m¢g alkalom rÀ, ahogy magad ismered, lÀbat kellett rakosgatni, mindig
elûbbre, elûbbre, n¢ha oldalra vagy f´l, magasra, f´ntebb, m¢g f´ntebb, J¢zus!, az a
PÂk a hÀlÂjÀval mennyi galibÀt tud okozni, vÁzszintes hÃzÂszÀlaival, ne...!

Ne sz¢gyenkezz, mondd azt, n¢gyk¢zlÀbra kellett hogy ÀlljÀl, futni szerett¢l volna,
Ágy k¢pzelted el, szedted a lÀbad, àebadta k´lyke!Ê, mindegy, a nyitott kovÀcsoltvas
kapunÀl Âvatoskodsz, àhazudozÂkÊ, gondoltad, m¢g ki sem ¢rsz az utcÀra, ¢s mÀris a
nyÁlt szÁni hazudozÂkat hallgathatod (a magyart) (a n¢pet) (a k´zt) (a tÀrsasÀgot), ez
nem a te tÀrsasÀgod...! SzÂ szerint vesznek mindent ä a p¢nz nem szÀmÁt, ilyen jÂl
gyere ki a v¢g¢n is. K¢t rendûr, mi k´vetkezhetett volna, mi a t¢nyekn¢l logikusabb,
hajol hozzÀd, szÀrnyaid alÀ nyÃlnak, s f´lsegÁtenek; erûtlen vagy, gyanÃn f´l¡l Àllsz
tehÀt. Az¢rt enyh¡l¢st m¢gsem a karjukban rem¢lve ¢szreveszed a Nyina nevü leÀnyt
a tÃloldalon. °gszÁnk¢k, selyem nyÀri ruha, napsÀrga napernyû, melyet kiss¢ meg-
szeppenten forgat jobb kez¢vel. A megt¢rni igyekvûk mindig kitesznek maguk¢rt,
gondoltad, mÀr csak Àt kellene jutni az utcÀn, ¢s f¢rfiasan a vÀllÀra omolni, mit sem
tehetnek a rendûr´k...! Az erû diadala ä mikor azt ¢rzed, minden elmÃlt, nincs hÀtra
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semmi, ez az, amit boldogsÀgnak neveznek az emberek, talÀn, gondoltad, nem ´sz-
szet¢vesztve a h¢tv¢gi rem¢nnyel; dehogynem...! Ott ÀlltÀl a lÀny elûtt, nem tünt Ãgy,
mint aki l¢tezik, a vilÀg sem mozdult tehÀt. N¢zted.

Magamat lÀtom benned. Mondtad. Ez munkahipot¢zis...!
Csak ´nkÁv¡letbe ne ess itt jÂkedvedben. így û, a Nyina.
A rendûrs¢g munkÀja ma d¢lelûtt kimondhatatlan derüvel ajÀnd¢kozott meg; ki-

juttattak a PÂk fogsÀgÀbÂl, ¢s most tanÀcstalanul bÀmulnak, h¡ly¡lnek, jelenl¢t¡ket
tÀrsasÀgunkban türni igazÀn nevets¢ges... Menj¡nk!

Menj¡nk. Karolt bel¢d a lÀny. Felfriss¡lt¢l, mintha rendkÁv¡l kellemes ¢bred¢s utÀn
volnÀl. Ilyen eml¢krûl persze nem tudnÀl beszÀmolni, csak ûr¡letes, gyilkos ¢bred¢-
sekrûl; kopogtatnak, ordÁtanak, de el¢g, ha megszÂlal a vekker, ne folytasd!

N¢zz¢tek meg Kamillt, a papot, hallgassÀtok meg ût ¢s az û egyhÀzi zen¢j¢t, ahogy
besz¢l Isten dolgairÂl... csodÀljÀtok meg a hattyÃ keltet¢s¢t...! A jelenl¢t m¢ze cs´p´g-
j´n nyelvetekre!

Mi mÀs¢rt, a k¢t¢rtelmüs¢gek elker¡l¢se v¢gett, hirtelen elkapott a birtoklÀsi vÀgy;
hogy elej¢t vegyed annak a dilemmÀnak, mi a k¡l´nbs¢g Isten szeretete ¢s a szerelmi
¢rz¢s k´z´tt. à°n veled soha nem fekszem le.Ê Mondtad a lÀnynak, aki tizenhat. Magad
´t¢ves mÃltÀl, ha ¢rzelmi ¢leted vessz¡k, ¢s a templom ajtaja elûtti l¢pcsûk aljÀn Àllsz,
egy kubai g¢pfegyvert hintÀztatsz bal vÀlladon, jobb kezeddel zsebedbe nyÃlsz, ¢s elû-
kotorsz egy àb¢lÀstÊ (k¢t forintot), majd a szeg¢ny, hatgyermekes koldusasszonynak
adod; azt mondod neki, egyÀltalÀban nem szer¢nytelen mÂdon, hogy àLÀtod, min-
dent meghÂdÁtottunk, m¢g sincs semmink...! Na, hÀt k´ltsd ezt el a tetsz¢sed szerint,
de ne l¢gy Àm t¢kozlÂ, mert a t¢kozlÀs bün!Ê

Megsz¢d¡lt¢l, a szÂnoklÀs lehetûs¢ge a porig sÃjtott: t´bb lÀny vett k´r¡l, s az
´sszegyültek szenved¢lyes szavakra ingereltek: szeretted volna mondani, hogy ehhez
az orszÀghoz ne k´tûdj¢k senki... hogy ehhez a vÀroshoz ne k´tûdj¢k senki... hogy
csak a felejt¢sben bÁzhat... s hogy senki emberfiÀhoz gy´ng¢d ne legyen senki...! F´l-
n¢zt¢l, ott, a Honv¢d t¢ri templom Àrny¢kÀban. IGAZSçGSZERETET. Ez volt a k¢k
¢gre Árva... Ebben a vÀrosban az ember a lÀnyok k´z¡l a templomjÀrÂ lÀnyokat kedveli
¢s akarja egyed¡l, gondoltad, Ãgymond, csak azokat falja tekintet¢vel, egyszerü, Àm
annÀl bÀjosabb harmÂniÀt teremtve Ágy magÀban ÀhÁtat ¢s bujasÀg k´z´tt, mÀr ha va-
lakinek eme ¹sszhangra sz¡ks¢ge van. Neked nem volt rÀ sz¡ks¢ged, te voltÀl az.

MindjÀrt tÁz. Megjelenik az ajtÂban Kamill, a pap barÀtotok. BûrszandÀl, lecsÃszott
vajsÀrga r´vidnadrÀg, r´vid, lilÀs ing. Mü´r´m.

àGyer¡nk akkor, angyalom.Ê Mondtad a lÀnynak.
àMeg´l minket ez a fiÃ.Ê Hallottad anyÀd hangjÀt. (M¢g a szombat d¢lutÀni udvari

jelenet.) ApÀdat, anyÀdat meg´lted volna hÀt, ¢s most ott strichelsz J¢zus kurvÀival
megbocsÀtÀsra vÀrva, gondoltad; na ne...! Az¢rt csak jÀrtad k´rbe meg k´rbe a tÀncot,
k´zben allelujÀztatok, a pap behozta a hattyÃtojÀst, az ellenÀllÀs n¢lk¡l, egyenletesen
gurult k´z¢pre; forogtatok k´r¡l´tte, keltett¢tek a hattyÃt. Senki nem ¢rtett semmit.
A M¢lys¢g a vilÀg ¹l¢n hevert a Gondolattal. Gondolod.

àA f¢nyt elûsz´r lÀtta.Ê Ennyi volt mind´ssze a mondandÂjuk a megt¢r¢s¡krûl a
megt¢rt leÀnyoknak. Csak sejtetted, hogy ûket mi¢rt ez hozza izgalomba ä a vilÀg mint
ragyogÂ f¢ny!

VilÀgvallÀsok B¢kekonferenciÀja MoszkvÀban.
°n szolgÀlÂleÀny akarok lenni. Van ilyen. TerÁteni ¢s leszedni az asztalt. SÃgta neked

Nyina. Menek¡lni tÀmadt kedved.
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Majd m¢g lesz idû rÀ. VÀlaszoltad.
Mondd azt, mert k¢rdeznek, hogy nem hiszel egy ¢lû Istenben!, mondd azt, hogy

nem ment meg t¢ged egy ¢lû Isten sem...! Mondd azt, hogy ez a legk´nnyelmübb s a
legk´ny´rtelenebb Àllam, mondd azt, hogy ez a legk´ny´rtelenebb s legk´nnyelmübb
Isten, nem fogadod el, nem hallgatsz rÀ, ¢s nem szereted...!

Mindenkinek a kezit csÂkolom! HajoltÀl meg, mint aki ¢ppen Ãgy ¢rzi, most f´l-
kelhetne, jÀrhatna egyet, vÀgyna is rÀ, csak nem lesz belûle semmi. Az t´rt¢nt, hogy
rÀd tÀmadtak, ¡ld´zni kezdtek. Borultak a matt barna, karfa n¢lk¡li sz¢kek, poharak
dûltek, el¢gg¢ k¡l´n´s jelenet egy templomban, Ãgy gondolod... A korhadt, ny´sz´r-
gû fal¢pcsû, a hüs mÀrvÀny, senkivel sem kell talÀlkozni, majd kint a tüzû nap.

'77. NyÀr. Szeged. JÂ volt, ki is tagadnÀ, az ¢let. IrÀny a strand, a SZU°!

HorvÀth Elem¢r

CSIPKEBOKOR

a kor Àldozatot k¢rt
nem szem¢ly szerint tehets¢get
s kollektÁv paradicsom¢rt
odaveszett szobor szonett ¢s ¢nek

nyugdÁja utÀn rÀ¢rt
de elhagyta a mÃzsa
s nem segÁtett hogy Àtt¢rt
laissez-faire monoteizmusra

¢n az leszek aki leszek
amÁg el¢ri a
kezdet a v¢get v¢g a kezdetet
ne vitatkozz     blaszf¢mia

SION

sz¡ntelen¡l figyelmes keselyük
a szemem sarkÀban (xenofont olvasom)

a tÃlzsÃfolt od¡sszea
az istentelen horizont
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se indulÀs se ¢rkez¢s
a semmi v¢gtelen egyhelyben rohanok
xeniform strauss leÂ
s egy lÀbjegyzet: hermann cohen

lazul a koncentrÀciÂm
egy ´ntudatlan perc paradicsom

egy tiltott fa egy ¢rdekes kigyÂ
s egy nû aki szeretkezni akar

VçLASZ WE¹RES SçNDORNAK

a hÃn hattyu n¢mÀn folyt

a divatos deusz
a keletrûl bevÀndorolt
hermesz-merkÃriusz

a modern l¢lek
annyira ki¡r¡lt
istent kivÀn nem istens¢get
kÁv¡l k´r¡l k´zvetlen¡l

csodÀt csodÀlkozÀst
nem hangyabolyt
ahol minden determinÀlt

a hÃn hattyu n¢mÀn folyt
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MÀrkus Gy´rgy

WALTER BENJAMIN, AVAGY AZ çRU
MINT FANTAZMAGñRIA (II)

Farkas JÀnos LÀszlÂ fordÁtÀsa

Marx elm¢lete elsûdlegesen a t´rt¢nelmi folyamatrÂl szÂlt, ¢s az Ãjratermel¢s probl¢mÀja
k´r¡l forgott, ami lehetûs¢get adott a t´rt¢neti kontinuitÀs ¢s diszkontinuitÀs szem-
pontjÀnak ́ sszeb¢kÁt¢s¢re. Az elm¢let elsûdleges c¢lja az volt, hogy feloldja a tÀrsadal-
mi viszonyok, berendez¢sek ¢s int¢zm¢nyek dologszerü r´gzÁtetts¢g¢nek lÀtszatÀt,
amely az elszigetelt egy¢nnek mindezeket olyan de facto k¢szen adott valÂsÀgoknak
t¡nteti f´l, melyekhez csupÀn alkalmazkodni lehet. E lÀtszattal szemben Marx meg-
prÂbÀlta kimutatni, hogy ezek a viszonyok a t´rt¢nelmileg szituÀlt egy¢nek egyesÁtett
tÀrsadalmi tev¢kenys¢g¢ben termelûdnek ki ¢s termelûdnek Ãjra naprÂl napra, ¢s eb-
ben a folyamatban az egy¢nek folyvÀst maguk teremtik ¢s vÀltoztatjÀk meg sajÀt tev¢-
kenys¢g¡k àk¡lsûÊ felt¢teleit.91 A fetisisztikus k¢pzeteknek Marx az¢rt tulajdonÁtott
tÀrsadalmi hat¢konysÀgot, mert az Ãjratermel¢s e folyamatÀnak funkcionÀlis elem¢t lÀtta
benn¡k: ezek a k¢pzetek a k´rnyezû realitÀs ¢rtelmez¢smÂdjai, benn¡k formÀlÂdik
meg a cselekedetek meg¢rt¢se ¢s motivÀciÂja, ezÀltal az egy¢neket meghatÀrozott mÂ-
don beillesztik ebbe a viszonyrendszerbe ä olyan mÂdon, amely hozzÀjÀrult e rendszer
t´rt¢nelmi kialakulÀsÀhoz, s hozzÀjÀrul fenntartÀsÀhoz. Hogy e k¢pzetek potenciÀli-
san emancipatÂrikus szerepet vagy utÂpikus tartalmat hordoznÀnak, ez a gondolat
tÀvol Àllt MarxtÂl, legalÀbbis elm¢leti tev¢kenys¢g¢nek k¢sei szakaszÀban.92 Az û dia-
lektikÀja szerint a kapitalizmus forradalmi meghaladÀsÀnak maga teremtette poten-
ciÀlja eg¢szen mÀshol keresendû. R¢szben az àobjektÁvÊ felt¢telekben: a tûk¢s gazda-
sÀgi Ãjratermel¢s folyamata egyre t´bb mük´d¢si zavarral jÀr, s ugyanakkor szakadat-
lan bûv¡l¢se egyre kev¢sb¢ biztosÁtja sajÀt lehetûs¢g¢nek felt¢teleit. R¢szben pedig, ¢s
nem kisebb jelentûs¢ggel a àszubjektÁvÊ oldalon: e fejlûd¢s folyamÀn a k´zvetlen ter-
melûk mindennapi munkÀjukban ¢s ¢lettev¢kenys¢g¡kben olyan (nem csupÀn tech-
nikai, hanem sz¢les ¢rtelemben vett tÀrsadalmi) sz¡ks¢gleteket, attitüd´ket ¢s k¢pes-
s¢geket sajÀtÁtanak el, melyeket kiel¢gÁteni ¢s kifejteni csak alapvetûen mÀs tÀrsadalmi
felt¢telek mellett lehet, ¢s ezek l¢tesÁt¢s¢t szint¢n ûk teszik lehetûv¢. A termel¢s ¢s
¢rintkez¢s erûinek ez a gyorsulÂ àfelhalmozÀsaÊ ä mely v¢gsû soron àaz egy¢nekben rejlû
erûk fejlûd¢seÊ,93 s melynek evolÃciÂja alkotja a t´rt¢nelmi kontinuitÀs tengely¢t ä, ez
ad a tûk¢s elidegen¡l¢s korszakÀnak àhaladÂÊ jelleget, s teszi azt vÁzvÀlasztÂvÀ az emberi
haladÀs t´rt¢net¢ben.

így az a megsemmisÁtû kritika, amellyel Benjamin a haladÀs fogalmÀt tÀrgyalja,94

k´zvetlen¡l ugyan a n¢met szociÀldemokrÀcia ellen irÀnyul, de sz¡ks¢gk¢ppen ¢rinti
Marx sajÀt elm¢let¢nek n¢mely alapvetû premisszÀjÀt is. E kritika motÁvumai bizonyo-
san elvÀlaszthatatlanok Benjamin szellemi fejlûd¢s¢nek sajÀtossÀgaitÂl, gondolkodÀ-
sÀnak a zsidÂ messianizmusba ¢s a n¢met romantikÀba nyÃlÂ gy´kereitûl. De vannak
kev¢sb¢ egy¢ni ¢s szem¢lyes okok is, melyeket Benjamin maga fogalmazott meg p¢ldÀs
vilÀgossÀggal: àGenerÀciÂnk tapasztalata: hogy a kapitalizmus nem fog term¢szetes halÀlt hal-
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ni.Ê95 °s e tekintetben teljesen irrelevÀns, hogy maga Marx felt¢telezte-e a szocialista
forradalom àelker¡lhetetlens¢g¢tÊ ä azt bizonyosan igen, hogy a forradalom felt¢telei
àterm¢szetesenÊ (vagyis az Ãjratermel¢s gazdasÀgi folyamatÀnak belsû sz¡ks¢gszerü-
s¢ge folytÀn) ¢rlelûdnek meg a tûk¢s fejlûd¢s sorÀn.

E feltev¢s tarthatatlansÀgÀt gondolkodÂk eg¢sz nemzed¢ke tapasztalta meg, akik
Àt¢lt¢k a n¢met (¢s ÀltalÀnosabban: a nyugati) forradalom kudarcÀt ¢s a fasizmus t¢r-
hÂdÁtÀsÀt. S minthogy ugyanakkor el¢gg¢ evidens empirikus t¢nyk¢nt elfogadtÀk
(amit a harmincas ¢vek elej¢nek tapasztalatai csak megerûsÁteni lÀtszottak), hogy a
tûk¢s rendszer ÀltalÀnos, objektÁv gazdasÀgi krÁzisben van, a probl¢ma mindenekelûtt
Ãgy jelent meg elûtt¡k, hogy a forradalmi szubjektum, a proletariÀtus oldalÀn àhiÀny-
zik a radikÀlis motivÀciÂÊ. A ànyugati marxizmusÊ a harmincas ¢vekben ¢s a negyvenes
¢vek elej¢n k¡l´nb´zû elm¢leti orientÀciÂkkal prÂbÀlkozott, hogy bet´mje ezt az àob-
jektÁvÊ ¢s àszubjektÁvÊ felt¢telek k´z´tt tÀtongÂ szakad¢kot. A forradalmi motivÀciÂ Ãj
forrÀsainak keres¢se dominÀlt benn¡k. Gramsci, aki a probl¢mÀt fûleg politikai-szer-
vez¢si sÁkon ¢rz¢kelte, az àorganikus ¢rtelmis¢giÊ mÁtoszÀban lelte meg a vÀlaszt. LukÀcs
a nagy kulturÀlis hagyomÀny emancipatÂrikus potenciÀljÀnak eszm¢j¢t id¢zte meg,
mindenekelûtt a àrealistaÊ müv¢szet defetisizÀlÂ erej¢ben bÁzott. Ez a megoldÀs Ador-
nÂtÂl sem volt idegen, felfogÀsuk minden k¡l´nb´zûs¢ge ellen¢re, amely k¡l´n´sen
az eszt¢tikai modernizmus megÁt¢l¢s¢ben mutatkozott meg ä csak û felismerte, hogy
ez egyÀltalÀn nem megoldÀs: jelen viszonyok k´z´tt a magas kultÃrÀnak nincs tÀrsa-
dalmi t´meghatÀsa, ¢s ebbûl levonta az elker¡lhetetlen pesszimista k´vetkeztet¢seket
a t´rt¢nelmi jelenre n¢zve. Ez utÂbbi probl¢mÀt Benjamin is vilÀgosan felismerte, ût
azonban arra sarkallta, hogy a mindennapi t´megtapasztalat ama formÀi utÀn kutasson,
amelyekre rÀ lehetne ¢pÁteni a forradalmi akarat ¢s elk´telezetts¢g ellenkultÃrÀjÀt.
°s ebben az ÀltalÀnos intenciÂban Benjamin k´zelebb Àll Marxhoz, mint kortÀrsai
t´bbs¢ge.

De ezeket a keresett ¢lettapasztalatokat Benjamin mÀr nem tudta azokban a àpo-
zitÁvÊ kollektÁv jellemvonÀsokban felfedezni, amelyeket a munkÀsosztÀly ä akÀr mint
a kapitalizmus àcivilizÀciÂs haladÀsÀnakÊ objektuma, akÀr mint szubjektuma ä Ãtja
sorÀn elker¡lhetetlen¡l elsajÀtÁt. Mert a k¢sûbbi t´rt¢nelmi tapasztalatok birtokÀban
lÀthatÂvÀ vÀlt, hogy ezek a civilizÀciÂs vÁvmÀnyok olyan jellegzetess¢gek, amelyek a
proletariÀtust ¢ppens¢ggel betagoljÀk a tûk¢s tÀrsadalomba. E probl¢mÀval szembe-
s¡lve Benjamin eredetis¢ge abban Àllt, hogy û a tapasztalatnak ¢pp ama formÀibÂl
v¢lt emancipatÂrikus potenciÀlt kihÀmozni, amelyeket az eg¢sz marxista hagyomÀny
àintegratÁvnakÊ tekintett, mert valÂsÀgos term¢szet¡ket elrejtû illÃziÂk¢nt jelennek
meg.96 ögy is mondhatjuk, hogy az ideolÂgiakritika egy d´ntû megfontolÀsÀt a magas
kultÃra alkotÀsainak sÁkjÀrÂl Àtvitte a mindennapi tapasztalat sÁkjÀra: a szokÀsos ¢rve-
l¢s szerint a magas ideolÂgiÀk mint a tûk¢s tÀrsadalom àidealizÀciÂiÊ egyben tÀvolsÀgot
is teremtenek a tÀrsadalom empirikus valÂsÀgÀtÂl, ¢s ez¢rt àaffirmatÁvÊ mivoltukban
is tartalmazzÀk a negÀciÂ mozzanatÀt, valamelyes utÂpikus potenciÀlt. Bizonyos ¢rte-
lemben Benjamin ¢pp ezt a gondolatot alkalmazza a mindennapok tudatÀra. De mÁg
a kulturÀlis-ideolÂgiai alakulatok kritikai potenciÀljÀt a de facto viszonyok totalizÀlÀsÀt,
univerzalizÀlÀsÀt s racionalizÀlÀsÀt tudatosan c¢lba vevû tev¢kenys¢gbûl eredeztetik,
mely a viszonyoknak normatÁv ¢rv¢nyess¢get t´rekszik adni, addig a mindennapok
fetisisztikus k¢pzetei ¢s tapasztalatai ezt az erej¡ket Benjamin szerint Àlomszerü àir-
racionalitÀsuknakÊ k´sz´nhetik, annak a bensû inkoherenciÀnak ¢s t´redezetts¢gnek,
amely a t¢nyszerüen megl¢vû normatÁv vÀradalmakat nyers faktualitÀsra vÀltja Àt.
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Ez az ÀtvÀltÀs alapos vÀltozÀst hoz a dialektika jelent¢s¢ben is. Benjamin szem¢ben
a dialektika mÀr nem a t´rt¢nelmi folyamat ellentmondÀsos tendenciÀinak elm¢lete,
egy olyan folyamat¢, amely mik´zben Ãjratermeli strukturÀlÂ jellegzetess¢geit, egyÃt-
tal sz¡ks¢gk¢pp felszÀmolja vagy alÀÀssa az Ãjratermel¢s ÀltalÀnos felt¢teleit. Az û ke-
z¢ben a dialektika a àk¢t¢rtelmüs¢g97 elm¢let¢v¢ vÀlik, a t´rt¢nelmi pillanat àmegfagyott
nyugtalansÀgÀnakÊ elm¢let¢v¢, mely pillanat l¢nyeg¢ben csak ¡resen ism¢tlûdik min-
den kaleidoszkÂpszerü vÀltozÀsÀban ä amÁg sz¢t nem robban. V¢gsû soron Marx ¢s
Benjamin elm¢lete a t´rt¢nelmi idû egymÀssal ´sszeegyeztethetetlen fogalmÀval dol-
gozik. Benjamin a t´rt¢nelmi idû sajÀtossÀgÀt mint àt´rt¢neti indexetÊ ¢rtette, mely hoz-
zÀtartozik minden àmostidûh´zÊ [Jetztzeit], megalapozva k¢pi [bildliche] affinitÀsÀt a mÃlt
k¡l´nf¢le pillanataival, melyek ezÀltal (¢s csak ezÀltal) vÀlnak àkiolvashatÂvÀÊ, vagyis
jelenbeli ¢lm¢nyk¢nt felid¢zhetûv¢.98 Marx ezzel szemben a t´rt¢nelmi idû sajÀtossÀ-
gÀt elsûsorban a t´rt¢nelmi vÀltozÀs huzamos folyamatainak egyirÀnyÃsÀgÀban ¢s
megfordÁthatatlansÀgÀban lÀtta, ahol is diszkontinuus tÀrsadalmi ÀtvÀltozÀsok struk-
turÀljÀk a m¢lyben felhalmozÂdÂ anyagi folytonossÀgra rÀtelep¡lû formÀkat.

Ezek a megfontolÀsok nem szÀnd¢koznak vÀlaszt adni a steril k¢rd¢sre: àIgaziÊ
marxista volt-e Benjamin, n¢zetei vajon kieg¢szÁtett¢k vagy revideÀltÀk, netÀn test-
idegen hozzÀt¢ttel toldottÀk meg Marx elm¢let¢nek (ÀllandÂ adottsÀgk¢nt felfogott)
àortodox/eredetiÊ jelent¢s¢t? Ez a k¢rd¢s nemcsak tarthatatlan hermeneutikus elûfel-
tev¢seken nyugszik, de valÂs konzekvenciÀknak is hÁjÀn van. Az ´tvenes ¢vektûl meg-
indult Benjamin n¢zeteinek befogadÀsa (nem kizÀrÂlag, de fûleg) a marxista tradÁciÂ-
ba, ¢s ä legalÀbbis ami a kultÃra ¢s a modern müv¢szet ¢rtelmez¢s¢t illeti ä szerves
r¢sz¢v¢ vÀlt e hagyomÀny (term¢szetesen mÂdfelett heterog¢n) korpuszÀnak. (Persze
ez a folyamat sem volt egy¢rtelmü ä BenjamintÂl nem egy esetben MarxtÂl messze
elvezetû utak indultak ki.) A Marxszal (¢s elsûsorban k¢sei gazdasÀgi müveiben kifej-
tett n¢zeteivel)99 valÂ ¢rintkez¢s ¢s kontraszt felvÀzolÀsa csupÀn egy c¢lt szolgÀlt: hogy
¢lesebben a fÂkuszba hozzuk Benjamin alapvetû elm¢leti intenciÂjÀt ¢s attitüdj¢t, aho-
gyan az kivÀlt a àk¢t¢rtelmüs¢g dialektikÀjÀbanÊ ´lt´tt testet.

A t´rt¢netileg àpozitÁvatÊ, a jelen poklÀnak meghaladÀsÀra motivÀlÂ potenciÀlis erût
ez a dialektika a tapasztalatnak ama tÀrsadalmilag ànegatÁvÊ formÀiban keresi ¢s re-
m¢li megtalÀlni, amelyek k´zvetlen hatÀsukban mint hamis illÃziÂk az egy¢nt hozzÀ-
k´tik k´r¡lm¢nyeihez, mivel azokat a lÀtszÂlag mindegyre megÃjulÂ ¢lvezet ¢s sz¢ps¢g
talmi csillogÀsÀba vonja. àMi sem k´nnyebb, mint minden egyes korszakot ¢s annak k¡l´nb´zû
Ïter¡leteitÎ kett¢vÀgni olyanformÀn, hogy az egyik oldalon Àlljon a korszak Ïgy¡m´lcs´zûÎ, Ïelû-
remutatÂÎ, ÏelevenÎ, ÏpozitÁvÎ r¢sze, a mÀsikon pedig a term¢ketlen, maradi, halott. Ennek a
pozitÁv oldalnak m¢g csak a kontÃrjait sem tudjuk kivenni, ha nem a negatÁvval szemben rajzo-
lÂdnak ki. MÀsfelûl azonban minden tagadÀsnak csak az eleven, a pozitÁv k´rvonalai hÀtter¢¡l
van ¢rt¢ke. Ez¢rt d´ntû fontossÀgÃ, hogy ezen az elûbb kimetszett negatÁv r¢szen ÃjÂlag v¢gezz¡nk
felosztÀst, Ãgy, hogy a n¢zûsz´g (de nem a m¢rc¢k!) eltolÀsÀval ezen bel¡l is ÃjÂlag napvilÀgra
j´n valami pozitÁv ¢s valami mÀs.Ê100 Az àÀtcsapÀsÊ [Umschlag], amelyben àegybeesik a pozitÁv
a negatÁvban ¢s a negatÁv a pozitÁvbanÊ,101 alkotja Benjamin szem¢ben a dialektika leg-
fûbb elv¢t.

Ez¢rt t´rekszik kitartÂan, hogy az ÀruvilÀg fetisisztikus tapasztalataiban felfedje az
àutÂpikus ¢s cinikusÊ, a àfenyegetû ¢s csÀbÁtÂÊ102 elemeket. Ezek a tapasztalatok, m¢gpedig
pontosan azokban a vonatkozÀsokban, amelyekben ä mint fantazmagÂriÀk ä elleplezik
a valÂsÀgot, egyben egy tudattalan ´szt´nrûl is Àrulkodnak, mely elvileg haladja meg
a jelent, egy tudattalan utÂpikus szÀnd¢krÂl mint a radikÀlis energiÀk potenciÀlis for-
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rÀsÀrÂl. így a divat egyfelûl elûÁrja a àszertartÀst, amely szerint az Àru-f¢tist imÀdni kell [...]
ellentmondÀsban van a szervessel; prostituÀlja az eleven testet a szervetlen vilÀg kedv¢re. A hulla
jogait mondja ki az ¢lûvel szemben. A fetisizmus ¢lteti, amelyben pedig az anorganikus sex ap-
pealje uralkodik. Az Àru kultuszÀnak felfogadott szolgÀjaÊ.103 JÂl azonosÁthatÂ osztÀly-
¢rdekeket is szolgÀl: a divat àaz uralkodÂ osztÀly eg¢szen meghatÀrozott kÁvÀnsÀgainak ÀlcÀ-
zÀsaÊ.104 De Benjamin ugyanÃgy kiemeli àa divat excentrikus, forradalmi ¢s sz¡rrealista
lehetûs¢geitÊ is, àrendkÁv¡li anticipÀciÂitÊ, a àj´vendû dolgokkal valÂ finom kapcsolatÀtÊ:105 ez
àa megvÀltÀs motÁvumaÊ benne.106 HasonlÂ a helyzet a reklÀmmal: a talmi csillogÀssal
¢s a gazdasÀgi c¢lszerüs¢ggel egy¡tt ott van benne àaz utÂpia mindennapi ¢let¢nek p¢ldÀ-
zataÊ.107 Persze amÁg ezek a praktikÀk csupÀn tudattalan Àlomk¢peket ¢bresztenek,
amelyek a privatizÀlt szubjektÁv ¢lm¢nyben rÀvet¡lnek az ÀruvilÀg tÀrgyaira, olyan k¢-
peket, amelyek kollektÁv jellege csupÀn k¢nyszeres-megszÀllÂ mivoltukban ad hÁrt ma-
gÀrÂl, addig csak a katasztrofikus jelen ÀlcÀzÀsak¢nt ¢s ÀtvÀltoztatÀsak¢nt mük´dnek:
pusztÀn lecsapoljÀk tudattalanjuk utÂpikus energiÀit, s Ágy a jelen poklÀt szolgÀljÀk.
Csak az ÀlombÂl valÂ àfel¢bred¢sÊ szabadÁthatja f´l radikÀlis motivÀciÂs potenciÀlju-
kat: tudatosÁtani kell ûket, n¢ma k´z´ss¢gis¢g¡ket a kollektÁv tapasztalat [Erfahrung] dol-
gÀvÀ kell ÀtformÀlni.

A k¢t¢rtelmüs¢gnek ez a dialektikÀja ä a nyugvÀsban l¢vû dialektika ä Benjamin
eszt¢tikÀjÀnak k´z¢pponti fogalmÀban: az aura fogalmÀban fejezûdik ki ¢s mutatkozik
meg a legvilÀgosabban. Jelent¢s¢t egy hely¡tt a fetisizmus marxi definÁciÂjÀnak szinte
k´zvetlen visszaadÀsÀval fejti ki: àAz aura tapasztalata tehÀt azon alapszik, hogy egy emberi
tÀrsadalomban otthonos viselked¢sformÀt Àtvisznek az ¢lettelen viszonyÀra, vagyis a term¢szetet
Àtviszik az emberre.Ê108 Ez bizonyos ¢rtelemben a fogalom alapvetû jellemz¢s¢nek te-
kintendû, mivel csak ez ¢rteti meg az aura ama k¢t àdefinÁciÂjÀnakÊ egys¢g¢t, amelyek-
ben elsû lÀtÀsra nincs semmi k´z´s, ¢s amelyeket Benjamin pusztÀn egymÀs mell¢ ÀllÁt:
az aura tapasztalata mint a jelens¢g felruhÀzÀsa àazzal a k¢pess¢ggel, szem¢t felnyissaÊ,109

valamint hogy az aura àvalamely tÀvolsÀg egyszeri megjelen¢se, bÀrmily k´zel legyen isÊ.110

Ugyanis mindkettûben àa dolgok megszem¢lyesÁt¢s¢nekÊ (Marx) ugyanaz a fetisizmusa
nyilvÀnul meg ¢lm¢nyszerüen: a tÀrgy auratikus eltÀvolÁtÀsÀval teremtett megk´zelÁt-
hetetlens¢g nem mÀs, mint a szem¢lyes t¢r s¢rthetetlens¢g¢nek Àtvitele az ¢lettelenre.

Mint mÀr c¢loztam rÀ, a müalkotÀs auratizÀlÀsa, melynek szekularizÀlt formÀja ala-
pozza meg a müv¢szet modern kori autonÂmiÀjÀt,111 Benjamin szerint nem mÀs, mint
az Àrufetisizmus àspiritualizÀlÀsaÊ, àaz egyetemes fetisisztikus lÀtszat felfokozÀsaÊ.112 A tÀvol-
sÀgteremtû àmegemel¢sselÊ az aura a müv¢szetet kiveszi a mindennapi ¢let kontex-
tusÀbÂl, befogadÂjÀt pedig normatÁvan r´gzÁti a passzÁv, privatizÀlt feloldÂdÀs attitüd-
j¢ben, miÀltal az eszt¢tikai ¢lm¢nyt elszigetelt ¢letpillanattÀ teszi, amely n¢lk¡l´zi a
hatÀst, azaz a potenciÀlis àpolitikaiÊ (vagyis k´z´ss¢gteremtû ¢s k´z´ss¢gorientÀlÂ) je-
lent¢st. Az aura fokozatos sz¢tfoszlÀsa ä melyet az Ãjratermel¢s viszonyaiban beÀllÂ
vÀltozÀsok indÁtanak meg ä enn¢lfogva elûfelt¢tele lesz a müv¢szet ÀtfunkcionÀlÀsÀ-
nak, a tÀrsadalmilag tev¢keny, de immÀr demisztifikÀlÂ, sût emancipatÂrikus szerep
visszanyer¢s¢nek.

Csakhogy: àAz aura hanyatlÀsa ¢s egy jobb term¢szet fantÀziak¢p¢nek az osztÀlyharcban el-
foglalt defenzÁv ÀllÀspontbÂl k´vetkezû elcs´kev¢nyesed¢se: a kettû egy ¢s ugyanaz. Enn¢lfogva
az aura hanyatlÀsa ¢s a potencia hanyatlÀsa v¢gsû soron egy ¢s ugyanaz.Ê113 A müalkotÀs (¢s
bizonyos term¢szeti tÀrgyak ¢s jelens¢gek) auratikus ¢lm¢nye ä m¢gpedig ¢pp eldo-
logiasÁtÂ jelleg¢ben, mellyel tÀrgyÀt kivonja az emberi cselekv¢s kontextusÀbÂl ¢s ha-



tÂk´r¢bûl ä tartalmaz bizonyos anticipÀlÂ-megvÀltÂ vonatkozÀst, melynek teljes elvesz-
t¢se a radikÀlis impulzusok alapvetû forrÀsÀnak kiapadÀsÀt jelenten¢. Az auratikus ¢l-
m¢ny egy r´pke pillanatra egy olyan àterm¢szetÊ Ág¢ret¢nek tisztÀn szubjektÁv teljesÁ-
t¢s¢t kÁnÀlja, amely mÀr nem fÀradozÀsaink ellenszeg¡lû tÀrgya, amilyennek a term¢-
szetet hasznosÁtÀsakor ¢s kizsÀkmÀnyolÀsakor tapasztaljuk, hanem erûlk´d¢s n¢lk¡l
ismertet meg benn¡nket a àkeggyelÊ (a kanti Gunst der Naturral). Ebben a tapasz-
talatban a szubjektum ¢s objektum merev elvÀlasztÀsa feloldÂdik, az emberek ¢s vilÀ-
guk k´z´tti k´lcs´n´s, mimetikus-kommunikatÁv kapcsolat l¢p a hely¢be, ¢s ebben a
vilÀgban a dolgok àfelszabadulnak a hasznossÀg k¢nyszere alÂlÊ. °s term¢szetesen ez alkotja
az emancipÀlt j´vû benjamini eszm¢j¢nek egyik legalapvetûbb ¢s legÀllandÂbb elem¢t.
A müalkotÀs aurÀja t´rt¢nelmileg l¢trej´tt ¢s tÀrsadalmilag kirÂtt (mÀsodrendü) fan-
tazmagÂria ä de a fantazmagÂriÀk (mint k¢nyszeres-megszÀllÂ k¢pzetek) a teremtû
tÀrsadalmi k¢pzeletnek a sz´ges ellent¢t¢t, egyszersmind megrontott gyakorlÀsÀt jelentik.
Benjamin mÀr csak ez¢rt sem fogadta el fenntartÀs n¢lk¡l Adorno gondolatÀt, aki az
aurÀt egy¢rtelmüen az eldologiasulÀssal azonosÁtotta: à...[M]inden eldologiasodÀs felejt¢s.
Vajon az aura nem az elfelejtett emberi elem nyoma a dologban...?Ê ä olyan emberi elem¢,
amelyet Adorno (nyilvÀnvalÂan az eldologiasodÀs marxiälukÀcsi fogalmÀval ́ sszhang-
ban) àaz emberi munka mozzanatak¢ntÊ114 hatÀrozott meg. Benjamin erre Ágy vÀlaszolt:
àHa Ãgy Àll, hogy az aurÀban valÂban egy Ïelfelejtett emberi elemmelÎ van dolgunk, akkor sem
felt¢tlen¡l azzal, amely a munkÀban van jelen... Lennie kell a dolgokban egy emberi elemnek,
melyet nem a munka hoz l¢tre.Ê115

így az aura fokozatos sz¢tfoszlÀsa, amelyet Benjamin regisztrÀl, maga is k¢t¢rtelmü:
jelent emancipatÂrikus lehetûs¢get, mely a müv¢szet radikÀlis ÀtfunkcionÀlÀsÀval f¡gg
´ssze, s jelenti azt a vesz¢lyt, hogy nemcsak a privatizÀlt-bele¢lû, autonÂm eszt¢tikai
¢lm¢ny tünik el, hanem eltünik a beteljes¡l¢s elk¢pzel¢s¢nek ¢s megtapasztalÀsÀnak
k¢pess¢ge, a boldogsÀg adomÀnya is. Az aura nyomtalan elpÀrolgÀsa ¢ppen ezt jelen-
ten¢. Nem vitÀs, àaz aura mutatvÀnyaÊ jelen k´r¡lm¢nyek k´z´tt az à´t´drangÃ k´ltûk
¡gyeÊ,116 ¢s az ilyen àeszt¢ticizmusÊ kez¢re jÀtszhat a fasizmusnak.117 De az igazi, a jelen
borzalmaival nem cinkos müv¢szetnek az a feladata, hogy azt, ami a privatizÀlt ¢l-
m¢nyben az auratikussÀg benyomÀsÀt kelti, a potenciÀlis kollektÁv tapasztalat tudato-
san felismerhetû ¢s megvizsgÀlhatÂ tÀrgyÀvÀ tegye. Ezt a feladatot Benjamin t´bb he-
ly¡tt az aura ànyommÀÊ [Spur] valÂ ÀtalakÁtÀsÀnak nevezi. àNyom ¢s aura. A nyom a k´zels¢g
megjelen¢se, bÀrmi tÀvol legyen is, ami hÀtrahagyta. Az aura a tÀvolsÀg megjelen¢se, bÀrmi k´zel
legyen is, ami elûhÁvta. A nyomban a dolgot birtokba vessz¡k, az aurÀban benn¡nket kerÁt ha-
talmÀba a dolog.Ê118

Ily mÂdon interpretÀlja Benjamin Baudelaire teljesÁtm¢ny¢t: olyan müv¢szetet ho-
zott l¢tre, amely alkotÂjÀt ä aki szÀmÀra àtabu fedi a j´vûtÊ, ¢s akinek k´ltûi attitüdje
àlegalÀbbis megjelen¢s¢ben teljess¢ggel ÏidûtlenÎ ä a sajÀt osztÀlyÀnak uralmÀval valÂ el¢ge-
detlens¢g àtitkos ¡gyn´k¢v¢Ê tette, akinek Àlma Blanqui forradalmi cselekv¢s¢nek ¢des-
testv¢re.119 Ez a teljesÁtm¢ny nem müv¢nek tudatos intenciÂiban vagy à¡zenet¢benÊ
rejlik, nem k´ltem¢nyei àmondanivalÂjÀbanÊ, hanem abban, amit versei r¢v¢n be le-
het emelni a teljes, valÂdi tapasztalat k´r¢be. Baudelaire, Árja Benjamin, a privÀt, szub-
jektÁv ¢lm¢nyeknek àa kollektÁv tapasztalat sÃlyÀt adtaÊ. Megfizette ennek az ÀrÀt: sajÀt
¢letmüve àaurÀjÀnak sz¢trombolÂdÀsÀvalÊ.120 K´lt¢szet¢nek àrombolÂ d¡he nem utolsÂsor-
ban a müv¢szet fetisisztikus fogalma ellen irÀnyulÊ.121 De az aurÀt az¢rt rombolta le, mert
termel¢s¢nek profÀn alapjÀt alakÁtotta Àt sajÀt k´lt¢szet¢nek formaadÂ elv¢v¢. Az Àruvi-
lÀg fetisisztikus magÀn¢lm¢nyeinek strukturÀlÀsi mÂdjÀt tette a jelent¢steremt¢s esz-
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k´z¢v¢, müv¢nek àtechnikaiÊ ÀllvÀnyzatÀvÀ ¢s faktÃrÀjÀvÀ. àAz Àrura jellemzû sajÀtos au-
ra megjelenÁt¢se ä ez Baudelaire vÀllalkozÀsa.Ê122

így ¢rti Benjamin azt, hogy Baudelaire visszahozott egy eszt¢tikai formÀt, melyet
kortÀrsai v¢gk¢pp divatjamÃltnak tekintettek, ¢s amely m¢gis Baudelaire àfantÀziÀjÀ-
nak vez¢rk¢peÊ ¢s àk´lt¢szet¢nek armatÃrÀjaÊ lett:123 az allegÂriÀt. A baudelaire-i allegÂria
a maga vÀratlan ¢s Àtbillenû vagy inkÀbb Àtz´kkenû, minden àterm¢szetes k´zvetÁt¢stÊ124

n¢lk¡l´zû mÂdjÀn teremt kapcsolatokat k¢p ¢s jelent¢s k´z´tt, sz¢tt´rdeli ¢s lebontja
a dolgokra megszokÀsbÂl rÀ¢rtett, ismerûs jelent¢skontextust, szubjektÁvan rÀvitt ¢r-
telemmel t´lti meg ezeket a àkivÀjt rejtjeleketÊ.125 AllegÂriÀi tisztÀn k´ltûi eszk´z´kkel
(¢s merûben szÀnd¢ktalanul) Ãjrateremtik az ÀruvilÀg szubjektumÀra objektÁve ¢s tu-
dattalanul rÀm¢rt tapasztalat struktÃrÀjÀt, hogy azt dicsf¢ny¢vel àelfÀtyolozzaÊ, àmegdi-
csûÁtseÊ, àszentimentalizÀljaÊ. àAz ember tÀrgyi vilÀga mind k´ny´rtelenebb¡l ´lti magÀra az
Àru kifejez¢s¢t. A reklÀm ugyanakkor mindent megtesz, hogy elk´d´sÁtse a dolgok Àrujelleg¢t. Az
ÀruvilÀg csalÂka megdicsûÁt¢s¢vel szeg¡l szembe allegorikusba torzulÀsa. Az Àru megprÂbÀl szem-
ben¢zni ´nmagÀval.Ê126 àAz allegÂriÀk azt k¢pviselik, amit az Àruk e szÀzad embereinek tapasz-
talataibÂl csinÀlnak.Ê127 àAz Àruforma l¢p napvilÀgra mint Baudelaire allegorikus szeml¢let-
formÀjÀnak tÀrsadalmi tartalma.Ê128

Ez a jellemz¢s azonban m¢g mindig tÃl ÀltalÀnos, nem ragadja meg el¢gg¢, ami oly
szembe´tlû ¢s egy¢ni az allegÂriÀk baudelaire-i hasznÀlatÀban. E sajÀtossÀg kiugra-
tÀsÀra Benjamin ism¢telten a barokk allegÂriÀkkal veti ´ssze ûket. àA barokk allegÂria
a tetemet csak kÁv¡lrûl lÀtja. Baudelaire bel¡lrûl mutatja meg.Ê129 °s: àA korÀbbi allegÂria kulcs-
figurÀja a holttetem. A k¢sûbbi [vagyis a baudelaire-i ä M. Gy.] kulcsfigurÀja az eml¢k [An-
denken].Ê130 àAz eml¢k a szekularizÀlt ereklye. ä Az eml¢k az ¢lm¢ny kieg¢szÁtûje. Benne csapÂdik
ki a mÃltjÀt holt vagyonk¢nt leltÀrozÂ emberis¢g mindjobban fokozÂdÂ ´nelidegen¡l¢se. A XIX.
szÀzadban az allegÂria, hogy az ember bensûj¢ben megtelepedhessen, a k¡lsû vilÀgot ki¡rÁtette.
Az ereklye a holttetembûl ered, az eml¢k ama halott tapasztalattÂl, amely ä eufemisztikusan ä
¢lm¢nynek nevezi magÀt.Ê131 Baudelaire allegÂriÀi a vilÀg ¢s a k¡lsû ¢let esem¢nyeit nem
valami idegen-transzcendens jelent¢ssel ruhÀzzÀk f´l, amely megfosztanÀ ûket min-
den immanens jelent¢stûl ¢s bensû elevens¢gtûl; az û allegorikus intenciÂja Ãgy feje-
zûdik ki, hogy a legbensûs¢gesebb szubjektÁv Àllapotokat ¢s hangulatokat, a legemel-
kedettebb gondolatokat ä gyakran brutÀlisan ä Àtviszi a mindennapok nem csupÀn
prÂzai, de nemegyszer alantas szervetlen tÀrgyaira ¢s t´rt¢n¢seire. K´lt¢szet¢nek v¢g-
sû teljesÁtm¢nye àa belsû ¢let kivÀjÀsaÊ.132 Az allegorikus-eszt¢tikai ÀtformÀlÀs, amely Àl-
tal àaz Àru szemben¢zhet ´nmagÀvalÊ, vagyis a tudatos felismer¢sbe emelheti megtapasz-
talÀsÀnak tudattalan struktÃrÀjÀt, a szubjektÁv v¢leked¢sek lÀtszÂlag szabad jÀt¢ka m´-
g´tt felfedi a tapasztalat alanyÀnak k¢nyszerü t´red¢kess¢g¢t. °s ez az Àru megb¢kÁtû,
Àleszt¢tikai dicsf¢ny¢t a pusztÁtÂ harag impulzusÀvÀ alakÁtja, m¢g ha ez a harag c¢lta-
lan ¢s tÀrgytalan marad is. àA baudelaire-i allegÂria ä a barokk allegÂriÀval ellent¢tben ä az
elfojtott d¡h nyomait viseli magÀn, mely d¡hre sz¡ks¢g van, hogy e vilÀgban k´vetkezetesen sz¢t-
romboljuk ugyene vilÀg harmonikus k¢p¢t.Ê133 àDestruktÁv indulatÀban Baudelaire-t sehol sem
az ¢rdekli, hogy megsemmisÁtse, ami kijut neki. Az allegÂriÀban ez fejezûdik ki, ¢s ez alkotja benne
a regresszÁv tendenciÀt. MÀsr¢szt azonban az allegÂria ä ¢pp pusztÁtÂ d¡h¢ben ä azon van, hogy
elüzze a lÀtszatot, mely minden Ïadott rendbûlÎ elûÀll, legyen az a müv¢szet vagy az ¢let rendje,
¢s a totalitÀs vagy az organikus dicsf¢ny¢be vonja, ¢s amely a rendet elviselhetûnek t¡nteti f´l.
°s ez az allegÂria progresszÁv tendenciÀja.Ê134

àBaudelaire egyed¡l valÂ jelentûs¢ge abban van, hogy elsûk¢nt ¢s halÀlos biztonsÀggal ragadta
meg az ́ nmagÀtÂl elidegen¡lt embert, ¢s a szÂ kettûs ¢rtelm¢ben dologszilÀrdsÀgba vetette [ding-
fest gemacht]: agnoszkÀlta ¢s felpÀnc¢lozta az eldologiasodott vilÀg ellen.Ê135 Baudelaire ese-



te azt mutatja, hogy lÀtszÂlag àidûtlenÊ ¢s a szÂ szokÀsos ¢rtelm¢ben t´k¢letesen apo-
litikus müalkotÀsok hogyan hordozhatnak kritikai potenciÀlt m¢g a kulturÀlis moder-
nitÀs elidegen¡lt viszonyai k´z´tt is.

àMinden igaz müalkotÀsban van egy hely, ahol a kelû hajnal hüs szele csapja meg azt, aki
oda beveszi magÀt.Ê136 Csak az embernek meglegyen a k¢pess¢ge ¢s az ¢rdeklûd¢se,
hogy àbevegye magÀt odaÊ, a müalkotÀsban lakozÂ àÃjnak e hely¢reÊ (mert e helyet csak
a kritikai kommentÀr munkÀjÀval lehet felfedni ä ¢s Benjaminnak nincsenek illÃziÂi
e k¢pess¢gek elterjedts¢ge felûl. àSoha, m¢g egy utÂpikus idûpontban sem fogja senki sem a
t´megeket megnyerni a magasabb müv¢szetnek, hanem mindig csak a hozzÀjuk k´zelebbinek. °s
a neh¢zs¢g ¢ppen az, hogy ezt alakÁtsÀk Ãgy, hogy a legjobb lelkiismerettel rÀ lehessen mondani:
magasabb müv¢szet. Ez aligha ¢rhetû el azzal, amit a polgÀrsÀg avantgÀrdja propagÀl. [...] A
t´meg a müalkotÀstÂl valami melengetût vÀr. Itt a gyül´let t¡ze, mÀr-mÀr belobbanÂban. Heve
azonban mar ¢s perzsel, ¢s nem azt a ÏszÁvb¢li komfortotÎ adja, amely hasznÀlatra kvalifikÀlja
a müv¢szetet. A giccs viszont nem is egy¢b, csak szÀzszÀzal¢kos, abszolÃt ¢s pillanatnyi hasznÀlatra
valÂ müv¢szet. Ezzel azonban a giccs ¢s a müv¢szet kib¢kÁthetetlen¡l Àll egymÀssal szemben mint
a kifejez¢s avatott formÀi. A kialakulÂ eleven formÀkra viszont Àll, hogy van benn¡k valami
melengetû, hasznos, v¢geredm¢nyben valami boldogÁtÂ, hogy dialektikusan magukba fogadjÀk a
ÏgiccsetÎ, Ágy k´zel f¢rkûznek a t´megekhez, ¢s m¢gis le tudjÀk gyûzni ût. Ma m¢g talÀn csak a
film nûtt f´l e feladathoz, mindenesetre û Àll hozzÀ a legk´zelebb.Ê137 Amikor tehÀt Benjamin
a t´megkultÃrÀnak a àkialakulÂ, elevenÊ formÀk Àltal megnyitott ¢s a mechanikus
reprodukciÂ Ãj technikÀival ´sszef¡ggû àprogresszÁvÊ lehetûs¢geit tÀrgyalja ä kivÀlt a
àfilm politikai jelentûs¢g¢tÊ138 ä, ennek ¢rett koncepciÂjÀnak eg¢sz¢ben strat¢giai (hogy
ne mondjuk: szisztematikus) funkciÂja van ä csak ennek segÁts¢g¢vel tud vÀlaszt ¢s
megoldÀst adni az elûtte ÀllÂ gyakorlati probl¢mÀra: a àmotivÀciÂs deficitÊ k¢rd¢s¢re.

A film elemz¢se, melyet Benjamin a legkidolgozottabb formÀban a REPRODUKCIñ-
essz¢ben139 valÂsÁt meg, t´bb szempontbÂl szorosan megfelel¢sben ¢s pÀrhuzamban
Àll azzal, ahogy a àmagasabbÊ müv¢szet emancipatÂrikus lehetûs¢g¢t tÀrgyalja, a leg-
teljesebben a PASSZçZS-Mþ Baudelaire-anyagaiban. Ugyanis Ãjra csak szinte kizÀrÂlag
azzal foglalkozik, ahogyan az anyagilag meghatÀrozott ¢s t´rt¢netileg sajÀtos tapasz-
talÀsmÂdok jelent¢steremtû eljÀrÀsokkÀ alakulnak vagy alakulhatnak Àt, oly müvek
technikai tartÂszerkezet¢v¢, amelyek a spontÀn tapasztalÀs e mÂdjait a tudatos felis-
mer¢s szintj¢re emelik, ami felszabadÁtja radikÀlis potenciÀljukat, ¢s ami most, a film
eset¢ben k´zvetlen¡l k´z´ss¢gi vagy legalÀbbis àt´megesÊ jelleggel bÁr. A film (¢s a fo-
togrÀfia) nagy teljesÁtm¢ny¢t Benjamin abban lÀtja, hogy meghÂdÁtja az àoptikai tudat-
talantÊ (amit az ́ szt´n´s tudattalannak a pszichoanalÁzisben tett felfedez¢s¢hez hason-
lÁt), ¢s Ágy àa tudat Ãj r¢giÂjÀtÊ tÀrja f´l.140 Ezen nemcsak azt ¢rti, hogy ezek az Ãj m¢diÀk
gazdagÁtjÀk az ¢szlel¢si mezût, radikÀlisan kitÀgÁtjÀk (t¢rben ¢s idûben egyarÀnt) a lÀt-
hatÂsÀg hatÀrait. LegalÀbb ennyire fontosnak tartja, hogy a film ÀllandÂan f¢lbesza-
kÁtja a r´gz¡lt asszociÀciÂs folyamatokat, az intimitÀsokat a r¢szletek megvilÀgÁtÀsÀval
vÀltja f´l.141 °s ez nemcsak a k¡lsû tÀrgyi vilÀg ¢szlel¢s¢re vonatkozik, hanem a ma-
gunk megragadÀsÀnak tudattalan mechanizmusaira is, mind a ànormÀlisÊ ́ nazonos-
sÀgunk fenntartÀsÀnak,142 mind a mÀsokkal valÂ bele¢lû azonosulÀsnak a tekintet¢-
ben. Benjamin k¢pe az emancipÀlt j´vûrûl erûsen antiindividualista, Ágy k´nnyü meg-
¢rteni, mi¢rt volt szÀmÀra radikÀlis, transzcendÀlÂ jelentûs¢ge az àegyszeris¢g ¢s tartÂs-
sÀgÊ rem¢lt meghaladÀsÀnak, ha az ¢lm¢nyekben az àism¢telhetûtÊ ¢s àmulandÂtÊ143

hangsÃlyozzÀk (¢s ezzel egy¡tt a szerzû ¢s befogadÂ k´z´tti k¡l´nbs¢gek feloldÂdnak
egy Ãj, ÀltalÀnos kulturÀlis àÁrÀstudÀsbanÊ).
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M¢gis, az elemz¢si ¢s ¢rvel¢si strat¢giÀk e szoros analÂgiÀja ellen¢re fennÀll egy
alapvetû elm¢leti szakadÀs egyfelûl a PASSZçZS-Mþ ¢s a hozzÀ k´zvetlen¡l csatlakozÂ ÁrÀ-
sok, mÀsfelûl a àmechanikus reprodukciÂÊ Ãj m¢diÀinak probl¢mÀival foglalkozÂ Ben-
jamin-essz¢k k´z´tt. Ez utÂbbiak (¢s mindenekelûtt persze maga a REPRODUKCIñ-
essz¢) nem ¢rintik a àk¢t¢rtelmüs¢g dialektikÀjÀnakÊ gondolatÀt, a negatÁvnak pozitÁvba
valÂ ÀtcsapÀsÀt, amely viszont az elûbb emlÁtett ÁrÀsok csoportjÀnak elm¢leti ¢s mÂd-
szertani premisszÀjÀt alkotja. Az elûbbiek a müv¢szeti termel¢s technikai felt¢teleiben
valÂ felhalmozÂdÂ vÀltozÀsok fogalmÀval dolgoznak, ¢s ennek a vÀltozÀsnak egy¢rtel-
müen àpozitÁvÊ funkciÂt vagy legalÀbbis potenciÀlt tulajdonÁtanak, melynek kibonta-
kozÀsÀt aztÀn feltartÂztatjÀk vagy talÀn csak k¢sleltetik alkalmazÀsuk rÀrÂtt viszo-
nyai.144 Ez nem egy¢b, mint az àortodoxÊ marxizmusnak az a magyarÀzÂ s¢mÀja, ame-
lyet Benjamin mÀs hely¡tt radikÀlisan elutasÁtott sajÀt nemzed¢k¢nek t´rt¢nelmi ta-
pasztalataira hivatkozva. Ez, Ãgy v¢lem, k¢sei müveinek alapvetû, feloldatlan elm¢leti
tisztÀzatlansÀgÀt t¡kr´zi (¢s a àtechnolÂgiai determinizmusÊ gyakran felmer¡lû vÀdja
nem Àll meg elm¢let¢vel szemben). Alapvetû ez a tisztÀzatlansÀg, mert ¢pp az ût min-
denekelûtt foglalkoztatÂ gyakorlati k¢rd¢s megoldÀsÀra vonatkozik. °s mihelyst valaki
´sszehasonlÁtja az ÁrÀsoknak ezt a nagyjÀbÂl egy idûben l¢trej´tt k¢t csoportjÀt, a k¢r-
d¢ses elm¢leti szakadÀs r´gt´n ki¡tk´zik a fogalomhasznÀlat vagy a hangsÃly szÀmos
hatÀrozott k¡l´nbs¢g¢ben. Idetartozik az a gyakran megfogalmazott ¢szrev¢tel, hogy
a REPRODUKCIñ-essz¢ben (de az olyan korÀbbi darabokban is, mint a f¢nyk¢p¢szet
t´rt¢net¢rûl Árt essz¢) àaz aura sz¢tfoszlÀsaÊ valamik¢pp progresszÁv szÁnezetü ä mind-
egyik t´rt¢nelmileg retrogrÀd tendenciÀhoz, melyre Benjamin ebben a kontextusban
hivatkozik (legyen az a mozisztÀrok mesters¢gesen fel¢pÁtett kultusza vagy àa politika
eszt¢tizÀlÀsaÊ a fasizmusban), az aura konzervÀlÀsÀt vagy Ãjrateremt¢s¢t c¢lzÂ, tÀrsadal-
milag-gazdasÀgilag diktÀlt erûfeszÁt¢sek tÀrsulnak. Az aura sz¢tfoszlÀsÀnak k¢t¢rtel-
müs¢g¢t vagy àvesz¢ly¢tÊ ezek a müvek egyÀltalÀn nem vetik f´l. M¢g jellemzûbb ta-
lÀn, hogy az Àrufetisizmus ä a modernitÀs àeredet¢tÊ elemzû Benjamin k´zponti fo-
galma, amely elmaradhatatlan, amikor a t´megkultÃra jelens¢geire ker¡l a sor ä, ha
egyÀltalÀn szÂba j´n ezekben az ÁrÀsokban, akkor csak mint marginÀlis ¢s k¡lsûleges
megfontolÀs.

°s akkor m¢g nem besz¢lt¡nk arrÂl, hogy ez a megvÀltozott, àortodoxabbÊ foga-
lomhasznÀlat el¢ri-e a c¢ljÀt: szolgÀltat-e koherens ¢rveket az Ãj m¢diumokhoz kap-
csolÂdÂ kihasznÀlatlan potenciÀl l¢tez¢se mellett? Ez a legjobb esetben is k¢ts¢ges, mÀr
csak a sz´vegek belsû evidenciÀja alapjÀn is. V¢gsû soron azt kell mondanunk ä m¢g
ha teljesen elfogadjuk is Benjamin elemz¢s¢t ä, hogy a tapasztalat vÀltozÂ struktÃrÀja
¢s az emancipatÂrikus vÀltoztatÀs motivÀciÂja csak rendkÁv¡l v¢kony szÀlon f¡gg ́ ssze
(ezt az ´sszef¡gg¢st kimondottan sosem ÀllÁtja, de a REPRODUKCIñ-essz¢ eg¢sz gon-
dolatmenete erûsen ¢s f¢lre¢rthetetlen¡l sugallja). A àszak¢rt¢s ¢s vizsgÀlÂdÀs zavarodott-
sÀgaÊ ä melynek elûmozdÁtÀsa szerinte a t´megkultÃra technolÂgiailag progresszÁv for-
mÀinak legnagyobb teljesÁtm¢nye ä talÀn ¢rt¢kes lehet abban, hogy a t´megek atti-
tüdj¢t hozzÀidomÁtja az ¢letvilÀg ÀllandÂan ¢s gyorsan vÀltozÂ viszonyaihoz, de ez a
vilÀg eg¢szen elvÀlik a àkritikai tudatÊ marxi fogalmÀtÂl csakÃgy, mint az anarchista
hagyomÀnyban fogant àlÀzadÂ tudattÂlÊ. °s ezt Benjamin maga is kimondja: àAmÁg a
filmtûke marad hangadÂ, addig ÀltalÀban a mai film javÀra nem ÁrhatÂ semmi egy¢b forradalmi
¢rdem, mint a müv¢szetrûl alkotott hagyomÀnyos elk¢pzel¢sek forradalmi kritikÀjÀnak tÀmoga-
tÀsa.Ê145 àA rÀdiÂ ¢s a film nemcsak a hivatÀsos szÁn¢sz funkciÂjÀt vÀltoztatja meg, hanem ¢ppÃgy
azok funkciÂjÀt is, akik, mint ezt a vezetûk teszik, sajÀt magukat alakÁtjÀk a felvevûk¢sz¡l¢kek
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elûtt. [...] Ez azutÀn egy Ãj kivÀlogatÂdÀst eredm¢nyez, a felvevûg¢p elûtti kivÀlogatÂdÀst, amely-
bûl a sztÀr ¢s a diktÀtor ker¡l ki gyûztesen.Ê146 Ezeket a k´zbevetett, ÂvatossÀgra intû meg-
jegyz¢seket azonban mintegy hatÀlytalanÁtja ¢s semmiss¢ teszi a sokkal t´bbet c¢lzÂ ¢s
Ág¢rû ¢rvel¢s makacsul mÀsfel¢ hÃzÂ ereje.

Benjamin kutatÀsi terve Ágy kettûs sakkal v¢gzûdik: legeredetibb ¢s nagy k¡zde-
lemmel megszerzett elm¢leti gondolatainak ¢s belÀtÀsainak m¢g a feladÀsa sem viszi
elûbbre az elm¢let gyakorlati c¢ljainak megvalÂsÁtÀsÀt. Sût felmer¡l a k¢rd¢s: vajon
nem teszi-e eleve ¢rtelmetlenn¢ a feladatot Benjamin kiindulÂ diagnÂzisa: hogy
ugyanis a t´megek a müv¢szetben valami melengetût ¢s boldogÁtÂt keresnek? Ha egy-
szer a àboldog unokÀk eszm¢nyeÊ (¢s vele a müv¢szet elûv¢telezû, k´zvetlen¡l utÂpikus
funkciÂja) nem hat¢kony, akkor mi olyat kÁnÀlhatna a müv¢szet a t´megeknek, ami
versenyre tudna kelni az Àru fantazmagÂriÀjÀnak csillogÀsÀval ¢s Àleszt¢tikai kiel¢g¡-
l¢s¢vel? Ebbûl a perspektÁvÀbÂl ¢rthetû meg Benjamin legk¢tesebb ¢s legaggÀlyosabb
´tlete: àaz eszt¢tikum ÀtpolitizÀlÀsÀÊ-nak javaslata (azt persze nem ÀllÁtja, hogy ez a mü-
v¢szet genezis¢re is alkalmas magyarÀzat). K¢ts¢gbeesett ¢s sikertelen kÁs¢rlet ez, hogy
valamik¢pp bet´mje elgondolÀsÀnak ezeket a szemet szÃrÂ elm¢leti ¢s gyakorlati ha-
sad¢kait. BarÀtainak-kritikusainak egybehangzÂ v¢lem¢nye ä ez az egyetlen pont,
amelyben ezek az egymÀsra f¢lt¢keny ´njel´lt mentorok egyet¢rtettek ä v¢gsû soron
profetikusnak bizonyult: a profÀn felvilÀgosÁtÀs ¢s az evilÀgi, forradalmi ¡dv´z¡l¢s esz-
m¢j¢nek belsû k¢t¢rtelmüs¢gei olyan ¢letmüvet hoztak vilÀgra, amely a megoldatlan
ellentmondÀsok torzÂjÀnak k¢p¢t mutatja.147

K¢tlem azonban, hogy mi, àboldogtalan unokÀkÊ egy az egyben elfogadhatjuk elfo-
gult ¢s pÀrtos kortÀrsainak ezt az ¢rt¢kel¢s¢t. Nek¡nk, k¢sûn j´vûknek mÀst jelent
Benjamin: az ihletett lÀtÂt, aki (bÀrmi volt is az indÁttatÀsa) feltÀrta a teolÂgiai-vallÀsi
motivÀciÂt ama v¢gsû emberi emancipÀciÂ eszm¢je m´g´tt, amely egyszer s minden-
korra megoldja az eg¢sz t´rt¢nelem szorongatÂ antinÂmiÀit. °pp ezzel adott drÀmai
megrend¡l¢st annak a kudarcnak, melyben osztozott a harmincas-negyvenes ¢vek nyu-
gati marxizmusa ragyogÂ k¢pviselûinek eg¢sz csillagk¢p¢vel. Valamennyien azzal kÁ-
s¢rleteztek, hogy evilÀgibb erûk utÀn kutatva a kultÃrÀban s kivÀlt a müv¢szetben ta-
lÀljanak olyan motivÀciÂs forrÀst, amely megoldani k¢pes a kor nagy tÀrsadalmi ¢s
t´rt¢nelmi probl¢mÀit. Ily mÂdon feltÀmasztottÀk ¢s a sokban megvÀltozott t´rt¢nelmi
viszonyok k´z´tt Ãjra jelent¢shez juttattÀk azokat az elvÀrÀsokat ¢s rem¢nyeket, me-
lyekbe szûve a kultÃra fogalma eredetileg, a felvilÀgosodÀs idej¢n egyÀltalÀn kialakult
ä ¢s k´z´s kudarcukkal bizonysÀgÀt adtÀk, mennyire k¢ptelen a àkultÃraÊ az ilyen fel-
adatok megoldÀsÀra. Nem vÀlaszaik, hanem elsûsorban k¢rd¢seik alkotjÀk az ´r´ks¢-
get, amelyet a mi ä kev¢sb¢ k¢ts¢gbeesett, de sokkal zavarosabb ä korunkra hagytak.

Benjamin ÁrÀsainak nem szünû vonzereje r¢szben talÀn annak a szem¢lyes kariz-
mÀnak k´sz´nhetû, amely valamik¢pp Àtf¢nylik az eg¢sz ¢letmüv´n: sajÀtosan elegye-
dik benne a kiv¢teles fog¢konysÀg a legegy¢nibb eredetis¢ggel, az egy¢nis¢g szinte
narcisztikusan ¢rz¢keny v¢dekez¢se a k´z´ss¢g elementÀris vonzÀsÀval ¢s a gondol-
kodÀs m¢lys¢ges erk´lcsi komolysÀgÀval, melyet mindig a n¢vtelen t´bbiek szenved¢-
seire keresett vÀlaszok mozgatnak. ögy gondolom azonban, gazdag, de negatÁv tanul-
sÀgain ¢s szem¢lyes magnetizmusÀn tÃl ez az ¢letmü valami t´bbet, pozitÁvabbat is kÁ-
nÀl a jelennek ä ¢s itt elsûsorban a k¢t¢rtelmüs¢g dialektikÀjÀnak eszm¢j¢re gondolok.

A àtÀrsadalom kritikai elm¢leteÊ hosszÃ t´rt¢nete sorÀn annyi ÀtalakulÀson ment
Àt, oly sok elt¢rû ¢s r¢szben ellent¢tes elm¢leti elgondolÀsban ´lt´tt testet, hogy k¢r-
d¢ses, lehet-e m¢g koherens jelent¢st tulajdonÁtani ennek a terminusnak. Ha valami
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m¢gis egyesÁti ¢s ma is folytathatÂvÀ teszi ezt a hagyomÀnyt, akkor az az ÀltalÀnos gon-
dolat, hogy a tÀrsadalom kritikÀjÀnak alapjÀt ¢s elveit, meghaladÀsÀnak potenciÀljÀt
magÀban a kortÀrs tÀrsadalmi valÂsÀgban kell megtalÀlni ä nem pedig idûtlen normÀk
vagy ¢rt¢kek valaminû rendszer¢ben. S ha ezt n¢zz¡k, àa k¢t¢rtelmüs¢g dialektikÀjaÊ ter-
m¢kenyebb megk´zelÁt¢st Ág¢r, mint az az ÀltalÀnosabban elfogadott gondolat, mely
e program megvalÂsÁtÀsÀt àa haladÀs ¢s reakciÂ (objektÁv ¢s szubjektÁv) erûinek har-
cÀbanÊ sematizÀlja, bÀrhogy hatÀrozzuk is meg ezeket a szemben ÀllÂ hatalmakat. Ben-
jamin felfedte a kulturÀlis modernitÀs m¢ly k¢t¢rtelmüs¢geit mind konstitÃciÂjÀban
(a legarchaikusabb ¢s a legmodernebb, a tudattalan ¢s a tudatos ´sszefolyÀsa; az ato-
mizÀlÂdÀs mint az egy¢nek k´z´tti Ãj tÁpusÃ k´z´s k´tel¢k stb.), mind potenciÀlis t´r-
t¢nelmi funkciÂja tekintet¢ben (cinikus, apologetikus vagy regresszÁv, valamint utÂpi-
kus, transzcendÀlÂ aspektusainak egys¢ge). S jÂllehet ma kiemeln¢nk, hogy ezek a
potenciÀlok nincsenek k¢szen adva (m¢g lehetûs¢gk¢nt sem), hogy àfelfedezniÊ ûket
csak olyan (reÀlis vagy legalÀbb k¢pzelt) tÀrsadalmi gyakorlatok f¢ny¢ben ¢s r¢v¢n le-
het, amelyek a voltak¢ppeni kulturÀlis szf¢rÀn tÃl kÁs¢rlik meg megvalÂsÁtÀsukat ¢s
aktuÀlissÀ t¢tel¡ket, de Benjamin idevÀgÂ eszm¢i akkor is megûrzik szuggesztÁv ¢s ori-
entÀlÂ erej¡ket, amely tÃl¢li konkr¢tabb t´rt¢neti diagnÂzisainak ¢s rem¢nyeinek
´sszeomlÀsÀt.148
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Jegyzetek

91. Ez adta LukÀcs eldologiasodÀselm¢let¢-
nek legÀltalÀnosabb premisszÀjÀt is: à°s a t´r-
t¢nelem ¢ppen abban Àll, hogy minden fixÀlÀs lÀt-
szattÀ s¡llyed; a t´rt¢nelem ¢ppen azon tÀrgyi-
sÀgformÀk sz¡ntelen ÀtalakulÀsÀnak t´rt¢-
nete, amelyek az ember l¢tez¢s¢t alakÁtjÀk.Ê
(LukÀcs Gy.: T¹RT°NELEM °S OSZTçLYTUDAT.
474. o.)
92. E tekintetben ¢rdemes felid¢zni, hogyan
viszonyult Marx a àt´rt¢nelmi mÁtoszokÊ valÂsÀ-
gossÀgÀnak idevÀgÂ k¢rd¢s¢hez. Marx nem
volt BenjaminnÀl kev¢sb¢ tudatÀban, milyen
nagy szerepet jÀtszott àa mÃlt szellem¢nekÊ meg-
id¢z¢se kivÀlt a forradalmi vÀlsÀgkorszakok-
ban. Ezt a szerepet azonban egy¢rtelmüen a
mÃlt politikai forradalmaira korlÀtozta. Az el-
j´vendû tÀrsadalmi forradalmak motivÀciÂju-
kat ¢s lelkesed¢s¡ket àk´lt¢szet¡ketÊ nem merÁt-
hetik vilÀgt´rt¢neti reminiszcenciÀkbÂl: ez
csak elhomÀlyosÁtanÀ legsajÀtabb feladatuk
tudatÀt, àa halottakra kell hagyni a halottak elte-
met¢s¢tÊ (MEM 8. 107. o.). Benjamin viszont el-
utasÁtotta azt a k¢pet, hogy àa munkÀsosztÀlyra
az elj´vendû nemzed¢kek megvÀltÀsÀnak szerepe
vÀrÊ ä ez elmetszi àa legjobb erût feszÁtû Ánt [...] Az
osztÀly ebben az iskolÀban megtanult leszokni a gyü-

l´letrûl ¢s m¢g az Àldozatk¢szs¢grûl is. Mert mind a
kettût a leigÀzott ûs´k k¢pe tÀplÀlja, nem pedig a fel-
szabadÁtott unokÀk eszm¢nye.Ê (A T¹RT°NELEM
FOGALMçRñL. A. N. 969. o.)
93. MEM 3. 67. o.
94. V´. elsûsorban A T¹RT°NELEM FOGALMç-
RñL. A. N. 966ä971. o.
95. DAS PASSAGEN-WERK, V /2. 819. o.
96. Adorno, Ãgy v¢lem, teljes joggal mutatott
rÀ, hogy ezek a tapasztalatok bizonyosan nem
osztÀlyspecifikusak: à...[A]z ÀlmodÂ kollektÁvÀ-
ban nem maradnak osztÀlyk¡l´nbs¢gek.Ê (LEV°L
BENJAMINNAK, 1935. VIII. 2. In: Benjamin,
W.: BRIEFE II. 675. o.) Benjamin nagyon ha-
tÀrozottan ¢s mereven fenntartotta, hogy a
munkÀsosztÀly az egyetlen forradalmi cselek-
vû ä marxista szempontbÂl talÀn ez gondol-
dÀsÀnak legortodoxabb vonÀsa. Elm¢let¢nek
tartalma azonban t¢nylegesen a forradalmi
cselekv¢s alanyÀnak egy sokkal heterog¢nebb
¢s hajl¢konyabb felfogÀsÀra utal.
97. àA k¢t¢rtelmüs¢g [Zweideutigkeit] a dialekti-
ka k¢pi megjelen¢se, a t¢tlens¢g dialektikÀjÀnak
[Dialektik im Stillstand] t´rt¢nye.Ê (PçRIZS... K.
P. 88. o.) Ez a k¢t¢rtelmüs¢g Benjamin eg¢sz
t´rt¢netfelfogÀsÀnak szerkezeti sajÀtossÀga: a
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mÃlt, amelynek mitikus hatalmÀt le kell rom-
bolni, amely àegyetlen katasztrÂfaÊ, egyed¡l ez a
mÃlt ad ugyanakkor jogos alapot a megvÀltÂ
j´vû rem¢ny¢nek.
98. V´. G. S. V /1. 576ä578. o.
99. Mindenesetre egy ilyen ´sszehasonlÁtÀs
´nmagÀban nem ad vÀlaszt arra a k¢rd¢sre,
mi volt a viszonya Benjaminnak a marxista ha-
gyomÀny eg¢sz¢hez. Ez a kapcsolat mÀr a har-
mincas ¢vekben nagyon ´sszetett (¢s ellent-
mondÀsos) volt. TÃl azon, hogy t´bbsz´r kife-
jezetten a korai, àpremarxistaÊ Marx gondo-
lataira hivatkozott (m¢g a PASSZçZS-Mþ mÂd-
szertani f¡zet¢nek egyik vÀlasztott mottÂja is
a DEUTSCH-FRANZ¹SISCHE JAHRBºCHER-bûl
id¢z: àA tudat reformja csak abban Àll, hogy a vi-
lÀgot fel¢bresztj¡k ÀlmÀbÂlÊ), e tÀgabb szempont-
bÂl mindenekelûtt Benjaminnak az Ernst
Bloch-f¢le ànem ortodoxÊ marxizmushoz valÂ
viszonyÀt ¢s az irÀnta valÂ lek´telezetts¢g¢t
kell tekintetbe venni. Hatott rÀ Korsch is, aki-
re fûleg a marxi k´zgazdasÀgtan ÀltalÀnos tar-
talmÀnak ¢rtelmez¢s¢ben tÀmaszkodott. Van-
nak kev¢sb¢ nyilvÀnvalÂ ¢rintkez¢si pontok is,
p¢ldÀul az àûskommunizmusÊ engelsi leÁrÀsÀ-
val vagy a kereszt¢nys¢g tÀrsadalmi eredet¢-
nek Kautsky-f¢le rekonstrukciÂjÀval (ÀltalÀ-
ban a marxizmuson bel¡li àromantikusÊ ha-
gyomÀnnyal). Ez utÂbbiakat minden bi-
zonnyal hiba volna tÃlhangsÃlyozni. Engels ¢s
Kautsky ä jelenbeli mozgÂsÁtÂ c¢lzattal ä olyan
àt´rt¢nelmi mÁtoszokatÊ alkottak, melyeket ûk
(k¢ts¢gtelen¡l teljesen ûszint¢n) a àtudo-
mÀnyosÊ t´rt¢netÁrÀs objektÁv igazsÀgainak te-
kintettek, annak leÁrÀsÀnak, àwie es gewesen
warÊ. Benjamin azonban nem a mÃlt àmÁtoszai-
nakÊ tulajdonÁtott forradalmi energiÀkat fel-
szabadÁtÂ erût, hanem a belûl¡k valÂ àfel¢bre-
d¢snekÊ: hogy a jelen ÀllÀspontjÀrÂl felismer-
j¡k konstruÀlt jelleg¡ket, ami a benn¡k meg-
testes¡lt utÂpikus motivÀciÂkat àprofÀnÊ for-
mÀban valÂ megjelen¢shez engedi.
100. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 573. o.
101. EIN JAKOBINER VON HEUTE [1930]. G. S.
III. 265. o.
102. V´. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 51. (=Pç-
RIZS... K. P. 83. ¢s 96. o.)
103. Uo. 51. o. (=PçRIZS... K. P. 83ä84. o. [MÂ-
dosÁtva.]) ä V´. tovÀbbÀ: àA divat itt helyet ad a
nû ¢s az Àru, az ¢lvezet ¢s a holttest k´z´tti dialektikus
ÀtcsapÀsnak.Ê (Uo. 111. o.) A divat az a m¢di-
um, amely àbecsalja a szexualitÀst a szervetlen vi-

lÀgÀbaÊ. (G. S. V/1. 118. o.) ä Benjamin divat-
elm¢let¢re (de fûleg annak kritikai vonatkozÀ-
sait hangsÃlyozva) lÀsd Buck-Morss, S.: i. m.,
k¡l´n´sen 97ä101. o.
104. Uo. 121. o.
105. Uo. 116. ¢s 112. o.
106. ZENTRALPARK, G. S. I/2. 677. o.
107. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 236. o.
108. G. S. I/2. 646. o. [V´. MOTíVUMOK
BAUDELAIRE K¹LT°SZET°BEN. K. P. 268. o.]
109. MOTíVUMOK... Uo.
110. A MþALKOTçS... K. P. 386. o.
111. A müv¢szet aurÀjÀt Benjamin kimondot-
tan egyenlûsÁtette àautonÂmiÀjÀnak lÀtszatÀvalÊ
(uo. 313. o.). A modernitÀs viszonyai k´z´tt a
premodern müv¢szetnek a kultikus szertar-
tÀsba valÂ beÀgyazottsÀgÀt az aura vÀltja fel a
àkultÃraÊ elidegen¡lt hagyomÀnyÀba valÂ
kontextuÀlis integrÀciÂjÀval. Enn¢lfogva sze-
kularizÀlt formÀban megûrzi a müv¢szet àteo-
lÂgiai alapzatÀtÊ (G. S. II/1. 441. o.), az embe-
rek sorsÀt kormÀnyzÂ mitikus hatalmakkal va-
lÂ tÀrsulÀsÀt ¢s annak szolgÀlatÀt.
112. Schweppenhauser, H.: DIE VORSCHULE
DER PROFANEN ERLEUCHTUNG. In: W. Benja-
min: ºBER HASCHISCH. Frankfurt, Suhr-
kamp, 1972. 22. o.
113. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 457. o.
114. LEV°L BENJAMINNAK, 1940. II. 29. In:
Adorno, T. W. ºBER WALTER BENJAMIN. 159ä
160. o.
115. LEV°L ADORNñNAK, 1940. V. 7. BRIEFE
II. 849. o. ä Eme lev¢lvÀltÀs jelentûs¢g¢re A.
MacNamara egy kiadatlan tanulmÀnya hÁvta
f´l a figyelmemet.
116. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 475. o.
117. V´. PARISER BRIEF I. G. S. III. 487ä
489. o.
118. DAS PASSAGEN-WERK, V /1. 560. o. ä Egy
meglepûen egyoldalÃ ¢s el¢g ellens¢ges esz-
sz¢ben Jauss azt fejtegeti, hogy Benjamin nem
volt k¢pes tudatosÁtani az ebben az id¢zetben
kifejezett belÀtÀst: v¢g¡l is nem tudta lek¡z-
deni az aura irÀnti nosztalgiÀt, s enn¢lfogva a
negatÁv viszonyulÀst a posztromantikus, nem
autonÂm müv¢szethez (v´. Jauss, H. R.: STU-
DIEN ZUM EPOCHENWANDEL DER ®STHETI-
SCHEN MODERNE. Frankfurt, Suhrkamp,
1989. 189ä215. o.). Ez nyilvÀnvalÂan Benja-
min szokÀsos kritikÀjÀnak a visszÀjÀra fordÁtÀ-
sa, de ´sszess¢g¢ben talÀn m¢g kev¢sb¢ meg-
gyûzû, mint a szokÀsosabb vÀd, miszerint tÃl-
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becs¡lte a posztauratikus, àtechnikailag prog-
resszÁvÊ müv¢szet potenciÀljÀt. Jauss kritikÀja
v¢gsû soron onnan k´vetkezik, hogy ä Benja-
min messianizmusÀval ¢s katasztrofikus t´rt¢-
netfelfogÀsÀval egy¡tt ä elvet (Ãgy tünik) a je-
lenkorhoz valÂ minden kritikus viszonyulÀst.
ögy tetszik, Jauss k¢ts¢gek n¢lk¡l elfogadja ä
mind eszt¢tikai, mind tÀrsadalmi ¢rtelemben
ä a posztromantikus müv¢szet àalapintenciÂ-
jÀnakÊ siker¢t: àa sz¢ps¢gen kereszt¡l humanizÀlni
az ipari fejlûd¢s materializmusÀtÊ (uo. 195. o.).
119. V´. G. S. I/2. 657. ¢s 677. o.; I/3. 1161. ¢s
I/2. 604. o.
120. V´. MOTíVUMOK... K. P. 275. o.
121. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 399. o.
122. ZENTRALPARK. K. P. 298. o.
123. DAS PASSAGEN-WERK, V /1. 465. ¢s 408. o.
124. V´. uo. 466. o.
125. àAz allegorikus intenciÂtÂl idegen minden
meghitt k´zels¢g a dolgokkal. Meg¢rteni ûket azt je-
lenti neki: erûszakot tenni rajtuk. Megismerni ûket
azt jelenti neki: ÀtlÀtni rajtuk. Ahol ez az intenciÂ
uralkodik, szokÀsok egyÀltalÀn nem alakulhatnak ki.
Alig kapja f´l a dolgot, a szituÀciÂt mÀris elveti. Ha-
marabb elavulnak a szem¢ben, mint egy Ãj szabÀs a
divatÀrusnûnek. Elavulni azonban annyit tesz: ide-
genn¢ vÀlni.Ê (Uo. 423. o.) V´. tovÀbbÀ 582. o.
126. ZENTRALPARK, I/2. 689. o.
127. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 413. o.
128. Uo. 422. o. ä De lÀsd 438ä439. o., ahol
arrÂl van szÂ, hogy Baudelaire-nek nem sike-
r¡lt àaz Àru tapasztalatÀt visszavezetni az allegori-
kusraÊ, mivel az à¢rt¢kÊ lÀtszatÀt nehezebb el-
oszlatni, mint a àjelent¢s¢tÊ. TalÀn ezt ́ sszekap-
csolhatnÀnk azzal a megjegyz¢ssel (468. o.),
amely Baudelaire-n¢l (Shelleyvel szemben)
hiÀnyolja a tÀvolsÀgtartÀst az allegÂriÀtÂl,
amely uralja ût, ahelyett, hogy û uralnÀ azt.
129. Uo. 415. o.
130. ZENTRALPARK, K. P. 296. o.
131. Uo. 291. o.
132. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 440. o.
133. ZENTRALPARK, K. P. 286. o.
134. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 417. o.
135. Uo. 405. o. ä Benjaminnak a Baudelaire
k´lt¢szet¢rûl adott komplex ¢rtelmez¢s¢bûl
itt csak egyetlen szÀlat prÂbÀltam v¢gigk´vet-
ni, ¢s az allegÂria szerep¢rûl mind´ssze Àlta-
lÀnos leÁrÀst igyekeztem adni. Ebben a tÀrgy-
ban egy Benjaminnak lek´telezett, de fû irÀ-
nyÀban az ´v¢vel ellent¢tes megk´zelÁt¢sre
lÀsd Jauss, H. R.: i. m. 166ä188. o. Benjamin

dekonstrukcionista ¢rtelmez¢s¢re ¢s Jauss-
szal szembeni àmegv¢d¢s¢reÊ lÀsd de Man, P.:
THE RESISTANCE TO THEORY. Minneapolis,
Univ. of Minnesota Press, 1986. 65ä70. o.
136. DAS PASSAGEN-WERK, V/1. 593. o.
137. Uo. 499ä500. o.
138. Uo. 499. o.
139. A REPRODUKCIñ-essz¢nek sok filmre vo-
natkozÂ megfogalmazÀsa ¢s gondolata azon-
ban k´zvetlen¡l egy korÀbbi (1931) tanul-
mÀnyÀbÂl, A F°NYK°PEZ°S R¹VID T¹RT°NET°-
bûl ker¡lt Àt.
140. V´. ERWIDERUNG AN OSKAR SCHMITZ
[1927]. G. S. II/2. 752. o.; A F°NYK°PEZ°S R¹-
VID T¹RT°NETE, A. N. 693. o. ¢s A MþALKO-
TçS... K. P. 327. o.
141. V´. K. P. 329. o. ¢s G. S. II/1. 379. o.
142. àA filmben az ember nem ismeri f´l sajÀt jÀ-
rÀsÀt, a lemezrûl a hangjÀt.Ê FRANZ KAFKA. A. N.
814. o.
143. LÀsd G. S. II/1. 378ä379. o. ¢s I/2.
479. o. 
144. V´. àA nemzetk´zi polgÀri film jelenleg nem
talÀlhat k´vetkezetes ideolÂgiai s¢mÀt. Ez vÀlsÀgÀ-
nak egyik oka. Mert a filmtechnika ´sszeesk¡v¢se a
legsajÀtabb tÀrgyÀt alkotÂ miliûvel nem egyeztethetû
´ssze a polgÀr glorifikÀlÀsÀval.Ê (ERWIDERUNG
AN O. SCHMITZ, II/2. 753. o.)
145. A MþALKOTçS... K. P. 319. o.
146. Uo. 390ä391. o.
147. Benjamin elm¢let¢nek, hogy Ãgy mond-
jam, àstrukturÀlisÊ neh¢zs¢geit ¢s hiÀnyossÀ-
gait hangsÃlyoztam itt, minthogy ezeket je-
lentûsebbeknek ¢s szimptomatikusabbaknak
lÀtom (legalÀbbis tÀrgyalÀsom c¢ljai felûl),
mint azokat a (nem vitÀs, egy¢birÀnt komoly)
¢rdemi kifogÀsokat, melyek elm¢leti ¢pÁtm¢-
ny¢nek n¢mely szubsztantÁv elûfeltev¢s¢vel
szemben mer¡lhetnek f´l. Befejez¢s¡l azon-
ban legalÀbbis jelezni szeretn¢k n¢hÀny prob-
l¢mÀt ezzel kapcsolatban is.
 Elûsz´r, vannak nagyon ÀltalÀnos neh¢zs¢-
gek mÀr az aura fogalmÀval. Benjamin e foga-
lom segÁts¢g¢vel szÀnd¢kozik ÀltalÀnosan szÀ-
mot adni a klasszikus polgÀri kultÃra müv¢-
szet¢nek àdefunkcionalizÀlÂdÀsÀrÂlÊ (eszt¢ti-
zÀlÂdÀsÀrÂl) ¢s autonÂmiÀjÀrÂl. De e fogalom
jelent¢s¢t Ãgy artikulÀlja, hogy az k´zvetlen¡l
csak a sz¢pmüv¢szetek alkotÀsaira alkalmaz-
hatÂ. Nem vilÀgos, mit jelentsen az àauraÊ
p¢ldÀul a k´ltûi-irodalmi müvek eset¢n, ¢s
nem k´nnyü elk¢pzelni, hogyan gazdagÁthatÂ
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a fogalom a megfelelû mÂdon. Ez alighanem
t´bb mint pusztÀn formÀlis neh¢zs¢g vagy
meg nem felel¢s. Benjamin egyik fû t¢zise,
hogy ugyanis az auratikus mü t´rt¢netileg a
müv¢sz eredeti rituÀlis-kultikus funkciÂjÀbÂl
eredeztethetû, eg¢szen valÂszÁnütlenn¢ vÀlik
(amint arra Jauss rÀmutatott), ha a fogalom
¢rv¢nyess¢gi k´r¢t az irodalomra is kiterjeszt-
j¡k. çltalÀnossÀgban ez a t¢zis azoknak az el-
m¢leteknek egy (mindenk¢ppen eredeti) vÀl-
tozatÀt k¢pviseli, amelyek a modernitÀs kultÃ-
rÀjÀt mint a vallÀsos vilÀgn¢zet szekularizÀlÂ-
dÀsÀt interpretÀljÀk. Az ilyen àszekularizÀciÂs
elm¢letekÊ-kel szemben felhozhatÂ ÀltalÀnos
ellenvet¢seken kÁv¡l ä melyeket Hans Blu-
menberg fejtett ki a leghatÀsosabban ä ese-
t¡nkben szÀmos konkr¢t t´rt¢neti kifogÀs is
felmer¡l. így p¢ldÀul Benjamin szekularizÀci-
Âs jelens¢gnek tekinti, hogy a müalkotÀs a kul-
tikusrÂl az ¢rt¢kek bemutatÀsÀra vÀlt Àt. Meg-
gyûzûen kimutathatÂ azonban, hogy ennek a
vÀltÀsnak az eredete magÀban a vallÀsos mü-
v¢szetben van, ¢s azzal az ÀltalÀnos ÀtalakulÀs-
sal f¡gg ´ssze, amely a nyugati vallÀsos tudat-
ban ¢s vallÀsgyakorlÀsban felerûsÁtette a lÀtvÀ-
nyossÀgot ¢s szÁnpadiassÀgot, ¢s amelynek
kezdetei a XIIäXIIII. szÀzadi k´z¢pkori rene-
szÀnszra nyÃlnak vissza.
 BÀrmekkora elm¢leti sÃlyuk legyen is ezek-
nek a megfontolÀsoknak, bizonyos, hogy sok-
kal nagyobb gyakorlati ¢rdek füzûdik azokhoz
a probl¢mÀkhoz, amelyek az Ãj reprodukciÂs
technikÀk kifejlûd¢se ¢s az aura sz¢tfoszlÀsa
k´z´tt Benjamin Àltal posztulÀlt ´sszef¡gg¢s-
sel szemben vethetûk f´l. Benjamin ¢rvel¢se
azon a (kimondatlan) elûfeltev¢sen nyugszik,
hogy alapvetû minûs¢gi k¡l´nbs¢g Àll f´nn a
korÀbbi idûk k¢zmüves reprodukciÂja ¢s az
Ãj, ipari-mechanikus sokszorosÁtÀs k´z´tt,
mÀr ami az aurÀra tett hatÀst ¢s a reprodukÀlt
tÀrgy valÂdisÀgÀt illeti ä olyan k¡l´nbs¢g,
amely ÀtalakÁtja a befogadÂ k´z´ns¢gnek ma-
gukhoz az eredetikhez valÂ viszonyÀt is. Nem
vilÀgos azonban, mi¢rt volt ez Ágy. Elûsz´r ak-
kor bizonyalanodunk el, amikor a mechani-
kus sokszorosÁtÀs t´rt¢netileg legfontosabb
formÀjÀrÂl, a k´nyvnyomtatÀsrÂl BenjamintÂl
mind´ssze azt olvassuk, hogy az irodalomra
tett roppant hatÀsa àismert t´rt¢netÊ. A probl¢-
ma azonban az, hogy ez a hatÀs idûben pon-

tosan egybeesett az irodalmi diskurzus auto-
nÂmmÀ vÀlÀsÀval ¢s eszt¢tizÀlÂdÀsÀval. Bizonyta-
lansÀgunk csak fokozÂdik, ha tudatosÁtjuk,
hogy a sz¢pmüv¢szetek autonÂmmÀ vÀlÀsa is
àegybeesettÊ a müv¢szi-k¢zmüves reproduk-
ciÂ olyan formÀinak kifejlûd¢s¢vel ¢s elterje-
d¢s¢vel, mint a fametszet ¢s a r¢zkarc. EgyÀl-
talÀban, nem vilÀgos, hogy az Ãj, mechanikus
reprodukciÂs formÀknak akÀr a nagyobb hü-
s¢ge, akÀr k´nnyebb hozzÀf¢rhetûs¢g¡k (leg-
alÀbbis ami a k¢pzûmüv¢szeteket illeti, mert
az olyan formÀknÀl, mint a film, mÀr az is
erûsen k¢rd¢ses, alkalmazhatÂ-e egyÀltalÀn a
àreprodukciÂÊ fogalma) milyen ¢rtelemben
vÀltoztatjÀk meg ennek a reprodukciÂnak az
ÀltalÀnos funkciÂjÀt: k´zel hozni ¢s k¢zbe adni
egy tÀrgyat, melynek jelent¢se ¢s jelentûs¢ge
abban Àll, hogy egy tÀvol l¢vû eredetire utal. ögy
is lehet ¢rvelni, hogy a kanonikus àremekmü-
vekÊ reprodukciÂi, melyek ma a levelezûla-
poktÂl a reklÀmk¢pekig vizuÀlis k´rnyeze-
t¡nk kiker¡lhetetlen elemeiv¢ vÀlnak, nagy-
ban hozzÀjÀrulnak e müvek fetisisztikus aura-
tizÀlÀsÀhoz (¢s akkor csak mÀsodlagos fontos-
sÀgÃ, hogy az auratizÀlÀs folyamata idûk´z-
ben kiterjedt a reprodukciÂ bizonyos form-
Àira ¢s objektumaira is: kezdve a mÃlt szÀzad
v¢g¢n az olyan fogalmak kifejlûd¢s¢tûl, mint
belle ¢preuve ¢s àeredeti nyomat, a müv¢sz ke-
z¢tûlÊ, eg¢szen, mondjuk, Anselm Kieferig,
aki sajÀt festm¢nyeirûl k¢sz¡lt fotogrÀfiÀk
gyüjtem¢ny¢bûl teremtett Ãj müalkotÀst). A
kortÀrs müv¢szetben fontos irÀnyzat lehet az
aurÀtlanÁtÀs, egy¡tt a vele ellent¢tes irÀnyban
t´rekvû tendenciÀkkal. A k¢pzûmüv¢szetek-
ben e folyamat sajÀtszerüs¢g¢re hatÀssal lehe-
tett a fest¢szet verseng¢se a f¢nyk¢p¢szettel ¢s
a filmmel (aminek hatÀsÀt Benjamin ragyogÂ-
an elemezte). De maga Benjamin nem bizo-
nyÁtotta azt a direkt ´sszef¡gg¢st, amelyet a
mechanikus reprodukciÂ ¢s az aura sz¢tfosz-
lÀsa k´z´tt t¢telezett, ¢s az ilyen ´sszef¡gg¢s
nem is nagyon lÀtszik tarthatÂnak.
148. ZÀrÂ megjegyz¢seimben r¢sze van feles¢-
gem, MÀrkus MÀria javaslatainak, valamint
David Roberts kritikai ¢szrev¢teleinek, me-
lyeket e dolgozat egy korÀbbi vÀltozatÀra tett.
K´sz´nettel tartozom Roberts professzornak
az¢rt is, hogy sokat javÁtott k¢ziratom hiÀnyos
angolsÀgÀn.
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Nemcsak az angol, de az eurÂpai iroda-
lomban is ritka a szerelem vagy a hÀzas-
sÀg, amelyrûl egy eg¢sz versciklus sz¡let-
ne. Thomas Hardy Árt egyet mÀsodik fel-
es¢ge, Emma vÀratlan halÀla utÀn (PO-
EMS, 1912ä13) ¢s ä mint tudjuk ä SzabÂ
Lûrinc is, amikor f¢l-¢lettÀrsÀnak nevez-
hetû kedvese negyedszÀzados viszony
utÀn ´ngyilkos lett (A HUSZONHATODIK
°V). Mindk¢t esetben hosszÃ kapcsolat el-
ûzte meg a versbe foglalÀst, ¢s az utÂkor
mindk¢t szeretett asszonyra csak egyf¢le-
k¢ppen eml¢kezhet: ahogy Hardy, illetve
SzabÂ Lûrinc meg´r´kÁtette. Ted Hughes
nemr¢giben kiadott versgyüjtem¢nye, a
BIRTHDAY LETTERS (London, Faber and
Faber, 1998) az¢rt jelent ÃjdonsÀgot m¢g
a fent emlÁtett k¢t ciklushoz k¢pest is,
mert a szem¢lyes drÀma fÂkuszÀba ÀllÁt
egy olyan kapcsolatot, amelyet h¢t ¢ven
Àt, pontosabban 1956 ¢s 1963 k´z´tt ¢ltek
¢s szenvedtek Àt szereplûi, s amelyrûl a
k´ltûpÀr mindk¢t tagja k¡l´n-k¡l´n val-
lott verseiben. Igaz, az idût tekintve jelen-
tûs elt¢r¢ssel; mÁg Sylvia Plath hÀzassÀga
elûtt ¢s k´zben szinte naplÂszerüen Árta
verseit (amelyek ¡zenete k¢ts¢gtelen¡l
kihatott magÀra a Hughes-zal valÂ kap-
csolatra), Hughes minden valÂszÁnüs¢g
szerint csak k¢sûbb kezdte magÀbÂl kiÁrni
a Sylvia-jelens¢get. °s Sylvia Plath volt az,
aki a f¢rj¢vel valÂ szakÁtÀst kezdem¢nyez-
te ¢s eld´nt´tte, s v¢g¡l megint csak û volt
az, aki 1963. februÀr 11-¢n londoni lakÀ-
sÀban kinyitotta a gÀzcsapot, hogy v¢get
vessen mindennemü f´ldi kapcsolatnak.

Halottakkal neh¢z vitatkozni. Ted
Hughes is hallgatott harminc´t ¢ven Àt;
legalÀbbis mint k´ltû hallgatott. Egy¢b-
k¢nt mindent megtett holt feles¢ge k´l-
tûi ¢letmüv¢nek elismertet¢s¢¢rt. Plath-
nak ¢let¢ben csak egy k´tete jelent meg

(COLOSSUS, 1960) ¢s arra sem figyeltek
f´l k¡l´n´sebben a kritikusok. De Ted
Hughesnak k´sz´nhetûen Sylvia Plath
´sszes verse megjelent, az ARIEL cÁmü,
legjobb k´tet m¢g 1965-ben, ¢s azt kell
mondanunk, Al Alvarez mellett elsûsor-
ban û emelte be a fiatalon meghalt k´ltû-
nût az angoläamerikai irodalmi tudatba.
Maga Hughes, aki Ãjra meghÀzasodott,
¢s 1970 Âta Devonban ¢l, csak ritkÀn ej-
tett szÂt a àPlath-korszakÊ-rÂl, akkor sem
versben. Most viszont k´zz¢tett egy
nyolcvannyolc versbûl ÀllÂ megrendÁtû
k´tetet, amelynek fût¢mÀja, ha nem
egyetlen t¢mÀja, ¢lete elsû nagy szerelme
¢s a SylviÀval k´t´tt hÀzassÀg tragikus v¢-
gü felbomlÀsa.

A BIRTHDAY LETTERS t´bbf¢lek¢ppen
olvashatÂ: mint egy kapcsolat esem¢ny-
t´rt¢nete, mint Hughes ́ nanalÁzise, mint
mÁtoszfejtû magyarÀzat ¢s mint k´ltûi ve-
zekl¢s. JÂllehet a mÀr deresedû hajÃ k´ltû
nem az¢rt vezekel, amivel a bûszebb femi-
nistÀk, a PlathbÂl àikontÊ hamisÁtÂ, sÁrkû-
gyalÀzÂ ànûnemü hi¢nÀkÊ vÀdoljÀk ä
nem ¢rzi Ãgy, hogy elsûsorban û volna fe-
lelûs Sylvila halÀlÀ¢rt. Bizonyos ¢rtelem-
ben sorstrag¢diÀnak lÀtja Sylvia Plathtal
valÂ viszonyÀt, ¢s ha valamivel vÀdolja
magÀt, az inkÀbb valamif¢le elbizakodott-
sÀg, mÀs szÂval àh¡briszÊ, az¢ az angol
k´ltû¢, aki m¢lyen k´tûdik sajÀt kultÃrÀ-
jÀhoz ¢s gy´kereihez, ¢s amikor ´ssze-
kapcsolja ¢let¢t egy fiatal nûvel, nem veszi
¢szre a roppant szakad¢kot, ami a york-
shire-i angol ¢s a majdnemhogy gy´k¢r-
telen amerikai ¢letfelfogÀs k´z´tt tÀtong.
MÀsr¢szt vezekel korai vaksÀgÀ¢rt, az¢rt,
hogy az el¢g korÀn mutatkozÂ jelekbûl
nem volt k¢pes felfogni, pszich¢sen
mennyire s¢r¡lt ¢s terhelt az, akit partne-
r¡l vÀlasztott, s aki v¢g¡l Àldozatul esik
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annak a sz´rnyüs¢gnek, ami eg¢sz ¢let¢-
ben kÁs¢rtette, a Halott Apa hÁvÀsÀnak.

A k´tet verseinek sorrendje (bÀrmi-
lyen idûpontban sz¡lettek is maguk a ver-
sek) hatÀrozott kronolÂgiÀt k´vet: a meg-
ismerked¢stûl a k¡l´nvÀlÀsig ¢s a halÀlig
vezet, amihez m¢g Sylvia halÀla utÀni em-
l¢kek is jÀrulnak. Ha ezt az idûrendet k´-
vetj¡k, a TedäSylvia kapcsolatot megje-
lenÁtû verseket nagyjÀbÂl n¢gy r¢szre
oszthatjuk. A londoni àelûhangÊ utÀn
Hughes elûbb olvassa Sylvia egyik vers¢t,
mielûtt talÀlkoznÀnak (a vers k¡l´nben
nem tetszik neki, tÃl hidegnek talÀlja),
majd lezajlik a megismerked¢s drÀmÀja
egy cambridge-i partin, ahol Sylvia a szÂ
szoros ¢rtelm¢ben elragadja Tedet akkori
barÀtnûj¢tûl (lÀsd a ST BOTOLPH'S cÁmü
verset), ¢s csÂkolÂzÀs k´zben beleharap
az angol k´ltû arcÀba. Ez a r¢sz a fiatal pÀr
teljes titokban megtartott esk¡vûj¢vel te-
tûzik, jÂllehet az ¢rzelmi csÃcspontot mÀr
valamivel korÀbban el¢rte mindk¢t part-
ner ä lÀsd a k´zvetlens¢g¢ben rendkÁv¡l
megragadÂ A SORS KEZE (FATE PLAYING)
cÁmü verset. Ted ¢s Sylvia nÀszÃtja, Spa-
nyolorszÀg-k¢pe ¢s ideiglenes lakÂhe-
lyeinek leÁrÀsa mÀr elûrevetÁti a k¢sûbbi
konfliktusokat, jÂllehet Cambridge-ben
Sylvia m¢g boldog, vagy a neh¢z ¢letk´-
r¡lm¢nyek miatt csak Ãgy tesz, mintha
boldog lenne (55 ELTISLEY). Mihelyt
Sylvia kÁvÀnsÀgÀra Bostonba k´lt´znek,
visszat¢rnek a fiatalasszony k¢nyszerk¢p-
zetei is, viaskodik vel¡k, ¢s hogy legyürje
ûket, segÁts¢g¡l hÁvja Hughest, bel¢ ka-
paszkodik (9 WILLOW ST). A k´vetkezû
ÀllomÀs ä egy hosszabb amerikai tÃra
utÀn ä London, itt sz¡letik meg elsû gye-
rek¡k, Frieda. Ez r´vid idûre boldoggÀ
teszi SylviÀt, de menek¡l¢se àa halÀltÂl,
mely mÀr ki¡lt vonÀsaidraÊ csak ideiglenes.
A k´vetkezû huszonn¢gy vers mÀr a lassÃ
elidegened¢s stÀciÂit ÀbrÀzolja, amiben
nyilvÀn r¢sze van annak is, hogy Hughe-
s¢k egy kis devoni faluba k´lt´znek
(Hughes àÀlmainak orszÀgÀbaÊ, ami telje-

sen idegen SylviÀtÂl), ¢s ebben a k¢ny-
szeridillben Sylvia egyre inkÀbb halott
apjÀnak vonÀsait ruhÀzza rÀ f¢rj¢re, az
Apa-Sz´rnyeteg szerep¢t osztja ki neki,
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy Hughes milyen a
valÂsÀgban. Kezdûdik ez a folyamat egy
Àlom hÀtborzongatÂ ¡zenet¢vel ä egy ko-
porsÂ alakÃ postalÀdÀbÂl Sylvia kivesz
egy levelet, benne apja ÁrÀsÀval ez olvas-
hatÂ: àItthon vagyok. / MegszÀllhatok nÀla-
tok?Ê (A DREAM), majd folytatÂdik a m¢-
h¢szked¢ssel, a kaptÀrok beszerz¢s¢vel
(Sylvia korÀbban Árt egy verset magÀrÂl
THE BEE-KEEPER'S DAUGHTER vagyis A
M°H°SZ LçNYA cÁmmel), drÀmai jelleget
´lt egy vonzÂ mÀsik nû, szint¢n k´ltû-fe-
les¢g megjelen¢s¢vel (DREAMERS), ¢s az
elsû szakÁtÀs, az ¡res hÀz szomorÃ, el¢gi-
kus decrescendÂjÀval ¢r v¢get (ROBBING
MYSELF).

A BIRTHDAY LETTERS utolsÂ tÁz-egy-
n¢hÀny verse mÀr Àtmenet az esem¢ny-
t´rt¢netbûl a mÁtoszba ä az Apa-Monst-
rum, illetve az ¹nel¢getû Sylvia kettûs
mÁtoszÀba. Ahogyan Ted Hughes az OT-
Tñ K°PE (A PICTURE OF OTTO) cÁmü ver-
s¢ben mondja: àSzellemed elvÀlaszthatatlan
Àrny¢komtÂl / AmÁg csak lÀnyod szavaitÂl meg-
rezzen a gyertyalÀng.Ê Mert a BIRTHDAY
LETTERS k´ltûje meg van gyûzûdve rÂla,
hogy v¢g¡l is nem az û viselked¢se, illetve
szerelmi kalandja vÀltotta ki Sylvia para-
noid rohamait, hanem fordÁtva: az Apa-
Szellem elhatalmasodÀsa tette t´nkre a
Sylvia Àltal àt´k¢letesÊ-nek ig¢nyelt (¢s
egyes leveleiben ilyennek beÀllÁtott!), de
alapjÀban szerencs¢tlen hÀzassÀgot, ez
hajtotta bele Ted Hughest egy ´ntudat-
lan menek¡l¢si kÁs¢rletbe, amit a kaland
tulajdonk¢ppen jelentett.

De nem is az a fontos ebben a rendkÁ-
v¡li versciklusban, hogy kinek ¢s meny-
nyiben volt igaza, hanem az, milyen szug-
gesztivitÀssal tud Ted Hughes felid¢zni
egy-egy jelenetet vagy ¢lm¢nysorozatot.
Mint mÀs, korÀbbi Hughes-versekben, itt
is fontos szerep jut a k¡l´nf¢le Àllatok-
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nak: hogyan reagÀl az angol term¢szet
rejtelmeire a szeles-homokos amerikai
tengerparthoz szokott Sylvia, ¢s hogyan
tÀmad rÀ Tedre egy bagoly (THE OWL);
mit jelk¢pezhet a bostoni parkban kÁnlÂ-
dÂ, megsebzett, de agresszÁv denev¢r (9
WILLOW ST.), ¢s mik¢nt vÀlik egy k´ly´k-
rÂka meg nem v¢tele Ted ¢s Sylvia elide-
gened¢s¢nek katalizÀtorÀvÀ (EPIPHANY).
Van ezek k´z´tt az Àllatversek k´z´tt egy
olyan is, ahol Hughes tÃl bûbesz¢dünek
mutatkozik: AZ ¹TVENKILENCEDIK MED-
VE (THE '59TH BEAR) cÁmü vers¢re gon-
dolok. Ez a k´tet egyik leghosszabb verse,
¢s egy kirÀndulÀst mond el a Yellowstone
Parkba, ahol a barnamedv¢k rend-
szeresen d¢zsmÀljÀk a kirÀndulÂk sÀtrait,
illetve az egyik ¢ppen Hughes¢k kocsijÀ-
nak hÀtsÂ ajtajÀt t¢pi le, ¢s utÀna megza-
bÀl minden ehetût a kocsiban. F¡ggetle-
n¡l attÂl, hogy Sylvia Árt errûl az ¢lm¢ny-
rûl egy novellÀt (THE FIFTY-NINTH
BEAR, London Magazine, 1961. februÀr),
amelyben egy hÀzaspÀr medv¢ket szÀmol
a parkban, majd miutÀn az egyik medve
megtÀmadja kocsijukat, az asszony hagy-
ja, hogy a megvadult Àllat meg´lje f¢rj¢t,
f¡ggetlen¡l, mondom, ettûl az erûsen Àt-
stilizÀlt, de Sylvia lappangÂ ellens¢gess¢-
g¢t el¢gg¢ elÀrulÂ novellÀtÂl, Ted Hughes-
nak ugyanilyen cÁmü verse tÃl hosszÃ, in-
kÀbb novellÀnak, mint versnek hat, nincs
meg benne az a koncentrÀciÂ, az a fesz¡lt-
s¢g, ami a k´tet legt´bb vers¢t jellemzi.

Persze ami Sylvia Plath olvasÂit k¡l´-
n´sen ¢rdekelheti, az a jelenlegi Hughes-
k´tetben gyakori t¢maism¢tl¢s. Egy r¢gi
filmre kell gondolnunk, ami k¢t r¢szbûl
Àllt: HIS STORY ¢s HER STORY, vagyis
ugyanaz a t´rt¢net, egy szerelem t´rt¢-
nete k¢t k¡l´nb´zû hangon ¢s n¢zetbûl,
a f¢rfi ¢s a nû hangjÀn elmondva. SzÀ-
mos, szimbÂlumokkal feldÃsÁtott, bÀr kis-
s¢ homÀlyos Plath-vers t¢mÀja ism¢tlûdik
Hughes feldolgozÀsÀban, mÀs szemsz´g-
bûl ¢s mÀs hangsÃlyokkal. Ilyen az OUIJA
cÁmü vers, ami a àMindig rossz hÁrek az Oui-

ja-deszkalaprÂl...Ê sorral kezdûdik, ¢s
Hughesnak azzal a jÀt¢kos, bÀr SylviÀt tel-
jesen feldÃlÂ k¢rd¢s¢vel v¢gzûdik, amit a
szeÀnsz szellem¢hez int¢z: àHÁresek le-
sz¡nk?Ê, mintha csak az Àb¢c¢s deszkalap
szelleme ezt sÃgta volna SylviÀnak: àMeg-
j´n a hÁrn¢v. K¡l´n´sen neked. / El nem ke-
r¡lheted. °s mikor megj´n / BoldogsÀgoddal
kell fizetned ¢rte, / F¢rjeddel, majd az ¢leteddel
is.Ê Egy mÀsik ilyen vers (THE RABBIT-
CATCHER ä NYöLCSAPDA-çLLíTñK): egy
devoni hegyoldalban tett s¢ta sorÀn
Sylvia ¢s Ted nyÃlcsapdÀkra bukkan, ami
SylviÀt m¢rhetetlen¡l felhÀborÁtja, oly-
annyira, hogy k¢zzel kezdi kit¢pdesni a
hurkokat. Ted viszont arra gondol, hogy
azt az embert, aki a csapdÀkat ÀllÁtotta,
Sylvia alighanem csek¢ly kereset¢tûl
fosztja meg, s v¢gt¢re is: a farmernek joga
van ilyen csapdÀkat ÀllÁtani. °s mÁg Sylvia
ebben a vers¢ben mÀr elûrevetÁti hÀzassÀ-
ga felbomlÀsÀt, sajÀt helyzet¢t a csapdÀba
esett nyÃl¢hoz (!) hasonlÁtva (àEz a szorÁtÀs
engem is meg´lÊ), Ted Hughes egyszerüen
nem ¢rti Sylvia viselked¢s¢t; mÁg amazt
csak àa megfojtott, Àrtatlan nyulakÊ ¢rdek-
lik, Hughest àaz ûsi, szent szokÀsÊ megboly-
gatÀsa izgatja, ¢s sajÀt vers¢nek v¢g¢n
megprÂbÀl szemben¢zni Sylvia akkori
k¢ts¢gbees¢s¢vel is: àOlyan d¡hvel zokogtÀl
/ Amelyet a nyulak cseppet sem izgattak. Be vol-
tÀl zÀrva / Egy kamrÀba, oxig¢n¢rt kapkodtÀl
/ Nem tudtalak ott megtalÀlni, vagy igazÀn
hallani / Nem hogy meg¢rteni t¢ged.Ê

K¡l´n elemz¢st ¢rdemelne a m¢hek
szerepe mind Plath, mint Hughes k´lt¢-
szet¢ben. MÁg az elûbbi a M°HCSíP°SEK
(STINGS) cÁmü vers¢ben leÁrja, hogy Te-
det, aki csak egy feh¢r zsebkendût terÁt a
fej¢re, Ãgy megy be a kaptÀrba, megcsÁ-
pik a m¢hek (Sylvia, talÀn ´ntudatlanul,
ebben a versben f¢rj¢t mint àgreat scape-
goetÊ-ot, vagyis ànagy bünbakotÊ emlegeti!),
a BIRTHDAY LETTERS-ben szereplû, ha-
sonlÂ t¢mÀjÃ Hughes-vers ezekkel a sza-
vakkal kezdûdik: àAmikor m¢heket akartÀl,
nem is Àlmodtam volna / Ez azt jelenti, hogy
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ApÀd felj´tt a kÃtbÂl.Ê MÀs szÂval Hughes
kibontja az epizÂdot a Sylvia-f¢le stilizÀ-
ciÂbÂl, ¢s rÀmutat arra, hogyan f¡gg ´sz-
sze a m¢h¢szet a tudatalatti kÃtjÀbÂl szel-
lemk¢nt felszivÀrgÂ ApÀval. Persze ezt
Hughes korÀbban is sejthette volna, hi-
szen nyilvÀn tudta, hogy Otto Plath enti-
molÂgus volt, a m¢hekrûl Árt k´nyvet, ¢s
Sylvia mÀr elsû k´tet¢ben Ãgy Ár magÀrÂl,
mint A M°H°SZ LçNYç-rÂl...

Ted Hughes Ãjabb versei tehÀt t´bb-
sz´r´s ¢lm¢nyt nyÃjtanak a Hughesä
Plath kapcsolat t´rt¢net¢ben jÀratos ol-
vasÂnak: megmutatjÀk, milyen m¢lyen
¢rintette a CROW k´ltûj¢t Sylvia Plath el-
idegened¢se ¢s tragikusan korai halÀla, ¢s
szÀmos remek verssel gazdagÁtjÀk az ¢l-
m¢nylÁrÀtÂl, a jelentûs ¢lm¢nylÁrÀtÂl elszo-
kott (leszoktatott?), de azt ig¢nylû verssze-

retû k´z´ns¢get. Hiszen Hughes ciklusa
nemcsak egy rendkÁv¡li tehets¢gü, de na-
gyon szÀnandÂ sorsÃ k´ltûnûrûl szÂl, ha-
nem egy fiatal, lelkes ¢s lelkileg ´sszerop-
panÂ emberrûl is, aki gyerekeiben ¢s volt
f¢rje meg gyerekei eml¢kezet¢ben ¢l to-
vÀbb. Hadd zÀrjam ezt a m¢ltatÀst azokkal
a sorokkal, amelyekben Hughes Sylvia fi-
zikumÀnak egyik legkifejezûbb, legeml¢-
kezetesebb r¢sz¢t id¢zi fel ä az ujjait:

àEml¢kszem az ujjaidra. °s leÀnyod
Ujjai is eml¢keznek ujjaidra
Mindenben amit csinÀlnak.
Az û ujjai engedelmeskednek a te ujjaidnak ¢s

hÂdolnak is nekik ä
Mint hÀzunk LÀreszeinek ¢s PenÀteszeinekÊ

G´m´ri Gy´rgy

Ted Hughes

A SORS KEZE

Mivel az ¡zenet valahol vakvÀgÀnyra futott,
S mert a tapasztalat gÀncsot vetett elvÀrÀsaidnak,
Mivel Londonod m¢g mindig csak egy-egy n¢v ¢s hely
KaleidoszkÂpja volt, ami egyetlen d´ccen¢stûl sz¢tesett,
Rossz helyen vÀrtÀl. Az ¢szakrÂl ¢rkezû busz
Megj´tt ¢s leszÀlltak rÂla ¢s engem nem hozott.
HiÀba erûsk´dt¢l ¢s k´ny´r´gt¢l
A sofûrnek, alighanem k´nnyes szemekkel,
Hogy talÀljon meg, vagy eml¢kezzen arra, hogy m¢g lÀtott,
Ahogy ¢pp lemaradtam. De ¢n nem voltam ott.
MÀr este nyolc volt ¢s ¢n elvesztem ¢s isten tudja, hol
KÂszÀltam AngliÀban. Te nem engedt¢l
Biztos ihleted szavÀnak ¢s nem
RohantÀl ki az utcÀra, ahol a forgalom
K´r¡lh´mp´ly´gte a Victoria pÀlyaudvart, biztosan
Abban, hogy bel¢m ¡tk´z´l, mert arra kell s¢tÀlnom.
De ¢n nem s¢tÀltam semerre, csak nyugodtan
ºltem a vonaton, amely ringatva vitt a



King's Cross fel¢. Valaki,
NÀlad nyugodtabb, adott egy tippet. így,
Amikor kiszÀlltam a vonatbÂl, hogy t¢ged
Valahol a peron elej¢n talÀljalak,
Rohamot lÀttam ¢s egy izgatott alakot,
Amely k¡zd´tt a kiszabadult utasok ÀradatÀval,
AztÀn megindult arcodat, meghatott szemed,
S azt, hogy' kiabÀltÀl, hogyan hadonÀsztÀl,
Hogyan ontottÀl k´nnyeket,
Mintha csak feltÀmadtam volna halottaimbÂl
Teljesen valÂszÁnütlen¡l, minden ellenkezû
Jel ellen¢re, csakis fohÀszaid miatt,
Melyeket sajÀt isteneidhez int¢zt¢l. Tudtam most,
Milyen egy csoda. °s m´g´tted
Ott volt vidÀm sofûr´d, nevetve, mint egy aprÂisten,
Azon, hogy ennyire amerikainak lÀthat egy amerikai lÀnyt,
S eszeveszetten vÀgtÀdon is nevetve ä
Mert zokogtÀl neki ¢s k¢rted ¢s k´ny´r´gted,
Hogy az legyen, amit akartÀl, hogy legyen ä
S hogy ennyire siker¡lt minden, ûmiatta.
Igen, hÀt csoda volt ez,
Hogy vonatom nem j´tt be korÀbban, mÀr sokkal korÀbban,
Hogy k¢sve, ¢ppen abban a percben ¢rkezett,
Amikor berontottÀl a peronra. °s ez
Term¢szetes volt ¢s csodÀlatos ¢s egy Âmen is,
Amely megerûsÁtett mindent,
Amit akartÀl. így roppant riadalmad,
PÀnik-rohanÀsod eg¢sz Londonon Àt
°s most diadalod Àts´p´rt fejemen,
Mint egy negyvenkilences nagyÁtÀsÃ szerelem,
Mint az elsû mennyd´rg¢ses zÀpor, amely elÀraszt
Augusztusi aszÀlyt,
Amikor a szÀrazra repedezett f´ld mint hogyha rengne,
S remeg minden lev¢l
°s minden, ¢gnek tartva karjÀt, felzokog.

ELTISLEY AVENUE 55

Elsû otthonunk elfelejtett.
LÀttam, amikor utoljÀra elhajtottam elûtte,
Milyen sÃlytalan volt akkor ¢let¡nk,
Hogy nem hagyott nyomot. Amikor idek´lt´zt¡nk,
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ñmeneket kerestem.
Egy ´zvegy ¢lt itt, akit csalÀdja vitt magÀval,
S csak ennyit mondtak: àV¢ge az ¢let¢nek.Ê
F¢rje utolsÂ v¢rcseppeit hagyta csak hÀtra
A pÀrnahuzaton. Eg¢sz ¢let¡ket
(Mint valamely miazmÀt) e v¢rfolt elmes¢lte.
A v¢ns¢g savanyÃ szagÀt. Ami Ãgy ´sszegyült,
Mint zsÁr az evûeszk´z´n. Ettûl lett kerekebb
K¢ped AngliÀrÂl: ez egyr¢szt
SzociÀlis otthon volt, mÀsr¢szt meg hullahÀz.
Ahol r¢szben haldokolnak, vagy mÀr nem is ¢lnek.
HozzÀ m¢g a zsÁros polcok, a silÀny, s´t¢t falak,
S a nyÃlketrecszerü konyha ä ettûl megd¡h´dt¢l
°s vadul sikÀlni kezdt¢l. °n meg n¢ztem a v¢rt.
Vajon a szÀjÀbÂl vagy a f¡l¢bûl j´tt ki,
Vagy egy fejsebbûl, egy nagy es¢s utÀn?
Egyed¡l vettem hÀt birtokomba
A hÀzat, mielûtt egy¡tt prÂbÀltuk volna ÃjjÀ-
Teremteni a r¢gi bÀnatok e kriptÀjÀt a holt
F¢rj poshadt szagÀval. Egyed¡l foglaltam el
Elsû hÀzunkat, egyed¡l hÀltam benne.
Csak igyekeztem nem bel¢legezni
A szellemet, amely az Àgy szagÀban ¢lt.
Ez a halÀleset s az ´zvegyi fÀjdalom
Voltak egyetlen vend¢geink a hÀzavatÀson.
RÀszÀntunk tÁz kem¢ny fontot egy pompÀs,
S´t¢tk¢k bÀrsonnyal bevont dÁvÀnyra.
Alkalmi konyhafelszerel¢s¡nk pedig Àtvette
Azt az alb¢rleti, hasznÀlatban ´sszegyült, leped¢kes szennyet,
Ami a hajÂgyÀr dokkjait ¢s expedÁciÂnk
ºnnep¢lyes vÁzrebocsÀtÀsÀt jellemezte. A vilÀg
Egyik d¢libÀbja ä olyan, amilyen, s amilyennek lennie kell ä
Nem lÀtszott rosszabbnak a mÀsiknÀl. Mi mÀr
Az Albatroszon tÃljutottunk.
Te magad voltÀl az eg¢sz d¢lsarki tenger
K´ztem ¢s barÀtnûid k´z´tt. J¢ghegy voltÀl
K´ztem ¢s a bÀrki-mÀs-lehetett-volna
Puszta emlÁt¢se k´zt. °n mÀr elfogadtam
A meteorolÂgiai jelens¢geket,
Amelyek r´gzÁtett¢k szellemi irÀnytüd.
Mint sarkk´ri lÀtomÀsok, egyed¡l Wendy
°s Dorothea, k¢t t¡nd¢r-keresztanya,
T¡ntek fel, s lett arcuk megbocsÀtva.
Hogy sajnÀltam ezt az ´nkÁv¡leti gyanakvÀst.
BotorkÀltam szivÀrvÀnyos s´t¢tben.
Teveled, k¢z a k¢zben. Nekem ez a hÀz
Volt elsû tÀborhely¡nk, elsû tel¡nk,
Amikor boldoggÀ tett, ha csak n¢ztem a gyertyÀt.
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Teneked ez j¢gkunyhÂ-k¢nyelem volt.
ºvegburÀdat egyenletesen füt´tte
Egy irdatlan nagy olajkÀlyha.
De te is boldog voltÀl, kezeidet egy g´mbkristÀly,
¹r´k´lt papÁrnehez¢ked
F´l´tt melegÁtve. Benne, kicsiben
Ott volt az eg¢sz New England-i karÀcsonyod,
MamÀddal ¢s PapÀddal, m¢g egy¡tt
Az ´rv¢nylû hÂban, ¢s a j´vûnk is ott volt.

AZ ELSý PILLANTçS

Hol is volt ez, a Stranden? Egy tÀblÀn
HÁreket lÀttam, f¢nyk¢pekkel.
Valami miatt f´lfigyeltem rÀjuk.
A k¢p az az ¢vi Fulbright-´szt´ndÁjasok
Egy csoportjÀt mutatta. Hogy most j´nnek ä
Vagy mÀr itt is vannak. N¢hÀnyan k´z¡l¡k.
K´zt¡k voltÀl vajon? °ppen hogy megn¢ztem,
Nem tÃl t¡zetesen, azon tünûdve,
Vajon melyikkel talÀlkozom.
Eml¢kszem erre a gondolatra, de az arcodra,
Arra nem. Az biztos, hogy k¡l´n´s figyelemmel
N¢ztem a lÀnyokat. TalÀn ¢szre is vettelek.
Lehet, hogy fel is m¢rtelek, bÀr nem hittem az es¢lyben.
N¢ztem hosszÃ hajadnak lÀgy hullÀmait ä
Ezt a Veronica Lake frizurÀt. Nem lÀttam, amit rejtett.
Szûk¢nek lÀtszott. °s azt a vigyorgÀst
Is lÀttam, eltÃlzott amerikai vigyorgÀsodat
A fotÂsoknak, a vÀlogatÂbizottsÀgnak, az idegen r¢meknek.
AztÀn elfeledtem. De arra a k¢pre
Eml¢kszem: igen, a Fulbrightosok.
A poggyÀszukkal? Aligha.
Vagy tÀn egy csoportban j´ttek? FÀjÂs lÀbbal
S¢tÀltam a forrÂ naps¡t¢sben, forrÂ k´vezeten.
°s akkor vettem azt a barackot? Igen, Ãgy eml¢kszem,
Egy ÀrusnÀl a Charing Cross pÀlyaudvar mellett.
°letem elsû ûszibarackja volt ez.
Alig tudtam elhinni, hogy milyen remek.
Huszon´t ¢ves fejjel Ãjra megd´bbentett:
A legegyszerübb dolgokat is milyen kev¢ss¢ ismerem.

G´m´ri Gy´rgy fordÁtÀsai
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John Davies of Hereford
(Kb. 1563ä1618)

A SZERZý, AKI MñDFELETT RAJONG E
HçZIAS °TELEK°RT, öGYMINT: MADçRTEJ,

TöRñS PALACSINTA, T¹K¹S-MçKOS
LEP°NYKE (NEVESSETEK, JñN°PEK),
S NEM VETI MEG A DOHçNYT SEM,

ANNAK A FINOM °S ER°NYES H¹LGYNEK,
KIT öRNýJ°NEK NEVEZ, 

AZ ALçBBI K¹LTEM°NYT SZEREZTE

örnûm, ha k´zt¡nk Helleszpontosza
Zubogna, Â, roppant madÀrtejeknek,
Leanderk¢nt beugran¢k, s nosza,
çtÃsznÀm ¢rted, oly mohÂn szeretlek.
De jûne egy t´k´s-mÀkos lep¢nyke,
Mint sorsom megvÀltÂ ajÀndoka,
AzonmÂd f´lmÀszn¢k fed¢lzet¢re,
S ingÂ gyomorral ringan¢k tova.
S ha bûsz viharok cukorgalacsinja
HajÂmat v¢g¡l els¡llyeszten¢,
Megmentene egy tÃrÂs palacsinta,
Azon sodrÂdn¢k partjaid fel¢,

Hol jÂ szagÃ dohÀny k´zt volna Àgyam,
S a lassÃ f¡st megszÀrogatna lÀgyan.
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Thomas Lisle
(1709ä1767)

A LíRA HATALMA

Mikor Orpheusz ott jÀrt a m¢lyben alant,
Hova emberi lÀb sose l¢p,

F´lsÁrt a kez¢ben az isteni lant
Megmenteni Eur¡dik¢t.

A mer¢sz ifiÃn, ki ily m¢lyre mer¡lt,
çmult a halÀl birodalma,

De hogy Àmula mind, amikor kider¡lt,
Feles¢ge miatt j´n a balga.

Az alanti vilÀg ura t´rte fej¢t,
Mily sz´rny¡ it¢letet osszon,

De pokolbeli kÁn sose volna el¢g,
így hÀt odaadta az asszonyt.

çm r¢szv¢t vett vala rajta erût,
S ellÀgyula szÁve a dalra,

HÀt visszaragadta magÀhoz a nût ä
Hja, ilyen nagy a lÁra hatalma!

Edward Lear
(1812ä1888)

AKI LEAR URAT ISMERI, BOLDOG

Aki Lear urat ismeri, boldog.
Noha furcsa, morÂzus egy Ãr,

De a stÁlusa k´nnyed ¢s oldott,
°s olyan micsodÀkat is Ár.

Bumfordi mimÂza a lelke,
Nagy, krumplinyi orra veres,

Sz¢tÀll a szakÀllzata szerte,
çbrÀzata rettenetes.
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Van k¢t f¡le, k¢t szeme, ujja
(Ez utÂbbinak ´sszege tÁz),

Most hallgat, akÀrcsak a pulyka,
R¢g dalla, akÀrcsak a csÁz.

Falain k´tetek sorakoznak,
Egyebet csak a f´ldre pakol,

BÀr hordÂszÀmra borozgat,
Sose szÀll a fej¢be a bor.

BarÀtja hivû ¢s eretnek,
CicÀja a Cirmos Elek,

Alakja felette kerekded,
Kalapja gyanÃs viselet.

Esûk´p´nyegbe ha flangÀl,
KiabÀlnak utÀna a k´lk´k:

àOdas¡ss, az a v¢n h¡lye angol
MÀr hÀlÂinget is ´lt´tt!Ê

K´nnyekre fakasztja a tenger,
K´nnyekre fakasztja a r¢t,

A malomba sajÀt maga rendel
CsokirÀkokat ¢s piper¢t.

Ki nem Àllja a s´rt meg a kekszet,
Alig ¢rt spanyolul, noha volt ott,

MÁg napjai semmibe vesznek,
Aki Lear urat ismeri, boldog.

Arthur St. John Adcock
(1864ä1930)

MçS TOLLçVAL

Ha Shakespeare Árni nem tudott
(Mint ezt Gallupn¢ ¢szrevette),
Nagy huncut volt, hogy hagyta, hogy
Mindent Bacon Árjon helyette.
Ma is a polcon mÀllana
A sok rissz-rossz trag¢diÀcska,
Ha k´lt´tt volna û maga
(S nem hagyja, hogy Bacon csinÀlja).
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S ha csakugyan t¢ny, mire c¢loz
Brown ¢s Smith pÀr vaskos k´tetben,
Hogy mÁtosz volt csupÀn Hom¢rosz,
Nagyot nûtt Ãgy az ¢n szememben,
Hisz megspÂrolta azt a kÁnt,
Mi azzal jÀr, hogy ¢l az ember,
Gy´ng¢cske müveket sem Árt,
OlvassÀk m¢gis tisztelettel.

Shakespeare ¢s Hom¢rosz betüit
Dics¢rik sz¢les e vilÀgon,
De engem senki nem dicsûit,
Hisz sajÀt versem komponÀlom:
Ha az û müv¡k mÀs fejekben
Fogant, s ´v¢k a bab¢r m¢gis,
TalÀn ha mÀs ÁrkÀl helyettem,
Lehettem volna hÁres ¢n is.

VarrÂ DÀniel fordÁtÀsai
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FIGYELý

KER°NYI-°V, 1997

Annak a jÀrvÀnyszerüen terjedû szokÀsnak,
hogy valakit sz¡let¢s¢nek egy kerek ¢vfor-
dulÂjÀn egy ¢vre felkeltenek a sÁrjÀbÂl, amel-
lett, hogy a Jacques Le GofftÂl kollokvitisz-
nek nevezett mÀsik jÀrvÀnyos betegs¢g t¡neti
kezel¢s¢re alkalmas, van egy k¢ts¢gtelen¡l
pozitÁv oldala is. A felid¢z¢s mÂdjÀbÂl, han-
gulatÀbÂl, visszhangjÀbÂl, intenzitÀsÀnak fo-
kÀbÂl az egyes megnyilvÀnulÀsok szÁnvonalÀ-
tÂl f¡ggetlen¡l is menthetetlen¡l kitünik,
hogy az ¢v mÃltÀn megnyugodott lelkiisme-
rettel vÀrÂlistÀra lehet-e tenni az ¡nnepeltet
a k´vetkezû ¢vfordulÂig, vagy hogy egy ¢lû,
sût esetleg folytathatÂ hagyomÀny legfonto-
sabb vonÀsainak megrajzolÀsÀra j´tt el az al-
kalom, esetleg ¢ppen egy elszakadva maradt
vonal Ãjrafelv¢tel¢re.

Ker¢nyi KÀrollyal, mindmÀig az egyetlen
ÂkorkutatÂnkkal kapcsolatban, aki a magyar
¢s a nemzetk´zi szellemi ¢letben szakk´r´k´n
kÁv¡l is kiemelkedû szerepet jÀtszott, k¡l´-
n´sk¢ppen megvÀlaszolÀst ig¢nylûv¢ teszi az
utÂbbi k¢rd¢st, hogy sz¡let¢s¢nek centenÀri-
uma csaknem pontosan egybeesik halÀla ne-
gyedszÀzados ¢vfordulÂjÀval. A hatvÀnyozÂ-
dÂ m¢retü tudomÀnyos tÃltermel¢s korÀban,
egy nagy paradigmavÀltÀs k´zep¢n huszon´t
¢v ÀltalÀban bûven el¢g idû a teljes feled¢s-
hez, akÀrha abban a formÀban is, hogy elsû
megfogalmazÂjuk neve lassank¢nt elmarad
az id¢zett vagy felhasznÀlt gondolatok mellûl.
K¡l´n´sen nagy idû egy olyan tudÂs eset¢-
ben, akin¢l nem füzûdik hivatalos ¢rdek em-
l¢kezete fenntartÀsÀhoz. Ker¢nyi elûsz´r
1943-ban, az ÂkortudomÀnyban is uralomra
t´rû nacionalizmus elleni elszigetelt ¢s ku-
darccal v¢gzûdû k¡zdelem utÀn, a csûcse-
l¢kuralom vilÀgosan lÀtott vesz¢lye elûl emig-
rÀlt SvÀjcba, majd mikor 1947-es hazat¢r¢se-
kor kitünt, hogy a baloldal szÀmÀra ugyan-
annyira nemkÁvÀnatos, mint volt a jobbol-
dalnak, v¢gleg SvÀjcban telepedett le. Akad¢-
mikus k´r´k azonban SvÀjcban m¢g mere-

vebben elzÀrkÂztak befogadÀsa elûl, mint ko-
rÀbban MagyarorszÀgon. N¢metorszÀgban
nem akart tanÁtani a hÀborÃ utÀn (csak egy
¢vtized mÃlva vÀllalt Bonnban r´vid vend¢g-
tanÀrsÀgot), ¢s az amerikai meghÁvÀsÀt is
visszautasÁtotta: mint mondta, nem tudja, mit
keresne AmerikÀban, mikor G´r´gorszÀgban
m¢g van olyan tÀj, amit nem lÀtott. Int¢zm¢-
nyes kapcsolatok hÁjÀn az ItÀlia meghosszab-
bÁtÀsÀnak ¢rzett Lago Maggiore partjÀn, As-
conÀban magÀnemberk¢nt ¢lte le utolsÂ har-
minc ¢v¢t mint àvÀndor humanistaÊ, ahogy
magÀt nevezte. Ennek az ¢letformÀnak a tisz-
telet¢t fejezte ki csalÀdja azzal, hogy manap-
sÀg ritka mÂdon Ãgy d´nt´tt: semmif¢le meg-
eml¢kez¢st nem kezdem¢nyez, ¢s annak szer-
vez¢s¢tûl mindenk¢ppen tÀvol tartja magÀt.

Mindezek tudatÀban kell ¢rt¢kelni azt,
hogy a napilapok (k´zt¡k a Frankfurter Allge-
meine Zeitung ¢s a Neue Z¡rcher Zeitung ä az
utÂbbiban teljes oldal Fritz GrafttÂl, az antik
vallÀsok egyik legkitünûbb ¢lû kutatÂjÀtÂl)
cikkein kÁv¡l ´t konferenciÀn eml¢keztek
meg rÂla ¢s munkÀssÀgÀrÂl. Elûsz´r Buda-
pesten, az ñkortudomÀnyi TÀrsasÀg januÀr
havi ¡l¢s¢n, majd februÀrban az AsconÀban
tartott hatnapos konferenciÀn ¢s nem sokkal
k¢sûbb a rÂmai Magyar Akad¢miÀn egy em-
l¢k¢nek szentelt ¡l¢sszakon, oktÂberben Mi-
lÀnÂban egy k¢tnapos nemzetk´zi elûadÀs-
sorozaton, v¢g¡l novemberben P¢csett a Ke-
r¢nyi KÀroly Szakkoll¢gium Àltal kezdem¢-
nyezett eml¢k¡l¢sen.

Az elhangzott ´sszesen t´bb mint ´tven
elûadÀs müfaja szerint n¢gy, csak nagyjÀbÂl
elk¡l´nÁthetû csoportba oszthatÂ. Az elsûbe
azok tartoznak, amelyek Ker¢nyi hely¢t, be-
fogadÀsÀt vizsgÀltÀk egy-egy orszÀgban, illet-
ve kultÃrÀban. A mÀsodik, ezzel k´zeli rokon
csoport elûadÀsai Ker¢nyi ¢s egy-egy kortÀr-
sa kapcsolatait elemezt¢k. A harmadikba
azok sorolhatÂk, amelyek Ker¢nyi egy-egy
munkÀjÀval vagy t´bb müv¢ben kifejtett gon-
dolatÀval kapcsolatban mai ¢rv¢nyess¢g¢nek
¢s aktualitÀsÀnak k¢rd¢s¢t vizsgÀltÀk, a mel-
lette ¢s ellene szÂlÂ ¢rvek m¢rlegel¢s¢vel. V¢-
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g¡l a negyedik csoport elûadÀsai Ker¢nyitûl
felvetett probl¢mÀt gondoltak tovÀbb, vagy
Àltala nem ¢rintett t¢mÀt dolgoztak fel a tûle
´r´k´lt mÂdszerrel. Mintegy f¡ggel¢k¡l jÀ-
rultak ehhez a minden konferenciÀn elma-
radhatatlanul megjelenû olyan elûadÀsok,
amelyek csak lazÀn vagy ¢ppen semmilyen
mÂdon nem kapcsolÂdtak a tÀrgyhoz.

NyilvÀnvalÂ volt, hogy a legt´bb tÀrgyi is-
meretgyarapodÀst az elsû csoport elûadÀsai-
tÂl lehet vÀrni. Legkev¢sb¢ a magyaroktÂl,
mert Ker¢nyi magyarorszÀgi tev¢kenys¢g¢t
az utÂbbi k¢t ¢vtizedben sokoldalÃan feldol-
goztÀk. Monostori Imre asconai elûadÀsa (ki-
bûvÁtve megjelent a Jelenkor 1997. ¢vi 7. szÀ-
mÀban), amely hangsÃlyozottan csak a befo-
gadÀst´rt¢netre korlÀtozÂdott, bûven merÁ-
tett ezekbûl. Az elûadÀshoz mell¢kelt gazdag
bibliogrÀfiÀt Ker¢nyi itthoni korszakÀra vo-
natkozÂan k¢t munkÀval ¢rdemes kieg¢szÁte-
ni: az egyik D´m´t´r Tekla ´n¢letrajza (TçL-
TOSOK PEST-BUDçN °S K¹RNY°K°N, 1987.
41ä49.), az egyetlen szemtanÃ-beszÀmolÂ Ke-
r¢nyi szükebb tanÁtvÀnyi k´r¢nek, a StemmÀ-
nak az ¢let¢rûl; a mÀsikban MÀtrai LÀszlÂ
(MþHELYEIM T¹RT°NETE, 1982) Ker¢nyinek
a harmincas ¢vekbeli fogadtatÀsÀt ¢s hatÀsÀt
a filozÂfus szemsz´g¢bûl Át¢li meg, az elûsz´r
folyÂiratban, folytatÀsokban megjelent mun-
ka k¢t fejezete k´zt figyelemre m¢ltÂ hang-
sÃlyvÀltozÀssal: a korÀbbi folytatÀs àv¢rgûz´s
germÀn irracionalizmusÀbÂl ¢s egzisztencializmu-
sÀbÂlÊ (119. o.) a k¢sûbbiben tiszteletteljes
meghajlÀs lesz Ker¢nyi, a nagy, szuggesztÁv
egy¢nis¢g ¢s iskolaalapÁtÂ eml¢ke elûtt (176.
o.) ä de ez mÀr inkÀbb a hetvenes ¢vek t´r-
t¢net¢hez tartozik. BorzsÀk IstvÀn budapesti
elûadÀsa Ker¢nyi egyetemi ÂrÀihoz füzûdû
szem¢lyes eml¢keit id¢zte fel (megjelent
´sszegyüj´tt ÁrÀsainak harmadik k´tet¢ben:
DRAGMA III, 1997); Havasr¢ti JÂzsef KER°-
NYI KçROLY P°CSETT cÁmmel elsûsorban ar-
rÂl besz¢lt n¢mileg megrovÂ hangsÃllyal,
mennyi bajt okozott Ker¢nyi magatartÀsa az
egyetem konzervatÁv ¢s a miniszt¢rium ked-
v¢ben jÀrni igyekvû vezetûinek (megjelent
r´vidÁtve a Jelenkor emlÁtett szÀmÀban, 901ä
905.); azt a t¢ved¢s¢t, hogy Ker¢nyi P¢cset
pusztÀn a szÀmüzet¢s hely¢nek ¢rezte, a Ke-
r¢nyi tudÂs ¢s tanÀr egy¢nis¢g¢t szem¢lyes
¢lm¢nyek alapjÀn vÀzolÂ elûadÀs igyekezett
korrigÀlni.

RendkÁv¡l gazdag, gondosan ´sszegyüj´tt
anyagot tartalmazott a Ker¢nyi ¢s SvÀjc, illet-
ve ItÀlia kapcsolatait elemzû k¢t asconai elû-
adÀs. Az egyikben Laura Gemelli Marciano a
Hermann Hess¢vel valÂ barÀtsÀg megszilÀr-
dulÀsÀtÂl (1938-ban) emigrÀciÂja elsû ¢vei-
nek v¢g¢ig kÁs¢rte nyomon Ker¢nyi svÀjci fo-
gadtatÀsÀnak t´rt¢net¢t, rem¢nytelen harcait
a c¢hbeliek konzervativizmusÀval ¢s munkÀs-
sÀgÀnak sz¢les k´rü visszhangjÀt a szellemi
¢let tÀgabb, egyetemi tansz¢keken kÁv¡li k´-
reiben. Natale Spineto jÂr¢szt kiadatlan leve-
lez¢seken alapulÂ elûadÀsa az elsû, tizenh¢t
¢ves korÀban tett olaszorszÀgi ÃtjÀtÂl ¢lete v¢-
g¢ig tartÂ ItÀlia-vÀgyÀnak szem¢lyi kapcsola-
tokban realizÀlÂdÂ megnyilvÀnulÀsairÂl be-
sz¢lt: az olasz vallÀst´rt¢net Pettazzoni vezet-
te rÂmai ¢s Pestalozza Àltal irÀnyÁtott milÀnÂi
iskolÀjÀhoz füzûdû viszonyÀnak alakulÀsairÂl,
kÁs¢rleteirûl az OlaszorszÀgban valÂ megtele-
ped¢sre, munkÀssÀgÀnak m¢ly ¢s tartÂs ha-
tÀsÀrÂl elsûsorban olasz filozÂfusk´r´kben.
Mindk¢t elûadÀs, fûleg SpinetÂ¢ mell¢ oda-
kÁvÀnkozik azonban a t´rt¢net mÀsik, mind-
eddig kev¢ss¢ megvilÀgÁtott oldala: Ker¢nyi
¢s MagyarorszÀg viszonyÀnak alakulÀsa
1943-as ´nk¢ntes ¢s ideiglenesnek szÀnt
emigrÀciÂjÀtÂl v¢gsû kirekeszt¢s¢ig a magyar
szellemi ¢letbûl 1949-ben. Errûl Spineto elû-
adÀsÀnak a Besz¢lû 1998. Àprilisi szÀmÀban
megjelent fordÁtÀsÀhoz füz´tt kommentÀr
prÂbÀl k¢pet adni. Kiemelkedû ¢rdekess¢gü
volt R. Dottori rÂmai beszÀmolÂja az Enrico
Castelli Àltal ¢venk¢nt szervezett rÂmai filo-
zÂfuskonferenciÀkrÂl, amelyeknek k´zponti
t¢mÀja a mÁtosz ¢s fûk¢ppen a demitizÀciÂ fo-
galmÀnak ¢rtelmez¢se volt 1961-tûl halÀlÀig
Ker¢nyi ÀllandÂ r¢szv¢tel¢vel.

Az elsûtûl nem mindig ¢lesen elvÀlasztha-
tÂ mÀsodik csoport ¢l¢n k¢t rÂmai elûadÀs
Àll: Szûnyi ZsuzsÀnak, a legendÀssÀ vÀlt, po-
litikai jelentûs¢g¢ben talÀn m¢g ma sem el¢g-
g¢ m¢ltatott àTriznya-korcsmaÊ nagyasszo-
nyÀnak szem¢lyes visszaeml¢kez¢sei a k¢t hÀ-
zaspÀr barÀtsÀgÀnak ¢vtizedeirûl ¢s Vincenzo
Tusa ugyancsak szem¢lyes eml¢keket id¢zû
beszÀmolÂja Ker¢nyinek az û palermÂi r¢g¢-
szeti fûfel¡gyelûs¢ge idej¢n tett rendszeres
szicÁliai lÀtogatÀsairÂl, kit¢rve a korÀbban
mÀr ÁrÀsban meg´r´kÁtett felfedez¢seire a
nyugat-szicÁliai, fûk¢nt selinuntei ÀsatÀsokon
feltÀrt kultuszeml¢kekkel kapcsolatban. Nem
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szem¢lyes, hanem tudomÀnyos aspektusÀt
elemezte Ker¢nyi ¢s a frankfurti, majd hallei
Âkort´rt¢n¢sz, Franz Altheim vÀltakozÂ elû-
jelü barÀtsÀgÀnak MilÀnÂban Volker Lose-
mann, a n¢met ÂkortudomÀny ¢s a nemzeti-
szocializmus viszonyÀrÂl Árt k´nyve r¢v¢n is-
mertt¢ vÀlt marburgi professzor, akinek r¢sz-
ben eddig ismeretlen forrÀsokat feltÀrÂ dol-
gozata rem¢lhetûleg szint¢n olvashatÂ lesz
magyar fordÁtÀsban is. AsconÀban Hellmut
Sichtermann, a rÂmai N¢met R¢g¢szeti Int¢-
zet egykori mÀsodigazgatÂja k´z´s r¢g¢szeti
utazÀsaik tanulsÀgairÂl besz¢lt, naplÂibÂl bû-
vÁtve ki korÀbban (Arcadia 11, 1976. 150ä
177.) k´z´lt megeml¢kez¢s¢nek anyagÀt.
MunkÀssÀga k¡l´nb´zû korszakainak szel-
lemi gy´kereit vagy rokonsÀgait vilÀgÁtottÀk
meg azok az elûadÀsok, amelyek AsconÀban
Ker¢nyi ¢s Thomas Mann (M. Edler), Szondi
LipÂt ¢s P¢ter (Chr. K´nig), Freud, Jung,
Gershom Scholem (M. Treml) ¢s ÀltalÀban a
n¢met filozÂfia (Chr. Jamme), MilÀnÂban pe-
dig Ker¢nyi ¢s Walter F. Otto (C. Sini), illetve
Otto ¢s Heidegger (G. Moretti, A. Magris, L.
Arcella), valamint Frobenius (Vajda L.) viszo-
nyÀrÂl, kapcsolatÀrÂl szÂltak. Ennek a cso-
portnak a perif¢riÀjÀn van az a k¢t asconai
elûadÀs, amely nem szorosan Ker¢nyihez
kapcsolva elemezte Frobenius kultÃrmorfo-
lÂgia-elm¢let¢t ¢s paideuma-fogalmÀt (H. J.
Heinrichs) ¢s az Eranos-k´r tev¢kenys¢g¢t
(B. v. Reinitz).

A rÂmai ¡l¢sszak elûadÀsainak jelentûs r¢-
sze a harmadik kategÂriÀba tartozik, de ezek-
rûl, minthogy nem mindegyiknek a sz´veg¢t
ismerem, r¢szben csak a cÁm¡k alapjÀn tudok
beszÀmolni, ¢s abbÂl nem mindig tünik ki,
mennyire ¢rintett¢k Ker¢nyi munkÀssÀgÀt. A
kolozsvÀri egyetemen tanÁtÂ Egyed P¢ter az
eredet ¢s a l¢t k¢rd¢s¢t elemezte Ker¢nyi mi-
tolÂgiafogalmÀban; N. Cusumano, a paler-
mÂi egyetem tanÀra MNEMOSYNEäLESMOSY-
NE: EML°KEZET °S FELED°S, MíTOSZ °S T¹RT°-
NELEM cÁmmel, C. Bologna a chieti egyetem-
rûl a labyrinthos Ker¢nyitûl felvetett fogal-
mÀrÂl, G. Scarpelli a borrÂl ¢s a kr¢tai ÁrÀsrÂl
besz¢lt. Az ebbe a csoportba tartozÂ legna-
gyobb sÃlyÃ elûadÀsok, Ãgy tünik, AsconÀban
hangzottak el. A r¢szt vevû k¢t pÀrizsi pro-
fesszor k´z¡l J. Scheid Ker¢nyi antik vallÀs-
fogalmÀnak ¢s a strukturalizmusnak az ¢rint-
kez¢si pontjait kereste, J. Bollack arra utalt,

hogy mÀr korai munkÀiban megjelenû t´rek-
v¢se az àûsk¢pekÊ megragadÀsÀra szerves
elûzm¢nye a Junggal valÂ talÀlkozÀsnak. Az
antik vallÀsok kutatÀsÀnak hÀrom kiemelke-
dû n¢met k¢pviselûje k´z¡l a Harvard Egye-
temen tanÁtÂ A. Henrichs az antik reg¢nyrûl
besz¢lve kiemelte, hogy Ker¢nyi fiatalkori
müve volt az Ãtt´rûje a reg¢nysz´vegek val-
lÀst´rt¢neti ¢rtelmez¢s¢nek. HangsÃlyozva a
munka mÀig alapvetû voltÀt, term¢szetesen
kit¢rt arra is, hogyan mÂdosÁtottÀk elk¢pze-
l¢seit papiruszokon k¢sûbb elûker¡lt sz´ve-
gek (errûl Budapesten Szepessy Tibor adott
elû, kev¢sb¢ hangsÃlyozva Ker¢nyi Ãtt´rû ¢r-
demeit), v¢g¡l Merkelbach munkÀjÀval ´sz-
szevetve ¢rt¢kelte Ker¢nyi mÂdszer¢t, amely
a reg¢nyt szekularizÀlt mÁtosznak tekinti,
nem vallÀsos sz´vegnek, mint Merkelbach.
A z¡richi professzor, Walter Burkert, akit a
szakk´r´k´n bel¡l ma ÀltalÀban a g´r´g val-
lÀs legjobb ismerûj¢nek tartanak, l¢nyeg¢ben
a rÂmai Museo Nazional¢ban ûrz´tt rÂmai
mÀrvÀnyvÀza, az Ãn. Lovatelli-urna ÀbrÀzolÀ-
sainak Ker¢nyi miszt¢riumk´nyv¢ben adott
¢rtelmez¢s¢vel polemizÀlt. Fritz Graf, Bur-
kert tanÁtvÀnya, a baseli egyetem tanÀra, az
¢v konferenciÀinak, mint Ãjabb munkÀi alap-
jÀn vÀrhatÂ volt, egyik legjobb elûadÀsÀban a
g´r´g ¢s rÂmai mitolÂgia Ker¢nyi-f¢le ¢rtel-
mez¢s¢rûl besz¢lt. Egyed¡l û foglalkozott
Malinowski munkÀinak hatÀsÀval Ker¢nyi
mÁtoszfelfogÀsÀra; û mutatott rÀ arra is,
mennyire aktuÀlpolitikai meghatÀrozottsÀgÃ
volt ez a mÁtoszfogalom, ¢s milyen ¢les az el-
hatÀrolÂdÀsa az egykorÃ n¢met ÀlmÁtoszok-
tÂl; besz¢lt a Wilamowitz-f¢le tudomÀnnyal
szembeni ellen¢rz¢se etikai indÁt¢kairÂl (Ke-
r¢nyi W.-t az ÂkortudomÀny àutolsÂ diktÀtorÀÊ-
nak tekintette), ¢s megkÁs¢relt objektÁv ma-
gyarÀzatot adni kik´z´sÁtetts¢g¢re a àklasszi-
ka-filolÂgia c¢h¢bûlÊ. K¡l´n´sen figyelemre
m¢ltÂ volt az elûadÀs l¢nyeg¢ben pozitÁv Ke-
r¢nyi-k¢pe Graf fent emlÁtett ÃjsÀgbeli meg-
eml¢kez¢s¢vel ´sszehasonlÁtva ä ahogy az el-
ûadÂ mondta, a Thomas Mann-nal valÂ leve-
lez¢s ÃjraolvasÀsÀnak hatÀsÀra.

Aldo Magris trieszti professzor, aki 1975-
ben monogrÀfiÀt szentelt Ker¢nyi vallÀst´rt¢-
neti felfogÀsÀnak, RÂmÀban ¢s MilÀnÂban
r¢szletesen elemezte a l¢tez¢s isteni àt´rt¢n¢-
s¢reÊ vonatkozÂ gondolatainak rokonsÀgÀt
Heideggernek csak 1989-ben publikÀlt ideÀi-
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val. AsconÀban R. Seaford exeteri profesz-
szor, MilÀnÂban k¢t rÂmai vallÀskutatÂ, G.
Antonelli ¢s P. Pisi (mindketten a àLa Sapi-
enzaÊ egyetemrûl) elemezte Ker¢nyi Diony-
sos-k¢p¢t, r¢szletesen kit¢rve Nietzsche tra-
g¢diak´nyv¢hez, ¢s Otto Dionysos-monogrÀ-
fiÀjÀhoz valÂ tÀvolrÂl sem kritikÀtlan viszo-
nyÀra.

K¢t elûadÂ foglalkozott a k¢pzûmüv¢szeti
ÀbrÀzolÀsok szerep¢vel Ker¢nyi munkÀssÀgÀ-
ban: a baseli Margot Schmidt AsconÀban a
d¢l-itÀliai mitolÂgiai vÀzak¢pek Ker¢nyi-f¢le
¢rtelmez¢seirûl besz¢lt, n¢melyek Ãtt´rû je-
lentûs¢g¢t, mÀsok problematikussÀgÀt ele-
mezve. MilÀnÂban Cornelia Isler-Ker¢nyi
sokoldalÃan vilÀgÁtotta meg az antik k¢pzû-
müv¢szeti ÀbrÀzolÀsok fontossÀgÀt Ker¢nyi
mitolÂgiai munkÀiban; kiemelte az optikus
¢rz¢kel¢s alapvetû szerep¢t munkÀssÀgÀban:
a k¢peket a sz´vegek¢vel egyenrangÃ tanÃ-
sÀgot hordozÂknak tekintette, eleven anyag-
nak, amely a vÀzafestûk kez¢n folytonosan
vÀltozik. A k¢phagyomÀny t´rt¢neti aspektu-
sa nem ¢rdekelte Ker¢nyit, de hangsÃlyozta,
hogy a k¢pek ¢rtelmez¢s¢n¢l a vÀzafestû
egy¢nis¢g¢t is szÀmÁtÀsba kell venni.

Nehezen vÀlaszthatÂ el ettûl a negyedik
csoport, amelynek elûadÀsai Ker¢nyi egy-egy
munkÀjÀhoz vagy gondolatmenet¢hez kap-
csolÂdtak. L¢nyeg¢ben idetartoznak a fen-
tebb emlÁtett Dionysos-elûadÀsok is. Laby-
rinthos-tanulmÀnya nemcsak RÂmÀban, Mi-
lÀnÂban is kiindulÂpontja volt egy elûadÀs-
nak, az utÂbbit A. Carotenuto rÂmai pro-
fesszor tartotta a labyrinthos ¢s a beavatÀsi rÁ-
tusok kapcsolatÀrÂl. Ker¢nyi egykori buda-
pesti hallgatÂja, Th. K´ves-Zulauf (Marburg)
Euripid¢s IñN-jÀnak 1957-ben Ker¢nyi Àltal
adott ¢rtelmez¢s¢t mint mÂdszere vitathatÂ-
sÀgÀnak p¢ldÀjÀt mutatta be. P¢csett TÂth
IstvÀn Ker¢nyi egy munkÀjÀhoz kapcsolÂdva
besz¢lt a pannÂniai Silvanus-kultuszrÂl,
ugyanott Somos RÂbert Ker¢nyi platonizmus-
¢rtelmez¢s¢t tÀrgyalta. Egy magyarul Buda-
pesten, olaszul MilÀnÂban elhangzott elûadÀs
a àReligio AcademiciÊ-t ¢rtelmezve, Ker¢nyi-
nek azt a tanulmÀnyÀt, amellyel Hesse barÀt-
sÀgÀt elnyerte, a tudomÀnyhoz valÂ etikai vi-
szonyt tartotta Ker¢nyi egyik legmaradan-
dÂbb ´r´ks¢g¢nek. KomorÂczy G¢za rÂmai
elûadÀsa egy Âsz´vets¢gi sz´vegr¢sz interpre-
tÀciÂjÀn mutatta be, milyen Ãj lehetûs¢geket

nyÃjt az exeg¢zisre Ker¢nyi mÁtoszelemzû
mÂdszer¢nek szerves tovÀbbgondolÀsa.

BÀrmennyire is Âvakodni kell attÂl, hogy
konferenciÀk szÀmÀval vagy hosszÃsÀgÀval
m¢rj¡k egy tudÂs ¢rt¢k¢t, ezÃttal m¢gis
rendkÁv¡li jelens¢g a sz¢les k´rü nemzetk´zi
¢rdeklûd¢s, mert egy olyan tudÂsnak szÂl
sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¢vfordulÂjÀn, akit ha-
lÀlakor egyetlen int¢zm¢ny, sût egyetlen or-
szÀg sem tekintett sajÀt halottjÀnak. Pedig az
elûadÂkkal tÀvolrÂl sem mer¡lt ki azoknak a
sora, akiknek mondanivalÂjuk van Ker¢nyi
munkÀssÀgÀrÂl. Nem volna neh¢z ezt hivat-
kozÀsok sorÀval, müvei Ãj kiadÀsainak elû-
szÀmlÀlÀsÀval igazolni. De az id¢z¢sek esetle-
gesek, ¢s a kiadÂk szempontjait nem felt¢tle-
n¡l az ¢rt¢kek motivÀljÀk. Ez¢rt m¢gis ¢rde-
mes elsûsorban az ¢vfordulÂ szÀmos, a kuta-
tÀs k¡l´nb´zû, olykor ellent¢tes irÀnyait k¢p-
viselû megnyilvÀnulÀsÀbÂl kiindulva kÁs¢relni
meg a vÀlaszt a megeml¢kez¢sek sorÀn k¡l´-
n´sen aktuÀlissÀ vÀlt k¢rd¢sre, mi ¢s milyen
formÀban ¢l ma tovÀbb Ker¢nyi munkÀssÀ-
gÀbÂl.

IrÀnymutatÂ mÀr maga a hÀrom k¡lf´ldi
konferencia tematikÀja is: az asconainak
àHumanizmus ¢s hermeneutikaÊ volt a cÁme,
a rÂmai¢ àEgzisztenciÀlis filolÂgiaÊ, a milÀnÂ-
i¢ àSzembes¡l¢s az istenivelÊ. °rthetû, hogy
az elûadÂk k´z¡l csaknem teljesen hiÀnyoz-
tak a szakmabeli klasszika-filolÂgusok, ami
r´gt´n a àKer¢nyi-k¢rd¢sÊ k´z¢ppontjÀba
vezet. Ker¢nyi a historizmus nagy korszakÀ-
nak vezetû filolÂgusainÀl tanult; szigorÃ isko-
lÀzottsÀgÀt, szakismereteinek sz¢lesk´rüs¢g¢t
¢s alapossÀgÀt tanÃsÁtja elsû, 1927-ben meg-
jelent k´nyve az antik reg¢nyrûl, amelynek
filolÂgusk´r´kben sz¢lt¢ben elismert jelentû-
s¢g¢t nem halvÀnyÁtottÀk el Ãj felfedez¢sek:
1973-ban harmadik kiadÀsa jelent meg. De
Nietzsche ¢s Wilamowitz korszakfordulÂt je-
lentû vitÀjÀban sem mer¡lt fel, hogy kettûj¡k
k´z¡l bÀrmelyik¡k szaktudÀsa a legcsek¢-
lyebb m¢rt¢kben is hiÀnyos lett volna (tud-
juk, gimnÀziumi tanÀrai Nietzsch¢t tartottÀk
a jobb graecistÀnak). A Nietzsche nev¢ben lÀ-
zadÂ Wilamowitz-tanÁtvÀnyok legjobbjai is
megmaradtak a szaktudomÀny keretei ä igaz,
a mÃlthoz k¢pest sz¢lesre tÀgÁtott keretei ä
k´zt. Ker¢nyi azonban nagyon korÀn tudato-
san igyekezett kil¢pni ezek k´z¡l a keretek
k´z¡l, ¢s nem csak müvei tartalmÀval. Olyan
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formÀt prÂbÀlt talÀlni ÁrÀsainak, amelyben
azok a szak¢rtûk¢n¢l sz¢lesebb k´r´kh´z is
utat talÀlnak. Nem tÃlzÀs azt mondani, hogy
munkÀssÀgÀnak jelentûs r¢sze k¡zdelem volt
ez¢rt a formÀ¢rt. °rthetû, hogy az asconai
konferencia egyik leg¢lesebb vitÀja Ker¢nyi
müveinek müfaji besorolÀsa k´r¡l alakult ki,
a r¢gÂta kÁs¢rtû àtudomÀnynak irodalom,
irodalomnak tudomÀnyÊ vÀd jogosultsÀga
k´r¡l. A k¢rd¢s felvet¢se m´g´tt szinte min-
dig volt valami a jÂl Árni nem tudÂk irigys¢-
g¢bûl ¢s a csak Árni tudÂk k¢pzetts¢g¡k kor-
lÀtait igazolni igyekvû szÀnd¢kÀbÂl. Nem le-
het azonban tagadni, hogy Ker¢nyi eset¢ben
volt realitÀsa a vitÀnak. K¢ts¢gtelen, hogy sok
munkÀjÀban a kifejez¢s megformÀlÀsa a tu-
domÀnyos gondolatok el¢ tolakszik, olykor
oldottsÀgÀval is n¢mileg elhomÀlyosÁtja, el-
halvÀnyÁtja k´rvonalaikat, mÀsfelûl a tudo-
mÀnyos munkÀk szakk´r´kben megk´vetelt
Áztelens¢g¢tûl valÂ jogos borzadÀs nemegy-
szer az ig¢nyelthez ¢s indokolthoz k¢pest
´sszezsugorÁtja a gondolatokat hitelesÁtû ap-
parÀtust. Paradox mÂdon b¢k¡l ki egymÀssal
a k¢t k´vetelm¢ny a sokaktÂl legkev¢sb¢ rÀ
jellemzûnek tartott g´r´g mitolÂgiÀban. Az
olvasÂt nem zavarÂ, de a szakember szÀmÀra
n¢lk¡l´zhetetlen jegyzetanyagban az Âkori
irodalmi hagyomÀny elm¢ly¡lt ¢s ÀtfogÂ is-
meret¢rûl vallÂ, a legaprÂbb antik utalÀsrÂl
sem megfeledkezû hivatkozÀsok k´zvetlen¡l
a forrÀsokhoz vezetnek, ¢s az Âkori k¢pha-
gyomÀny tanÃsÀga mesterien van egybeszûve
a sz´vegek¢vel. A filolÂgiai ¢s r¢g¢szeti anyag-
nak ez a lenyüg´zûen teljes tÀlalÀsa vitathatat-
lanul jelentûs szaktudomÀnyos teljesÁtm¢ny,
¢s ig¢nyt is tart arra, hogy annak tekints¢k.
Ugyanakkor ÁrÂja, szinte azt mondhatnÀnk,
gondoskodik rÂla, hogy a müvet ne soroljÀk
a tudÂsokhoz vagy elsûsorban azokhoz szÂlÂ
szakmunkÀk k´z¢. Bevallott c¢lja, hogy a fel-
nûtt olvasÂkhoz szÂljon ¢s a j´vû k´ltûinek ad-
jon inspirÀciÂt, ¢s bÀr egyr¢szt mÀr tÃl azon
a fiatalkori rem¢nyen, hogy egyszerre lehet
tudomÀny ¢s müv¢szet, mÀsr¢szt egy¢rtelmü-
v¢ t¢ve, hogy ha a kettû k´zt vÀlasztani kell,
ezÃttal ä mint a H¢rÂsz-t´rt¢netek elûszava
kimondja ä a àtudomÀnyos ÁrÂÊ besz¢l, nem k¢t-
s¢ges, hogy a g´r´g mitolÂgia megÁrÀsÀnak
legalÀbbis egyik ¢s alig rejtett ´szt´nzûje a re-
g¢ny müfajÀhoz ¢let¢n Àt füzûdû szerelem
realizÀlÀsa, a nagy epikus prÂza, vagy ahogy

a mitolÂgia elûszavÀban nevezi: àaz elbesz¢lû
müÊ megalkotÀsa volt, m¢gpedig kimondot-
tan azzal az ig¢nnyel, hogy a korÀbbi nagy
mintak¢pek, Lawrence, Powys, Thomas
Mann utÀn most àaz elbesz¢lûmüv¢szet fejlûd¢s¢-
nek... Virginia Woolf Âta megtettÊ ÃtjÀt folytassa...

A kapcsolÂdÀsi pontot Ker¢nyi àaz egysÁkÃ
elbesz¢l¢s sima fel¡let¢nek felt´r¢s¢benÊ lÀtta, el-
sûsorban az ORLANDñ-ra utalva. ValÂjÀban
itt, mikor a rokonsÀgot a k¡l´nb´zû korok-
ban ¢lt antik elbesz¢lûk egymÀs melletti ¢s
egyen¢rt¢kü megszÂlaltatÀsÀban lÀtja, a Ke-
r¢nyi-kritikÀk egyik legt´bbet hangoztatott
pontjÀhoz vezet el, az egyes forrÀsok idûtlen,
a maguk t´rt¢neti keret¢bûl kiemelt vagy leg-
alÀbbis t´rt¢neti meghatÀrozottsÀgukat nem
hangsÃlyosan tekintû kezel¢s¢hez.

Mikor ez vÀdk¢nt hangzik el, nemcsak
konkr¢t ¢rv¢nyess¢g¢nek k¢rd¢s¢t kell meg-
vizsgÀlni, hanem azt is, honnan j´n. Ha p¢l-
dÀul Szentkuthy MiklÂs eml¢kezetes kritikÀ-
jÀban jelent meg, egy ÁrÂnÀl, akinek zseniali-
tÀsa nem utolsÂsorban a t´rt¢nelem t¢r- ¢s
idûsÁkjainak emblematikus ´sszemosÀsÀban
Àll, alighanem Szerb Antalnak magÀtÂl Szent-
kuthytÂl kedvtelve id¢zett megjegyz¢s¢vel ¢r-
demes rÀ reflektÀlni (FRIVOLITçSOK °S HIT-
VALLçSOK, 1988. 487.), vagyis hogy ugyanazt
teszi, gondolja, ¢rzi, Árja, vÀgyja, kreÀlja, amit
Ker¢nyi ellen felhoz, àde aljas mÂdon vesz egy
tûrt, ¢s ahelyett, hogy ´ngyilkos lenne, Ker¢nyibe
d´fiÊ (ezt legutÂbb RugÀsi Gyula k´nyve ä
SZENT ORPHEUS ARCK°PE, 1992. 75ä89. ä szÀ-
mos p¢ldÀval igazolta). MÀsk¢ppen kell ter-
m¢szetesen kezelni a vÀdat, ha t´rt¢n¢sztûl,
fûk¢nt, ha az Âkor valamely ter¡let¢nek ku-
tatÂjÀtÂl szÀrmazik. NyilvÀnvalÂan kev¢sb¢
vonatkozhat azokra a mÀig legnagyobb hatÀ-
sÃ korai ÁrÀsaira, amelyek egy-egy antik mü
interpretÀciÂi ä mint AZ ¹R¹K ANTIGON° ¢s
a PlatÂn PHAIDñN-jÀt ¢rtelmezû HALHATAT-
LANSçG °S APOLLñ-VALLçS ä, vagy fûleg a k¢-
sûbbi ¢vekben a klasszikus Âkor egy-egy tÀr-
gyi eml¢k¢nek szentelt tanulmÀnyai. SÃlyos-
sÀ akkor vÀlt a k¢rd¢s, mikor Ker¢nyi a har-
mincas ¢vek k´zep¢tûl mind hatÀrozottabban
keresett vallÀstudomÀnyi kutatÀsai sorÀn
¢rintkez¢si pontokat elûsz´r a frobeniusi et-
nolÂgiÀval, majd a pszicholÂgiÀval. NyilvÀn
igaza volt Fritz Grafnak, mikor asconai elû-
adÀsÀban a àc¢hbûlÊ valÂ kik´z´sÁt¢s¢nek egyik
fû okÀt abban a gyanakvÀsban lÀtta, amellyel
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a hagyomÀnyos Ãton jÀrÂ klasszika-filolÂgia
egy¢rtelmüen Àllt szemben a l¢lektan bÀrmi-
lyen formÀjÃ bevonÀsÀval szaktudomÀnyÀba.

Aligha lehet k¢ts¢ges, hogy Ker¢nyi utolsÂ
hÀrom ¢vtized¢nek ÁrÀsai nem sorolhatÂk a
szigorÃ ¢rtelemben vett t´rt¢nettudomÀny-
k¢nt felfogott ÂkortudomÀnyba. Ezt azonban
Ker¢nyi nem is ig¢nyelte, ¢s SvÀjcba ¢rkez¢se
utÀn, mikor a Museum Helveticumnak az Âkor-
tudomÀny akkori legkonzervatÁvabb irÀnyÀt
k¢pviselû szerkesztûs¢ge egy cikk¢nek k´zl¢-
s¢t erre hivatkozva elutasÁtotta, nem is igen
tett t´bb kÁs¢rletet szakfolyÂiratokban valÂ
publikÀlÀsra, kiv¢tel elsûsorban k¢t kritikÀja
ä Otto egy k´nyv¢rûl ¢s a mitolÂgiÀja alap-
gondolatÀt plagizÀlÂ Graves g´r´g mitolÂgi-
ÀjÀrÂl, a Gnomon 1956-os ¢vfolyamÀban ä, va-
lamint eg¢szen 1969-ig rendszeresen k´z´lt
cikkei a legtekint¢lyesebb r¢g¢szeti orgÀnu-
mokban. Az oka ennek a k¢toldalÃ szakÁtÀs-
nak Ker¢nyi munkÀssÀgÀnak alapvonÀsÀban
keresendû: folytatva a Nietzsche szellem¢ben
Wilamowitz ellen lÀzadÂ emlÁtett nagy n¢met
tanÁtvÀnyok t´rekv¢s¢t arra, hogy kutatÀsuk
tÀrgyÀt ne egy szük tudomÀnyszak v¢lt sz¡k-
s¢gletei szabjÀk meg, hanem az emberi eg-
zisztenciÀjuktÂl diktÀlt probl¢mÀk, tovÀbbl¢-
pett, az egyetemes emberis¢g tudomÀnyÀhoz
ä g´r´g szÂval anthropolÂgiÀhoz, latinnal
humanitÀshoz ä prÂbÀlva eljutni, ¢s elûsz´r
a figyelembe vett hagyomÀnyok k´r¢t tÀgÁtot-
ta ki valamennyi ismert kultÃra fel¢, majd
ezeknek a hagyomÀnyoknak felt¢telezett k´-
z´s gy´kereit kutatta az emberi l¢lekben.
Szaknyelven szÂlva ez ´sszehasonlÁtÂ mÁtosz-
¢s vallÀskutatÀs, majd vallÀspszicholÂgia,
egyenes Ãttal a vallÀsfilozÂfiÀhoz. SvÀjci mun-
kÀssÀgÀnak hÀrom ¢vtized¢ben sokirÀnyÃ
ÁrÂ- ¢s kutatÂtev¢kenys¢get folytatott, de leg-
jelentûsebb ¢s legsz¢lesebb k´rben hatÂ mü-
vei k¢t t¢mÀra koncentrÀlÂdtak: az emberi l¢-
tez¢s szÀmÀra elsûsorban a g´r´g vallÀs isten-
alakjaibÂl kiindulva ÀbrÀzolhatÂ ûsk¢peinek
megrajzolÀsÀra ¢s a mitolÂgia hermeneutikÀ-
jÀnak filozÂfiai probl¢mÀira, amelyekrûl az
emlÁtett, Enrico Castelli Àltal rendezett konfe-
renciÀkon tartott rendszeresen elûadÀsokat.

Az elsûn ezek k´z¡l, amelynek tÀrgya àA
demitizÀciÂ probl¢mÀjaÊ volt, Bultman meg-
nyitÂ elûadÀsÀt Ker¢nyi THEOS °S MYTHOS cÁ-
mü felolvasÀsa k´vette, amelyet Castelli tuda-
tosan ÀllÁtott szembe Bultman¢val, mint a
teolÂgiai indÁttatÀsÃ demitizÀciÂ irÀnyzatÀ-

nak legjelentûsebb ¢s legnagyobb hatÀsÃ el-
lenlÀbasÀt. Szerepl¢s¢nek jelentûs¢g¢t eze-
ken az olasz szellemi ¢let legfontosabb esem¢-
nyei k´zt szÀmon tartott konferenciÀkon jÂl
mutatja egyr¢szt az, hogy elûadÀsait 1993-
ban, hÃsz ¢vvel halÀla utÀn k¡l´n k´tetbe
´sszegyüjtve adtÀk ki, mÀsr¢szt R. Dottori-
nak, a konferenciÀk egyik m¢rvadÂ r¢sztve-
vûj¢nek a rÂmai megeml¢kez¢sen tartott, Ke-
r¢nyi Gadamerre tett k´zvetlen hatÀsÀt is ki-
emelû elûadÀsÀt megnyitÂ szavai: àKer¢nyi
KÀroly k¢ts¢gtelen¡l az antik vallÀsok kutatÀsÀnak
egyik legjelentûsebb alakja, ¢s M. Heidegger, R.
Bultman, H. G. Gadamer, E. Levinas, P. Ricoeur,
J. Piaget, M. Eliade tÀrsasÀgÀban a k´z¢p-eurÂpai
¢rtelmis¢g leglenyüg´zûbb szem¢lyis¢geinek egyike,
akivel e szÀzad folyamÀn talÀlkozhattunk.Ê

Term¢szetesen ´sszehasonlÁtÂ etnolÂgia ¢s
vallÀstudomÀny is lehet ä mindk¢t szÂt glo-
bÀlis ¢rtelemben hasznÀlva ä ¢ppÃgy t´rt¢-
neti, mint fenomenolÂgiai. Pontosan ez volt
az a pont, ahol legkedvesebb tanÁtvÀnya, Bre-
lich tudomÀnyos Ãtja elvÀlt Ker¢nyi¢tûl, aki-
nek munkÀit az utÂbbi irÀnyhoz kapcsolta,
talÀn tÃlsÀgosan szigorÃan vonva meg a ha-
tÀrt t´rt¢neti ¢s ahistorikus k´z´tt, amikor a
vallÀstudomÀny valamennyi lehets¢ges irÀ-
nyÀt ebben az alternatÁvÀban prÂbÀlta ¢rtel-
mezni. Ker¢nyi teljes tudomÀnyos tev¢keny-
s¢ge semmik¢ppen nem jellemezhetû adek-
vÀt mÂdon ilyen kategÂriÀkban. MÀr csak
az¢rt sem, mert pÀlyÀjÀnak fû jellemzûje Àl-
landÂ ¢s vÀltozÂ t¢nyezûk interferenciÀja
volt. Sz¡ntelen¡l Ãjat keresû nyitottsÀga ter-
m¢szetesen adÂdott abbÂl az alapvonÀsÀbÂl,
hogy soha nem szünt meg a t´rt¢nelem Àltal
felvetett, mindig vÀltozÂ k¢rd¢sekre az akkor
megfelelû vÀlaszt keresni. A Trianon utÀni
MagyarorszÀgon Ãgy tünt, hogy ez a vÀlasz a
nemzetk´zi k´vetelm¢nyeknek megfelelû ¢s
nemzetk´zi szintre emelhetû hagyomÀnyos
filolÂgia. A harmincas ¢vekben a nacionalista
elzÀrkÂzÀssal a klasszikus Âkor egyetemes ¢r-
v¢nyü ¢rt¢keit kellett szembeÀllÁtani, nemso-
kÀra az egyetemes humÀnum v¢delme lett a
fû c¢l, annak a meghatÀrozÀsa, mi az emberi
az emberben, szemben az embertelens¢g el-
uralkodÀsÀval EurÂpa f´l´tt. Ez a c¢lkitüz¢s
nem vesztette el szÀmÀra aktualitÀsÀt akkor
sem, mikor a MagyarorszÀgot (is) leigÀzÂ
szovjet hatalommal szemben kellett felmutat-
ni. A tudni nem ¢rdemes dolgok filolÂgiÀjÀ-
val mÀr a harmincas ¢vekben leszÀmolt, de
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mind hatÀrozottabban k¡l´nb´ztette meg a
maga vallÀstudomÀnyi ÀllÀspontjÀt ä szem¢-
lyes tisztelet¢nek fenntartÀsa mellett ä W. F.
Otto csodahÁvû irracionalizmusÀtÂl (teljes ha-
tÀrozottsÀggal csak annak halÀla utÀn: DIE
MYSTERIEN VON ELEUSIS, 1962. 14ä15.) ¢s
mitolÂgiakutatÀsÀnak irÀnyÀt Jung biolÂgiai
felfogÀsÀtÂl is (´sszefoglalÂan ELEUSIS, AR-
CHETYPAL IMAGE OF MOTHER AND DAUGH-
TER, 1967. XXIVäXXXIII.). A k¢t utÂbbit
az¢rt ¢rdemes k¡l´n kiemelni, mert sz¢lt¢-
ben ÀltalÀnos volt, ¢s jÂr¢szt m¢g most is az,
Ker¢nyi ¢s Otto, illetve Ker¢nyi ¢s Jung meg-
k¡l´nb´ztet¢s n¢lk¡li egy¡ttes emlÁt¢se.

Müveinek a reg¢ny-k´nyvtûl a posztu-
musz Dionysos-monogrÀfiÀig ¢rû hosszÃ so-
rÀbÂl a vÀltozÂ t¢mÀkon, fogalmazÀsokon,
hangsÃlyokon, müfajokon tÃl az ÀllandÂ vo-
nÀsok azok, amelyek a centenÀriumi konfe-
renciÀk elûadÀsai alapjÀn mÀig a leginkÀbb
maradandÂknak tünnek. A forrÀsok elk´te-
lezett tisztelete, a gondolat elûbbrevalÂsÀga a
mühelyapparÀtus hivalkodÂ, ´nc¢lÃ t´k¢le-
tess¢g¢vel szemben, a klasszikus Âkor para-
digmatikus ¢rt¢k¢nek hirdet¢se, a tudomÀny
emberi ¢rtelm¢nek sz¡ntelen kutatÀsa ¢s a
k´r¡l´tte felmer¡lû antihumÀnus eszm¢kkel
¢s t´rt¢n¢sekkel szembeni, lelkiismereti k´te-
less¢gnek ¢rzett, akÀr egzisztenciÀjÀt is koc-
kÀra tevû kiÀllÀs. Ahogy a Neue Z¡rcher Zei-
tung emlÁtett nekrolÂgjÀban f¢nyk¢pe alatt
olvashatjuk: àFilolÂgus, mitolÂgus, humanista,
korÀnak ¢lesen lÀtÂ tanÃja.Ê ý maga azonban
egyik utolsÂ megnyilatkozÀsÀban ezt Ágy fog-
lalta ´ssze: àFûfoglalkozÀsom a g´r´gs¢g tudo-
mÀnyaÊ (Vigilia, 1971. 125.).

Mindez nem akar megker¡l¢se lenni a
konferenciÀk Àttekint¢se utÀn felvetett k¢r-
d¢s tudomÀnyos oldalÀnak. Ker¢nyit az
ÂkortudomÀnyban ¢s a vallÀskutatÀsban egy-
arÀnt elût¢rbe ker¡lû szociolÂgiai ¢rdeklûd¢s
alig ¢rintette. Antik müvekhez vagy kultu-
rÀlis t¢nyekhez füzûdû gondolatait inkÀbb
kiszabadÁtani igyekezett keletkez¢s¡k vagy
hagyomÀnyozÀsuk korÀnak k´r¡lm¢nyeibûl,
abban a rem¢nyben, hogy amit Ágy szükebb
¢rtelemben vett t´rt¢nettudomÀnyi ¢rt¢k¡k-
bûl elvesztenek, megnyerik filozÂfiai vagy a
gondolkodni tudÂkat ¢s akarÂkat gondolko-
dÀsra, esetleg a müv¢szeket alkotÀsra serken-
tû hatÀsukban. (FilozÂfiÀn itt nem szabad va-
lamelyik filozÂfiai iskola melletti elk´telezett-
s¢get ¢rteni: Ker¢nyi mindig abnormis sapiens

maradt.) Ez a rem¢ny nem bizonyult alapta-
lannak; el¢g ennek tanÃsÀgÀul csak Thomas
Mannra, a Hermann Hess¢vel, Martin Bu-
berrel, Gershom Scholemmel ¢s a kor szÀmos
mÀs jelentûs gondolkodÂjÀval ¢lûszÂban ¢s
lev¢lben folytatott gondolatcser¢ire utalni,
nem mulasztva el megemlÁteni, hogy a leve-
lez¢sek anyaga tÃlnyomÂr¢szt feltÀratlanul
hever ´zvegy¢tûl ûrz´tt archÁvumÀban. An-
gol, n¢met ¢s fûk¢nt olasz nyelvter¡leten
nemigen akad az antik vallÀst ¢rintû jelentû-
sebb munka, amely ne hivatkozna müveire.
Azok k´z¡l az alapfogalmak k´z¡l, amelyek-
re ¢pÁtett, nem egy problematikussÀ vÀlt az
¢vek sorÀn. Vannak, akik a vallÀsnak Àltala el-
fogadott meghatÀrozÀsÀt hajlamosak az eurÂ-
pai kultÃrÀn kÁv¡l ¢rtelmezhetetlennek tarta-
ni (Brelich A.: STORIA DELLE RELIGIONI, PER-
CH°? 1979. 230.), vagy a meghatÀrozÀs ¢rv¢-
ny¢t ¢ppen a g´r´g vallÀsra vonatkozÂlag
k¢ts¢gbe vonni (mint Dario Sabatucci, asco-
nai elûadÀsÀban is), mÀsok a mÁtoszfogalmat
az eurÂpai felvilÀgosodÀs konstrukciÂjÀnak
¢s EurÂpÀn kÁv¡li kultÃrÀkra alkalmazhatat-
lannak tekintik (F. Graf: GREEK MYTHOLOGY,
1993. 55ä56.). A legÃjabb azonban a tudo-
mÀnyban sem felt¢tlen¡l a legjobb, ¢s Ker¢-
nyi müveinek kiemelkedû jelentûs¢g¢t a XX.
szÀzadi vallÀskutatÀsban azok is elismerik,
gondolatait azok is megker¡lhetetleneknek
tartjÀk, akik az antik vallÀsok tudomÀnyos
(nem teolÂgiai-ideolÂgiai indÁttatÀsÃ) kutatÀ-
sÀnak az ´v¢tûl elt¢rû Ãtjain jÀrnak. Az utÂb-
biak k´z¡l nem egy vett r¢szt a centenÀriumi
konferenciÀk valamelyik¢n, ¢s mind az û elû-
adÀsaik, mind az elmÃlt ¢vekben Ker¢nyirûl
szÂlÂ ÁrÀsok sora igazolni lÀtszik Szerb Antal
jÂslatÀt ä term¢szetesen id¢zûjelben ¢s szere-
tetteljes irÂniÀval, ahogy maga is gondolta ä,
hogy àa j´vendû vallÀst´rt¢n¢sze szÀmÀra vallÀs-
t´rt¢neti eredm¢nyein¢l is tanulsÀgosabb lesz û ma-
ga mint vallÀst´rt¢neti jelens¢gÊ (Apollo, 1937ä
1938. 193.).

V¢g¡l: Ker¢nyi ¢s MagyarorszÀg. A bu-
dapesti ¢s p¢csi eml¢k¡l¢snek megvannak az
elûbbiektûl sokban f¡ggetlen tanulsÀgai. A
Ker¢nyire vonatkozÂ k¢rd¢s ugyanis itt n¢-
mileg mÀsk¢pp hangzik, mint k¡lf´ld´n. Ott
az dûlt el egy¢rtelmüen pozitÁv formÀban,
hogy ¢letmüve az Âkori ¢s egyetemes vallÀs-
t´rt¢net kutatÀsÀnak olyan mozzanata, amely
alapvetû tudomÀnyt´rt¢neti jelentûs¢g¢t az
ût megelûzû korszak kritikai tÃlhaladÀsÀban



¢s az utÂbbi negyedszÀzadban kibontakozÂ Ãj
paradigmÀval valÂ ´sszekapcsolÀsÀban kapja
meg. MagyarorszÀgon az utÂbbi h¢t ¢vtized-
ben jelk¢p¢v¢ vÀlt a hazai ÂkorkutatÀs elûtt
ÀllÂ olyan l¢tfontossÀgÃ alternatÁvÀknak,
mint a szakmÀba bezÀrkÂzÀssal szemben a
nemzeti kultÃrÀban valÂ sz¢les k´rü hatÀs; a
nemzeti c¢lÃvÀ korlÀtozottal szemben az
egyetemes ¢rv¢nyü ¢s lÀtÂk´rü produkciÂ; a
puszta szak¢rtelemmel valÂ megel¢ged¢s he-
lyett ennek a szak¢rtelemnek teljes birtokÀ-
ban a v¢gsû emberi probl¢mÀkkal valÂ szem-
ben¢z¢s; a rangra, hatalomra, anyagi elû-
ny´kre, cÁmekre aspirÀlÂ, a publikÀciÂkat az
ezekhez sz¡ks¢ges eszk´znek tekintû helyett
a tudomÀnyÀnak müvel¢se mellett teljes l¢t¢-
vel ¢s etikai magatartÀsÀval elk´telezett kuta-
tÂ ¢letforma; a kora politikai t´rt¢n¢seivel
kapcsolatos ÀllÀsfoglalÀs helyett Âvatosan a
tudomÀny objektivitÀsÀnak ÀlarcÀt magÀra
hÃzÂ gyÀvasÀg vagy hatÀrozatlansÀg anomÀ-
liÀja elleni aktÁv fell¢p¢s. Hogy Ker¢nyi a
harmincas ¢vekben àihletforrÀs ¢s izgatÂszerÊ
volt elsûsorban a fiataloknak, de a magyar
szellemi ¢let sz¢les k´reinek szÀmÀra, hogy
addig nem ismert rangot, vonzÂerût adott
benne az ÂkortudomÀnynak, ¢s r¢gen el nem
¢rt megbecs¡l¢st a nemzetk´zi tudomÀnyos
k´r´kben, hogy szakkutatÂ voltÀt soha meg
nem tagadva elûadÀsaival ¢s ÁrÀsaival olyan
visszhangot keltett a hazai kultÃrÀban, mint
senki elûtte ¢s utÀna a magyar ÂkorkutatÂk
k´z¡l ä mindebben egyet¢rtettek a munkÀs-
sÀgÀnak megÁt¢l¢s¢ben homlokegyenest el-
lenkezû n¢zetet vallÂk is. Csakhogy emigrÀ-
ciÂba k¢nyszerÁt¢s¢vel ¢s utÀna eml¢kezet¢-
nek elt´rl¢s¢re Át¢ltet¢s¢vel (bÀr antik forrÀ-
sokbÂl tudjuk, hogy az erre Át¢lt csÀszÀrok-
nak is ûrizt¢k a szobrait egy-egy hÀzban)
megszünt annak a lehetûs¢ge, hogy az Âkor-
kutatÀs vagy hozzÀ kapcsolÂdÂ mÀs tudo-
mÀnyÀgak fiatal müvelûi azt a hagyomÀnyt
folytathassÀk, amelynek alapjÀt û vetette
meg. Igaz, az utÂbbi k¢t ¢vtizedben mind
gyakrabban lehetett rÂla magyar publikÀci-
Âkban is olvasni, müveinek egy r¢sze is Ãjra
hozzÀf¢rhetûv¢ vÀlt: elûsz´r G¹R¹G MITOLñ-
GIç-ja (1977) ¢s egy-egy tanulmÀnya, majd
itthon k¢sz¡lt tanulmÀnyainak vÀlogatott
gyüjtem¢nye (1984), HERM°SZ-k´nyve TatÀr
Gy´rgy fordÁtÀsÀban (1984), egy emigrÀciÂja
elsû ¢veiben publikÀlt tanulmÀnyaibÂl k¢-

sz¡lt reprezentatÁv vÀlogatÀs Kocziszky °va
fordÁtÀsÀban (AZ °GEI ºNNEP, 1995), ¢s mind
t´bb r¢szlete vÀlt olvashatÂvÀ eg¢sz¢ben m¢g
kimerÁtetlen levelez¢s¢nek is. Az igazi k¢rd¢s
azonban m¢g vÀlaszra vÀr: mennyiben jelent
Ker¢nyi munkÀssÀga a hazai tudomÀnyos ku-
tatÀsban, elsûsorban az ÂkortudomÀnyban
folytathatÂ hagyomÀnyt, ezen nem mÀsolÀst,
nem is utÀnzÀst ¢rtve, ¢s nem is csak azt, amit
p¢ldÀul Trencs¢nyi-Waldapfel Imre utolsÂ ta-
nulmÀnyai tanÃsÁtanak, hogy f¢l ¢vszÀzada
felvetett gondolatai ma is tovÀbbgondolÀsra
¢rdemesek, hanem ´szt´nz¢st az û munkÀs-
sÀgÀban megvalÂsult szellemben valÂ tovÀbb-
haladÀsra, m¢g ha ez term¢szetesen olykor
sz¡ks¢gk¢ppen szembefordulÀst jelent is az û
gondolataival, tÃll¢p¢st tudomÀnyos koncep-
ciÂinak hatÀrain. A rÂla eddig Árt tanul-
mÀnyok tÃlnyomÂ r¢sze, a hÀrom ¢vtizedes
n¢masÀg feloldÀsÀul, ¢rthetû mÂdon apolo-
getikus jellegü volt ä a kiv¢telt elsûsorban
Kocziszky °va tanulmÀnyainak az utÂbbi ¢v-
tized folyamÀn megjelenû sorozata jelenti,
mint szinte az egyetlen ¢rdembeli hazai kÁ-
s¢rlet Ker¢nyi munkÀssÀgÀnak a mai filolÂgia
¢s filozÂfia szempontjÀbÂl valÂ megÁt¢l¢s¢re.
Feltünû azonban az ÀltalÀnos ¢rdeklûd¢s n´-
veked¢s¢vel ¢les ellent¢tben ÀllÂ nagym¢rt¢-
kü k´z´ny´ss¢g a hazai ÂkortudomÀnyban,
amely mintha nemcsak a szakk´r´k harmin-
cas ¢vekbeli Ker¢nyi-ellenes hangulatÀnak,
hanem a LukÀcs Gy´rgy 1948-ban kimondott
¢s utÂbb nemegyszer megerûsÁtett anath¢mÀ-
jÀnak is folytatÀsa volna. A publikÀciÂk tÃl-
nyomÂ t´bbs¢ge azt lÀtszik igazolni, hogy a
hazai ÂkorkutatÀs egyelûre szÁvesebben halad
az 1949-tûl rÀk¢nyszerÁtett, mint a Ker¢nyitûl
mutatott ä term¢szetesen tÀvolrÂl sem pozitÁv
alternatÁva n¢lk¡li ä Ãton. A budapesti ¡l¢s
fiatal hallgatÂsÀgÀnak hangulata azonban
mÀsrÂl tanÃskodik, ¢s ezt erûsÁti meg a p¢csi
eml¢k¡l¢s elûadÀsainak szinte a r¢gi p¢nteki
ÂrÀkat id¢zû lelkes fogadtatÀsa is. K¢ts¢gte-
len, hogy a Ker¢nyi hazai munkÀssÀga Àltal
teremtett hagyomÀny fonala elszakadt, a vi-
rÀg, amely akkor p¢ntek est¢nk¢nt kinyÁlt, el-
hamvadt. De Ãgy tünik, rem¢lni lehet, hogy
elûbb-utÂbb akad, aki, mint Borges novellÀjÀ-
nak Paracelsusa, kimondja a szÂt, amelytûl a
hamubÂl Ãjra szÀrba sz´kken.

SzilÀgyi JÀnos Gy´rgy
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ZÀvada PÀl: Jadviga pÀrnÀja
Magvetû, 1997. 438 oldal, 1290 Ft

A megk¢sett recenzens szerepe nem tÃl hÀ-
lÀs. (Enn¢l mÀr csak az elsû kritikai megszÂ-
lalÀs a kellemetlenebb feladat.) ZÀvada PÀl
reg¢ny¢nek eset¢ben ezt a probl¢mÀt erûsen
Àt¢reztem; annÀl is inkÀbb, mivel mostanra
mÀr a t¢ved¢s minimÀlis kockÀzata n¢lk¡l le-
sz´gezhetj¡k: a JADVIGA PçRNçJA az 1997-es
¢v legnagyobb figyelmet keltett irodalmi ese-
m¢nye volt. UgyanÃgy megnyilvÀnult ez az
eladott p¢ldÀnyok szÀmÀnak szinte azonnali
felfutÀsÀban, mint a kritika kiv¢telesen gyors
¢s majdnem fenntartÀsok n¢lk¡li elismerû
gesztusaiban. Gyakorlatilag mindent megÁr-
tak mÀr a bÁrÀlÂk ä akik t´bbnyire Àtenged-
t¢k magukat az ´nfeledt hozsannÀzÀs gyer-
meki ´r´m¢nek ä, amit csak el lehet monda-
ni ennek a reg¢nynek a szerkezet¢rûl, be-
sz¢dmÂdjainak stÁlusr¢tegeirûl, jellemeirûl, a
szociografikus ¢s/vagy a t´rt¢nelmi àrealitÀs-
hozÊ valÂ viszonyÀrÂl, s m¢g sorolhatnÀnk.
Ebbûl a szempontbÂl v¢ve igazi kritikuscse-
mege a JADVIGA PçRNçJA; ¡gyesen kitalÀlt,
megfelelû m¢rt¢kben ´sszetett, ugyanakkor
viszont nem ÀtlÀthatatlanul bonyolult a szer-
kezete. Ha egyszer mÀr v¢gigolvastuk a
k´nyvet, a hÀrom tollbÂl szÀrmazÂ (hÀrom
szerzût imitÀlÂ) naplÂr¢tegek megbÁzhatÂan
abroncsoljÀk a bonyodalmakat; az olvasÂ te-
hÀt, ha kellûk¢ppen figyelmes, nem gaba-
lyodhat megoldhatatlan rejt¢lyekbe. A bÁrÀlÂ
pedig ¢lvezettel hajtogathatja sz¢t a mind
egy¢rtelmübb¢ vÀlÂ t´rt¢net r¢tegeit ä sem-
mif¢le csapda nem leselkedik rÀ, bizton-
sÀgban van.

A magam r¢sz¢rûl nem kÁvÀnn¢k elt´p-
rengeni azon, mi az oka ZÀvada siker¢nek.
Ezzel sokan megprÂbÀlkoztak mÀr, s bele is
bonyolÂdtak az ilyenkor kiker¡lhetetlen k´z-
helyekbe. Ki-ki helybûl kitalÀlhatja az idevÀ-
gÂ tippeket. A JADVIGA PçRNçJA siker lett,
mert 1. csalÀdreg¢ny, amire a posztmodern si-
vatagÀban kiv´r´s´d´tt szemmel ¢s kiszÀradt
torokkal kÂvÀlygÂ olvasÂ oly r¢gen vÀrt; 2.
àhÃs-v¢rÊ szereplûket mozgat, vagyis mozgÂ-
sÁtja azt, amit Roland Barthes realitÀseffektus-

nak nevezett; 3. sokr¢tü, sok szinten ¢rv¢nye-
s¡lû erotikÀja van, amely sohasem csap Àt a
szexus nyÁlt leÁrÀsÀba, tehÀt felizgat, de nem
botrÀnkoztat meg; 4. kiel¢gÁti a napjainkban
mind erûteljesebb¢ vÀlÂ t´rt¢nelmi ¢rdeklû-
d¢st, amely leginkÀbb a XX. szÀzad s benne
a magyarsÀg sorsÀt eld´ntû esem¢nyekre irÀ-
nyul; füszerezi mindezt n¢mi etnikai-tÀjjellegi
egzotikummal (gyakorlatilag talÀn elûsz´r nyÁlik
lehetûs¢g¡nk arra, hogy egy magyar reg¢ny-
ben valamelyik hazai nemzetis¢g n¢zûpontjÀbÂl
vegy¡k szem¡gyre a magyar vilÀgot) ä ¢s m¢g
sorolhatnÀnk az ilyesfajta ´tleteket.

Mindennek az¢rt nem lÀtom sok ¢rtelm¢t,
mert az ilyen talÀlgatÀsok (mint a r´gt´nz´tt
gondolatok ÀltalÀban) unalmas sztereotÁpiÀk-
hoz vezetnek. Egy olvasÀsszociolÂgiai felm¢-
r¢snek persze annÀl inkÀbb volna ¢rtelme, s
erre valÂban ZÀvada reg¢nye volna a legal-
kalmasabb tesztanyag az utÂbbi ¢vek magyar
irodalmÀbÂl, ¢ppen, mert annyif¢le felt¢te-
lezhetû olvasÂi motivÀciÂt ¢rint. Minden f¢l-
re¢rt¢s elker¡l¢se v¢gett: jÂmagam nagyon
´r¡l´k ennek a sikernek, ¢spedig nem csu-
pÀn a szerzû irÀnt ¢rzett szimpÀtiÀtÂl vezetve.
(A reg¢nybûl ¢s a reg¢nyt ´vezû publikus t¢r
reakciÂibÂl kik´vetkeztethetû szerzûi szem¢lyi-
s¢gre gondolok itt elsûsorban, mivel ez a hi-
potetikus szerzûfigura elk¢pzel¢seim szerint
t´bb¢-kev¢sb¢ szorosan hozzÀtartozik a mü-
h´z. Az olvasÂ pedig hitem szerint nemcsak
a àpuszta sz´veggelÊ, hanem ezzel a szerzûfi-
gurÀval is kapcsolatba l¢p valamilyen mÂ-
don.) Nem, a sikert fûleg az¢rt tartom ´rven-
detesnek, mivel annyit felt¢tlen¡l elÀrul,
hogy a hazai reg¢nyfogyasztÂk z´m¢nek
meglehetûsen ig¢nyes az Ázl¢se. A JADVIGA
PçRNçJA ugyanis szÀmos ponton gyakorol
vonzerût a befogadÂra, mint erre c¢loztam is
az im¢nt, de semmik¢ppen sem nevezhetû
egyszerü olvasmÀnynak. SzÁnes ¢s sokr¢tü a
vilÀga, mely azonban csak akkor vÀlik a maga
teljess¢g¢ben ¢lvezhetûv¢, ha az olvasÂ ren-
delkezik n¢melyes t´rt¢nelmi ismeretekkel,
szeret bizonyos rejt¢lyeknek utÀnajÀrni, sût ä
horribile dictu ä van n¢mi gyakorlata a poszt-
modern àsz´vegirodalomÊ befogadÀsÀban is.

Ez utÂbbit az¢rt hangsÃlyozom, mert a re-
g¢ny megjelen¢se utÀn azonnal megszÂlaltak
azok a hangok, amelyek valamif¢le moderni-
zÀlt àl¢lektani realizmusÊ megtestesÁtûjek¢nt
javasoltÀk befogadni ZÀvada reg¢ny¢t, olyan-
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k¢nt tehÀt, amelyen nem hagyott volna nyo-
mot a hetvenes-nyolcvanas ¢vek magyar prÂ-
zÀjÀnak sokat emlegetett, t´bb l¢pcsûben re-
gisztrÀlt àparadigmavÀltÀsaÊ, sût szembeÀllÁt-
hatÂ azzal. Jellemzû, hogy Alexa KÀroly ä
egy¢bk¢nt szÁnvonalas ä KortÀrs-beli kritikÀja
is ezt a hang¡t¢st erûsÁti, midûn a àlegiszapo-
sabb lelkü posztmodern mübÁrÀlÂkrÂlÊ tesz emlÁ-
t¢st. (Vajon milyen ¢rz¢s lehet, ha az ember
lelke iszaposan posztmodern vagy posztmo-
dern¡l iszapos? Bevallom, hogy ennek a jel-
zûs szerkezetnek az ¢rtelm¢t szer¢ny herme-
neutikai eszk´zeimmel nem siker¡lt megra-
gadnom, mint ahogyan azt sem, hogy mik¢p-
pen lenne leÁrhatÂ a recenzens Àltal vÀrva
vÀrt àÁzig-v¢rig normÀlisÊ reg¢ny, mely utÂb-
bi krit¢riumnak a JADVIGA PçRNçJA szerinte
megfelelni lÀtszik. Az id¢zett kritikÀbÂl
egy¢birÀnt m¢g az is kider¡l, hogy szerzûje
egyÀltalÀn nincs tisztÀban a durvÀn àsz´veg-
irodalomnakÊ keresztelt irodalmi prÂbÀlko-
zÀsok igazi t¢tj¢vel. A àgrammatizÀlÂ nyavaly-
gÀstÊ ugyanis valamif¢le erûszakos ÁrÂi jelen-
l¢t szinonimÀjÀnak tartja, holott, mint tudha-
tÂ, a realisztikus prÂzaÁrÀsnÀl erûszakosabb
ÁrÂi ´n¢rv¢nyesÁt¢s nem l¢tezik ä hiszen majd
kizÀrÂlagosan l¢lektani, ÀbrÀzolÀsbeli, nyelv-
hasznÀlati konvenciÂkbÂl ¢s elfogadandÂ,
implicit hitt¢telekbûl indul ki, aminek az el-
lenkezûje, legalÀbbis az intenciÂk szintj¢n,
m¢g a legszÁnvonaltalanabb textualizmus
eset¢ben sem tagadhatÂ.) Pedig nyilvÀnvalÂ-
nak lÀtszik, legalÀbbis szer¢ny v¢lem¢nyem
szerint, hogy ZÀvada müv¢nek emlÁtett nyelvi
sokr¢tüs¢ge, kÁs¢rletezû mer¢szs¢ge ¢ppen-
s¢ggel az elmÃlt mÀsf¢l ¢vtized epikai expe-
rimentumait tudhatja legsajÀtabb k´zeg¢nek
¢s elûzm¢ny¢nek, ha v¢g¡l mÀs Ãton jÀr is,
mint azok. De annyit legalÀbb illik ¢szreven-
ni, hogy ezek a reg¢nyt alkotÂ ànaplÂkÊ iga-
zÀbÂl csak utalnak a naplÂÁrÀs müfaji hagyo-
mÀnyÀra; megkockÀztatom, hogy soha senki
nem Árt ¢s nem is fog ilyen naplÂkat Árni, s
ez a megÀllapÁtÀs, k¡l´nb´zûs¢g¡k ellen¢re,
mindhÀrom narrÀtorra ¢rv¢nyes. HÀromf¢le
fiktÁv irÀlyt dolgozott ki ZÀvada, s ezeknek az
irÀlyoknak a belsû egys¢g¢t vagy k¡lsûleges
identifikÀlhatÂsÀgÀt elsûsorban nem a l¢lektani
valÂszerüs¢g alapozza meg, hanem bizonyos
sz´vegtulajdonsÀgok, visszat¢rû textuÀlis ¢s
po¢tikai jegyek. Egy interjÃban maga az ÁrÂ
is sz¡ks¢gesnek lÀtta felhÁvni a figyelmet erre
az ´sszef¡gg¢sre: à...inkÀbb az izgatott ä mÀr-

mÀr a figurÀim mozgatÀsÀnÀl is jobban ä, hogy mi-
k¢nt elevenedjen meg a hÀromf¢le ÁrÀshoz hasznÀ-
landÂ nyelv. °s ¢n ehhez az ÁrÀs Àltali Ïnyelvmü-
vel¢shezÎ nem kis r¢szben abbÂl az Ãgynevezett
Ïsz´vegirodalombÂlÎ szereztem be sok tanulnivalÂt
¢s bÀtorÁtÀst, amelyre n¢mely kritikusok manapsÀg
egyre fanyalgÂbban tekintenek ä az ilyenfajta kÁ-
s¢rletekkel szemben is, mint az eny¢m. Pedig v¢g¡l
mÀr nekem is az lett a legfontosabb, hogy mire me-
gyek a nyelvvel ä lÀtva, hogy mire k¢pesek Àltala
mÀsok.Ê (N¢pszabadsÀg, 1998. februÀr 21.)

K¢szs¢ggel elismerj¡k, hogy igen magas
szint az, ahovÀ a JADVIGA PçRNçJç-nak szer-
zûje nyelvi szinten eljutott. A sz´veg belsû ta-
goltsÀgÀnak ugyanis csak a legdurvÀbb Àcso-
latÀt alkotja a hÀrom naplÂÁrÂ k¡l´nb´zûs¢-
ge; ezen bel¡l m¢g szÀmos r¢teget ¢s alr¢te-
get tudnÀnk felfejteni, ha ugyan egy ilyesfajta
recenziÂban erre t¢r nyÁlhatn¢k ä de megjÂ-
solom, hogy lesz m¢g, aki elv¢gzi ezt a fel-
adatot. Csak megemlÁten¢m, hogy a naplÂ-
ÁrÂk nyelvezete hellyel-k´zzel konfrontÀlÂdik
a korabeli irodalmi lapok nyelvhasznÀlatÀval;
a ä koronk¢nt n¢mileg vÀltozÂ ä b¡rokrati-
kus hivatali-jogi nyelvvel; a politikai zsurna-
lizmus, az ideologikus retorika k´znyelv¢vel,
amely csak a maga sz´rnyüs¢ges ostobasÀgÀ-
ban tünik mozdÁthatatlannak, valÂjÀban erû-
teljes vÀltozÀsokon megy Àt stb. A legfonto-
sabb, folyamatosan jelen l¢vû nyelvi szint
azonban a d¢lkelet-magyarorszÀgi szlovÀk, il-
letûleg szlovÀkämagyar nyelv, amely a re-
g¢nyben szereplû hÀrom generÀciÂbÂl az elsû
kettû szÀmÀra felt¢tlen¡l az anyanyelv szere-
p¢t jÀtssza. LegalÀbbis annak az ismert Tolsz-
toj-anekdotÀnak ¢rtelm¢ben, amelyben a va-
jÃdÂ arisztokrata h´lgy az igazi tolÂfÀjÀsok
beindulÀsakor hirtelen àelfelejtÊ franciÀul, ¢s
oroszul kezd jajgatni. A kÁnos, az intim, a
konfliktusos vagy a szem¢lyesen meditatÁv
epizÂdok kifejezûeszk´ze ZÀvadÀnÀl a szlo-
vÀk; s persze annak is k´nnyen ¢rthetû jelen-
tûs¢ge van, hogy a harmadik àgenerÀciÂÊ
szellemileg is a legalacsonyabb szinten ÀllÂ
k¢pviselûje, a kicsit hibbant ´regleg¢ny Miso
mÀr csak t´red¢kesen ¢rti ûsei nyelv¢t. (BÀr
mindenk¢ppen megemlÁtendû, hogy a mo-
narchiab¢li t´bbnyelvüs¢g le¢p¡l¢se a reg¢ny
tanulsÀga szerint pÀrhuzamos volt az anya-
nyelvi kultÃra ig¢nytelenebb¢ vÀlÀsÀval, leg-
alÀbbis a mÂdosabb r¢tegekn¢l.) JÂmagam
nyelviekben ezt a szlovÀk r¢teget ¢lveztem a
leginkÀbb, term¢szetesen a lÀbjegyzetekben
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talÀlhatÂ bumfordi Miso-f¢le àfordÁtÀsokkalÊ
egy¡tt. SzÀmomra is meglepet¢s volt, hogy
mennyire ¢lveztem ezt a jÀt¢kot, hiszen a leg-
kev¢sb¢ sem ÀllÁthatom, hogy korÀbban el-
lenÀllhatatlan vonzalmat ¢reztem volna ¢sza-
ki szlÀv szomsz¢daink besz¢dje irÀnt. ZÀvada
azonban olyan ¢rz¢kien, a hangzÀst ¢s a sze-
mantikai jÀt¢kossÀgot olyan tudatosan ¢rv¢-
nyesÁtve alkalmazza ezeket a szlovÀk betoldÀ-
sokat, hogy a jÂhiszemü olvasÂ aligha t¢rhet
ki a hatÀsuk alÂl. Vegy¡k p¢ldÀnak mÀr a
mÀsodik oldalrÂl: àZabÁjacska hotovÀÊ, mondja
Ondris, az alapnaplÂ szerzûje; mire Miso,
lÀbjegyzetben: àK¢sz az agyonver¢secske. Vagyis
meglettek a disznÂvÀgÀssal.Ê Vagy felt¢tlen¡l
emlÁtendû a àkrÃÊ, a v¢r szÂ elemz¢se (Miso,
aki mÀr a szÂtÀrt hasznÀlja kontrollk¢nt, meg
is emlÁti, hogy helyesen àkrvÊ). Kev¢s f¢lelme-
tesebb szidalomszÂt olvastam, illetve hallot-
tam lelki f¡leimmel, mint a àkrvavÀ polyjovkaÊ,
a àv¢rlevesÊ kifejez¢s.

M¢g hosszan besz¢lhetn¢nk a reg¢nynek
ezekrûl a hol egymÀst metszû, hol egymÀstÂl
elvÀlÂ nyelvi szf¢rÀirÂl, amelyek term¢szete-
sen l¢lektani ¢s jellemÀbrÀzolÀsb¢li ´sszef¡g-
g¢seket is szolgÀlnak; ennyiben valÂban ha-
gyomÀnyos reg¢nyrûl van szÂ. Az ûsminta,
ahogyan azt sokan ¢s sokf¢lek¢ppen kifejtet-
t¢k mÀr, a XIX. szÀzadi csalÀdreg¢ny; m¢g-
hozzÀ motivikus-tartalmi vonatkozÀsban is
¢rv¢nyes¡lû mintÀrÂl besz¢lhet¡nk ä elegen-
dû itt a csalÀdi n¢vszimbolikÀra utalni. Mint
megtudjuk, az OsztatnÁ n¢v az utolsÂt, a ma-
rad¢kot jelenti szlovÀkul, ami, mint MisÂtÂl
megtudjuk, ànem viccesÊ szÂjÀt¢kokra ad al-
kalmat a falubelieknek. àV¢g¡l is f´l lehet fogni
magyarosan humorosÁtott oldalrÂl: hogy UtolsÂ
S´pred¢k csalÀd.Ê A t´rt¢net v¢ge felûl szem-
l¢lve lÀtjuk, hogy a n¢v Àltal hordozott bal-
sejtelem beigazolÂdott: a mÂdos f´ldbirtokos
csalÀd anyagi-szellemi-morÀlis tekintetben
egyarÀnt m¢lypontra jut, gyakorlatilag fel-
szÀmolÂdik. Aligha t¢vedhet¡nk nagyot, ha
azt ÀllÁtjuk, hogy a csalÀdreg¢ny mint forma
csak valamilyen hanyatlÀs formÀja lehet; jÂ-
magam legalÀbbis nem tudok olyan csalÀdre-
g¢nyrûl, amely valamilyen felfel¢ Ável¢s k´z-
ben vagy ¢ppen a csÃcsponton ¢rne v¢get.
(Ez¢rt kedvelt¢k k¡l´n´sen a marxista iroda-
lomt´rt¢n¢szek, akik a polgÀri rend inherens
dekadenciÀjÀt lÀttÀk benne irodalmilag meg-
testes¡lni.) Az igazi csalÀdreg¢ny mÀr a sike-
res, ´nhitt generÀciÂk ¢let¢ben felmutatja a

rossz Âment, amely szimbolikusan magÀban
hordozza a pusztulÀst. így van ez ZÀvadÀnÀl
is. A JADVIGA PçRNçJç-nak t´rt¢nete v¢g¡l is
a csalÀdn¢vben rejlû becsm¢rlû potencialitÀst
teljesÁti ki; a t´bbsz´r´s incesztus sejtelme
vagy valÂsÀga, amelybûl az egymÀst gy´trû
sorsok szÀlai kiÀgaznak, n¢mileg szÀjbarÀgÂ-
san elmagyarÀztatik Miso Àltal az egymÀsba
ÀgyazÂdÂ naplÂk v¢gsû szakaszÀban.

Amiben ZÀvada tÃll¢p a csalÀdreg¢nyfor-
mÀn, az ¢ppen az a t¢ny, hogy reg¢ny¢nek
nincs àigaziÊ narrÀtora. Az olvasÂ nem talÀl
fogÂdzÂt arra n¢zv¢st, hol keresendû az
àigazsÀgÊ; nincs egy¢b lehetûs¢ge, mint hogy
´sszevesse a k¡l´nf¢le sz´vegvilÀgokat (Ond-
ris¢t, JadvigÀ¢t, MisÂ¢t, valamint az Àltaluk
megid¢zett egy¢b diskurzusr¢tegeket), s en-
nek az ´sszevet¢snek a sorÀn alkossa meg a
sajÀt konstrukciÂjÀt errûl a sok ¢vtizedes t´rt¢-
netrûl. Ebbûl egyfajta m¢rs¢kelt formai nyi-
tottsÀg adÂdik; a szereplûk ugyanis sajÀt tu-
datos vagy tudattalan ¢rdekeiknek, n¢zû-
pontjuknak megfelelûen torzÁtjÀk el a t´rt¢n-
teket, helyenk¢nt pedig egyenesen hazud-
nak. Mikor ¢s mennyiben? Nos, ¢ppen ez az,
amit az olvasÂnak kell, nemegyszer pusztÀn
a meg¢rz¢seire hagyatkozva, eld´ntenie.
Ugyanakkor ez a nyitottsÀg hatÀrolt; korlÀtoz-
za az elbesz¢l¢smÂdoknak az a k´z´s sajÀtos-
sÀga, hogy a legalapvetûbb esem¢nyek tekin-
tet¢ben a sz´veg nem tür k¢telyt. TehÀt az ÁrÂ
nem megy el odÀig, hogy elbizonytalanÁtsa a
csalÀdreg¢ny epikai vÀzÀt: olvasÂk¢nt semmi
okunk rÀ, hogy ne higgy¡nk Mamovka meg-
ûr¡l¢s¢ben, az à¢bredû szlovÀkokÊ mozgal-
mÀnak leÁrÀsÀban vagy akÀr abban, hogy
Ondris ¢s Jadviga k´z´tt az Àgyban ¢ppen
Ágy vagy Ãgy zajlott le a hosszÃ hÀborÃsÀg va-
lamelyik epizÂdja. S ez m¢g akkor is Ágy van,
ha eltekint¡nk a Miso Àltal uralt sz´vegr¢teg-
tûl, amelynek ä paradox mÂdon ä ¢ppen a
veridikciÂ szempontjÀbÂl van kiemelt jelentû-
s¢ge. A majdhogynem szellemi fogyat¢kos
Miso ugyanis gyakran àhelyre tesziÊ a dolgo-
kat, rÀvilÀgÁt a nÀla sokkalta intelligensebb,
müveltebb sz¡lûk, k¡l´n´sk¢ppen pedig
Jadviga ´ncsalÀsaira, hazugsÀgaira. Az ¢rtel-
mi k¢pess¢gek tÀgassÀga, a müvelts¢g mintha
fordÁtott arÀnyban volna itt a valÂsÀghoz valÂ
ragaszkodÀssal: hiszen az agyonnyomorÁtott
Miso nem az¢rt ûszint¢bb a sz¡lein¢l, mert
morÀlis egy¡gyüs¢g¢ben felett¡k Àll. Egysze-
rüen tÃl szeg¢nyes a belsû vilÀga ahhoz, hogy
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k¢pes legyen Ãjrak´lteni, imaginÀrius erûvel
felt´lteni a mÃltat ¢s a jelent.

çm nemcsak ez a r¢szleges nyitottsÀg el-
lenpontozza a klasszikus csalÀdreg¢nymintÀt
a JADVIGA PçRNçJç-ban. Ha az im¢nt hanyat-
lÀst´rt¢netk¢nt azonosÁtottuk ezt a modellt,
meg kell ÀllapÁtanunk azt is, hogy ebben a re-
g¢nyben a àfelÁvelûÊ, a àdiadalmasÊ szakasz
csak hellyel-k´zzel ¢rv¢nyes¡l. Azt ugyan el-
mondhatjuk, hogy OsztatnÁ Gy´rgy, Ondris
¢desapja ¡zletileg sikeres self-made-man, vala-
mint jÂ gazda (a fiÀrÂl negyedannyira sem
mondhatÂ el ugyanez, benne mÀr csak egy-
fajta meg´r´k´lt lelkiismeretess¢g munkÀl).
A romlÀs azonban mÀr ebben a generÀciÂban
is teljes m¢rt¢kben jelen van: az apa mintegy
korai halÀlÀval fizet az¢rt, ami¢rt ¢rdekhÀzas-
sÀgot k´t´tt, elûtte azonban incesztusgyanÃs
viszonyba keveredik fogadott lÀnyÀval, Jad-
vigÀval, tovÀbbÀ v¢grendelet¢ben alÀaknÀzza
a csalÀdi birtok anyagi egys¢g¢t. Sejthetû, s
Ondris rÀ is d´bben hamarosan, hogy bor-
zalmas MamovkÀjÀtÂl csupÀn az¢rt kapott
enged¢lyt a hÀzassÀgra, hogy ily mÂdon
àvisszaszerezzeÊ az apa Àltal JadvigÀra ´r´kÁ-
tett birtokr¢szt. Az apa tehÀt nem sz¡letett
sz´rnyeteg, de utat vesztv¢n ¢rzelmei ¢s ¢r-
dekei Ãtvesztûj¢ben azzÀ vÀlik; ezt viszont
nem k¢pes elviselni: meg kell halnia. Ma-
movka ellenben valÂban monstruÂzus jelen-
s¢g, akinek v¢gsû meghÀborodÀsa csupÀn jel-
lem¢nek kiteljesed¢se. Az ÁrÂ d¢monikus (kis-
s¢ tÃlsÀgosan is egy¢rtelmüen d¢monikus)
k¢pet fest errûl az asszonyrÂl, tirannikus ha-
talomvÀgyÀrÂl, gÀtlÀstalan ¢rdek¢rv¢nyesÁtû
term¢szet¢rûl, ´r´k szexuÀlis kiel¢gÁtetlens¢-
g¢rûl, mely szervesen ´sszef¡gg az elûbbiek-
kel. (Mesterien megoldottnak tartom azt a je-
lenetet, amelyben a gyermek Ondris meglesi
szilvalekvÀrfûz¢s k´zben a fakanÀllal masz-
turbÀlÂ MamovkÀt.) A zsarnoki anyafigura
kompozicionÀlis funkciÂja term¢szetesen ¢p-
pen az, hogy magyarÀzza ¢s motivÀlja fiÀnak
a nûkh´z valÂ viszonyÀt, nyilvÀnvalÂvÀ tegye,
hogy ¢rzelmileg sohasem lelhet otthonra
benn¡k. Hiszen az ´r´kk´n adakozÂ asszo-
nyisÀgra vÀgyik, a mindig meg¢rtûre, a vi-
gasztalÂra, a r¢m¡lt f¢rfiszemet àcsÂkkal el-
takarÂraÊ, ahogy Babits Árta hajdan. Elsûsor-
ban erre, de nemcsak erre; vonzza a titok, a
birtokolhatatlansÀg, a megfejthetetlen szesz¢-
lyess¢g is. MÀrpedig e k¢t ellent¢tes ig¢ny
´sszeb¢kÁtetlens¢g¢nek, a mindig csak komp-

romisszumosan megk´zelÁthetû realitÀselv el-
¢rhetetlens¢g¢nek az lesz a k´vetkezm¢nye,
hogy Ondris vÀgyai mind rem¢nytelenebb
messzes¢gbe sodrÂdnak a megvalÂsulÀstÂl.
(Innen fel-felt´rû büntudata: ¢rzi, hogy ma-
ga is v¢tkes a boldogtalansÀgÀban, s ´r¡l, ha
ezt a v¢tket magyarÀzÂlag valamilyen konk-
r¢t ball¢p¢shez k´theti.) Mindez persze a fe-
les¢g¢vel folytatott befejezhetetlen jÀt¢k so-
rÀn bontakozik ki; Jadviga jÂval felnûttebb fi-
gura, mint Ondris, amennyiben sokkal in-
kÀbb tisztÀban van vÀgyainak min¢müs¢g¢-
vel, mint a f¢rfi; s amellett, ne feledj¡k, s´t¢t
titkok tudÂja is. A f¢rfiakban, Ágy szeretûj¢-
ben, Winkler Franciban is az ´v¢hez hasonlÂ
tulajdonsÀgok vonzzÀk: vagyis a lelkiismeret-
len¡l ´n¢rv¢nyesÁtû ´nz¢s, a bekebelezhetet-
lens¢g, a mÀsik Àltal valÂ uralhatatlansÀg ä
mik´zben sok tekintetben ¢rt¢kelni lÀtszik a
megbÁzhatÂsÀgot, az ¢rzelmi szilÀrdsÀgot, e
klasszikus f¢rfier¢nyeket. Egyet¢rtek BÀn
ZoltÀn AndrÀssal, aki szerint Jadviga àaz egyik
legnagyszerübben megÁrt giccsember a magyar iro-
dalom t´rt¢net¢benÊ. A giccsember szerelme
egy nÁmanddal, vagyis a mÀr emlÁtett Wink-
ler Francival persze mÀr kev¢sb¢ izgalmas
szÀla a reg¢nynek, mint az OndrisäJadviga
kapcsolat. Ez utÂbbinak szerencs¢sen a cÁmbe
emelt embl¢mÀja a pÀrna. MagÀtÂl ¢rtetûdû-
en JadvigÀ¢ ¢s nem Ondris¢; asszonyÀnak
vÀnkosa a f¢rfi fûhûs szÀmÀra a Winnicott-
f¢le àÀtmeneti tÀrgyÊ szerep¢t jÀtssza, azzal a
nem csek¢ly k¡l´nbs¢ggel, hogy az Àtmene-
tis¢g ÀllandÂ helyettesÁtû funkciÂvÀ ÀllandÂ-
sul. Jadviga egyik kifakadÀsÀbÂl megtudjuk,
hogy dÃltabb pillanataiban Winkler Franci is
a vÀgyott nût jelk¢pezû pÀrnÀjÀt szaggatja.
Szeg¢ny Ondrisnak m¢g ezen a pÂtl¢kon is
osztoznia kell vele...

A fokozatos hanyatlÀs s¢mÀja tehÀt annyi-
ban nem ¢rv¢nyes¡l, hogy sok tekintetben
eleve, a kezdet kezdet¢tûl sz´rnyetegek tÀnca
zajlik a reg¢nyben. MÀrpedig ez nem egysze-
rüen t¢tovÀzÀs vagy belsû bizonytalansÀg az
ÁrÂ r¢sz¢rûl, hanem pontosan annak a r¢sz-
legesen ¢rv¢nyesÁtett nyitottsÀgnak a jele,
amelyrûl fentebb besz¢ltem. A modern re-
g¢nyÁrÂt ugyanis az k¡l´nb´zteti meg mÃlt
szÀzadi elûdj¢tûl, hogy m¢g a v¢gzet bal-
jÂs munkÀlkodÀsa sem k¢pez szÀmÀra bizo-
nyossÀgot. Jadviga minden Àlnaiv ÀlsÀgossÀ-
ga, ´nbecsapÂ manûverez¢se ellen¢re egy he-
lyen olyasmit àÁr beÊ elhunyt f¢rje naplÂjÀba,



ami ä mutatis mutandis ä a reg¢nyÁrÂ hitvallÀ-
sÀnak is tekinthetû. àHisz megvallom ä Árja ä,
m¢g ha a FennvalÂ rÀm d´r´g is ¢rte, hiÀba Ártam
Ãgy az el¢bb, hogy Ïrossz ÃtÎ, ÏromlÀsÎ, ÏtiprÀsÎ,
ÏgaztettÎ, nem minden l¢p¢semrûl lÀtom m¢g ma
sem, hogy Ïrossz ÃtonÎ l¢ptem-e avagy inkÀbb a
k¢pzelni, rem¢lni, vÀgyni is teremtett ember szÀmÀ-
ra kiker¡lhetetlen v¢gzet ÃtjÀn. Azon, ami csakis
az eny¢m volt, ¢s amit magamnak kellett kik¡zde-
nem s ahogy bÁrtam, elfogadnom, mert mÀsnak az
¢let¢re f´l nem lehetett cser¢lni.Ê Jadviga persze
´nmagÀt mentendû Árja ezt; ha azonban az
olvasÂ a reg¢ny v¢g¢re ¢rve visszatekint, ma-
ga sem nagyon lÀtja, ki, mit ¢s mennyiben hi-
bÀzott el ebben az elÀtkozott csalÀdban, s fû-
leg, hogy mik¢ppen vehettek volna mÀs
irÀnyt az esem¢nyek. De a mindent legyürû v¢g-
zetszerüs¢get sem ¢rzi, hacsak a szereplûk karak-
ter¢ben rejlû emlÁtett megoldatlansÀgokat-
megoldhatatlansÀgokat nem vessz¡k annak.

SzÀmomra felt¢tlen¡l rokonszenves ÁrÂi
k¡zdelem folyik itt a csalÀdreg¢nnyel mint
s¢mÀval vagy modellel. ZÀvada ä ¢ppen,
mert ¢rtû figyelûje ¢s r¢sztvevûje volt az el-
mÃlt mÀsf¢l ¢vtized magyar prÂzaÁrÀsÀban
bek´vetkezett mÂdosulÀsoknak ä pontosan
tudja, hogy mely pontokon kell felt¢tlen¡l
hozzÀnyÃlnia ehhez a s¢mÀhoz, hogy egyÀl-
talÀn kivitelezhetûv¢ vÀlj¢k. Azon viszont ¢rt-
hetû mÂdon nem segÁthet, hogy a v¢gzetsze-
rüs¢g hÀtt¢rbe szorulÀsa vagy karakterek
´sszeb¢kÁthetetlens¢g¢v¢ valÂ felhÁgulÀsa be-
l¡lrûl bomlasztja fel a csalÀdreg¢nyformÀt.
Ennek az egyik jele a fesz¡lts¢g rohamos
cs´kken¢se k´r¡lbel¡l a reg¢ny egyharmadÀ-
tÂl; erre alapoztam a k´nyv megjelen¢s¢t k´-
vetûen azt a megjegyz¢semet, hogy a kisre-
g¢nyforma talÀn feszesebb, po¢tikailag indo-
kolhatÂbb szerkezetet tett volna lehetûv¢.
(M¢g mielûtt a reg¢ny hÁvei elharapnÀk a tor-
komat, gyorsan megjegyzem, hogy tisztÀban
vagyok vele, milyen sokat veszÁtett volna az
olvasÂ ezzel a megoldÀssal. De hÀt a kritikus
mondhat akÀrmit, ha egy ÁrÂ hosszan akar
dallani, akkor Ãgyis àlassan szÀll ¢s hosszan ¢ne-
kelÊ.) Ondris halÀla p¢ldÀul el¢gg¢ esetleges-
nek hat. Nem ¢rezz¡k, hogy akkor k´vetke-
zett be, amikor be kellett k´vetkeznie; meg-
t´rt¢nhetett volna egy-k¢t Winkler Franci-
epizÂddal korÀbban vagy k¢sûbben is. Ha-
sonlÂ a helyzet a t´rt¢nelmi szÀllal. ZÀvada
¢rezhetûen mindent tud TÂtkomlÂsrÂl ¢s

k´rny¢k¢rûl, ami csak az elmÃlt szÀz ¢vben
t´rt¢nt; ismeri a kisebbs¢gi l¢t nyomorÀt ¢s
kiszolgÀltatottsÀgÀt, de azt is, hogy ezt a nyo-
mort ¢s kiszolgÀltatottsÀgot erûsen tagolja az
anyagi-tÀrsadalmi helyzetek k¡l´nbs¢ge. A
spionkodÀs t´rt¢nelmi k¢nyszer¢nek megis-
m¢tlûd¢se Ágy eg¢szen mÀs, sokkal durvÀbb
formÀban jelenik meg MisÂnÀl az ´tvenes
¢vekben, mint apjÀnÀl harminc ¢vvel korÀb-
ban. Mindez ¢rdekes ¢s tanulsÀgos; a reg¢ny
eg¢sze szempontjÀbÂl azonban problemati-
kus, mert az emlÁtett v¢gzetszerüs¢get t´rt¢-
neti vonatkozÀsban sem ¢rv¢nyesÁti az ÁrÂ
(ami egy¢bk¢nt helyes, mert a mitizÀlÂ t´rt¢-
nelemszeml¢let hiÀnyÀra utal). M¢g abban
sem vagyok eg¢szen biztos, hogy a t´rt¢net
Àltal Àtfogott t´bb mint f¢l ¢vszÀzadot vala-
milyen pÀrhuzamba hozhatÂ mÂdon ¢li (vagy
àhaljaÊ) meg az OsztatnÁ csalÀd, mint a helyi
szlovÀk populÀciÂ ´sszess¢ge. Vagyis a t´rt¢-
nelmi szÀl nem erûsÁti meg a csalÀdi vonulat-
ban csak valamennyire m¢giscsak munkÀlÂ
fatalitÀst, ugyanakkor term¢keny fesz¡lts¢g-
ben sem Àll azzal. L¢nyeg¢ben f¡ggetlenek
egymÀstÂl; ha az OsztatnÁ csalÀd boldog, ¢let-
erûs ¢s vidÀm famÁlia lett volna, a t´rt¢nelmi
vÀltÀsok ugyanÁgy elv¢gezt¢k volna rombolÂ
munkÀjukat.

Summa summarum: megÁt¢l¢sem szerint ZÀ-
vada r¢szben nem tudja, r¢szben, mivel na-
gyon tudatos ÁrÂ, nem is akarja uralni a csa-
lÀdreg¢nyformÀt. Jelentûs formai-nyelvi mÂ-
dosÁtÀsokkal kÁs¢rli meg ÃjraÁrni azt, s ezen a
t¢ren komoly ÁrÂi eredm¢nyeket ¢r el. çm
nem szerepel a c¢ljai k´z´tt a csalÀdreg¢ny-
modell teljes felbomlasztÀsa, ironikussÀ vÀl-
toztatÀsa vagy àdekonstruÀlÀsaÊ, ez¢rt aztÀn
n¢ha akarva-akaratlanul is kil¢p belûle, ¢s Àt-
vÀltozik egy k´z´ss¢g krÂnikÀsÀvÀ. Ami Ãgy-
szint¢n sz¢p ¢s becs¡lendû müfaj, de nem
kell hozzÀ csalÀdreg¢ny; semmilyen reg¢ny
sem kell hozzÀ. TalÀlgassunk m¢gis: lehet,
hogy az olvasÂk jelentûs hÀnyadÀt nem izgat-
jÀk az Àltalam felvetett po¢tikai-megformÀlÀs-
b¢li probl¢mÀk. Annyit azonban talÀn min-
denki ¢rz¢kel, hogy ez a àcsalÀdreg¢nyÊ egy
l¢nyeges ponton k¡l´nb´zik a klasszikustÂl.
Nevezetesen abban, hogy nincs tanulsÀga.
Mindez egyszerüen csak megt´rt¢nt a k´z´-
ny´s ¢g alatt, sugallja az ÁrÂ, valahol Magyar-
orszÀgon.

Angyalosi Gergely
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GÀbor MiklÂs: Egy csinos zseni
Magvetû, 1995. 282 oldal, 698 Ft

GÀbor MiklÂs: SÀnta szabadsÀg
Magvetû, 1997. 580 oldal, 1290 Ft

BocsÀssuk elûre: itt most recenziÂ k´vetkezik
egy szerzû k¢t k´nyv¢rûl, naplÂ-eml¢k-
iratokrÂl: no ¢s persze kicsit kevesebbrûl ¢s,
talÀn, kicsit t´bbrûl.

Akarva-akaratlanul ugyanis erre a k¢t
k´nyvre a k´teteken tÃlrÂl pillantunk. A k¢t
borÁtÂn lÀthatÂ hÀrom GÀbor MiklÂsra a
mindannyiunkban ¢lû t´bbsz´r hÀrombÂl.
Eml¢kiratokon innen ¢s tÃl ez lesz a megha-
tÀrozÂ: ezek az eml¢kek, amelyeket senki
nem vehet el tûl¡nk ä GÀbor MiklÂs sem.
Azokat a k´nnyeket ott, a VALAHOL EURñPç-
BAN v¢g¢n, azt a k¢ts¢gbeesetten ´nfeledt
szenved¢lyt a àveronaiÊ erk¢ly alatt, vagy a
nazÀlisan füt´tt metafizikÀt a Hamlet-nagy-
monolÂg szük¡lû f¢nyk´r¢ben. °s kitûl, m¢g,
mit, nem.

Az olvasÀs sorÀn pedig, v¢rm¢rs¢klet ¢s ¢l-
m¢nyek nyomÀn az eml¢keinkben ¢lû szere-
pek GÀbora talÀlkozik a k´tetekben megÁrt
àGÀborokÊ szerep¢vel ä ¢s nem a rÀosztottak-
kal elsûsorban, persze azokkal is, hanem a vÀ-
lasztottakkal, amelyeket a naplÂban ¢s a nap-
lÂ Àltal r´gzÁt, pontosan. Sût: ÁrÂian. M¢lyen,
szÁnesen, megrendÁtûen vagy csak frappÀn-
san ¢s csÀbÁtÂan. V¢g¡l ezek a szerepek Ãgy
nyÁlnak egymÀsbÂl, ahogy a k´tetek lapjain
tÀrul fel a szÁn¢sz szÀmos szerepe k´z´tt (m´-
g´tt, k´r¡l stb.) p¢ldÀul a politikus¢, no meg
szereposztÀsbeli àkÁm¢letlens¢ggelÊ az embe-
ri viszonyok¢: a csalÀd¢ elsûsorban, no ¢s egy-
forma erûvel a folyamatosan tÀvolsÀgot kere-
sû àGÀbormikiÊ karaktere ä Ágy: egybeÁrtan ¢s
bÀjos distanciÀval. Aki folyamatos sÂvÀrgÀssal
prÂbÀlja magÀra a neki, csak neki rendelt
¢letet a szerepeken tÃl ¢s Àltal, mint a k´te-
tekben megsz¡letû (naplÂ)ÁrÂ¢t, hÀtha ¢ppen ez-
Àltal lehet a szerepeken tÃl a maszk m´g¢ pil-
lantani, hogy az eg¢sz l¢trej´vû müvel k¢r-
dezhess¡k: ki is jÀtszott itt kit?

SzÀmÁtÀsaink szerint ez Ágy ¢ppen hat sze-
rep ä ami az itt k´vetkezû elemz¢s s¢mÀjak¢nt
szolgÀl. Ez pedig egy rendkÁv¡l szem¢lyes

eml¢kez¢s ugyancsak szem¢lyes ¢rtelmez¢s¢-
vel kÁs¢rletezik, amikor egy jelentûs ¢letrûl
szÂl, mely rejtett motÁvumokban, besz¢des el-
hallgatÀsokban ¢s minden szerepet megren-
dÁtû k¢ts¢gbees¢sekben gazdag.

PontosÁtsunk: nagyon jelentûs ¢letrûl.
PontosÁtsunk tovÀbb: szerepei Àltal nagyon
jelentûsrûl. Amelyet maradandÂan formÀlt
meg az eml¢kez¢s hûse: az ÁrÂ.

(NaplÂ)ÁrÂ àEz nem kÁvÀncsi szemeknek k¢sz¡lÊ
ä teszi ki GÀbor MiklÂs az eml¢kez¢s¢t kere-
tezû irÂnia id¢zûjeleit mindjÀrt az elsû k´tet
mottÂjÀban ä, àhanem sajtÂ alÀ. Ha majd k´nyv
alakban megjelenik, rendelhet egy p¢ldÀnytÊ ä Ágy
szÂl a szÁnpadi szerep (Oscar Wilde Cecilyje)
a naplÂÁrÂ szerep¢rûl: a nyilvÀnossÀgnak
szÀnt magÀnbesz¢d dramaturgiai erejü para-
doxonÀrÂl. Amelyet egyfelûl kimondÀsÀval
hangsÃlyoz ä mielûtt meg¡tûdn¢nk rajta ä,
ugyanakkor pedig ironikus mosollyal oldja fel
azt, ami mÀsk¢nt ä gondolatban, gesztusban,
eml¢kez¢sben ä sokszor feloldatlan marad.

BÀr: a siker¡lt mü egyetemes abszolÃciÂt
ad. írÂi feloldÀst. Hiszen Âhatatlanul van va-
lami k¢nyelmetlen, csaknem kÁnos az eff¢le,
k´zszeml¢re tett belvilÀgban. MohÂ ¢rdeklû-
d¢s¡nk ä akÀrcsak a k´nyv k´z´ns¢gsikere ä
inkÀbb hangsÃlyozza, semmint feledteti mind-
ezt. Mert ugyan van-e k´z¡nk, ¢s mennyi
mindahhoz, ami eff¢le int¢zm¢nyesÁtett in-
diszkr¢ciÂban megmutatkozik ¢s maradandÂ-
vÀ vÀlik ä maradandÂbbÀ, mint mindennek
eredendû alkalma ¢s igazolÀsa, a mindig t¡-
n¢keny szÁnpadi siker. Vajon kell-e ¢rten¡nk,
ami a kÁn ¢s a taps ä igen: müv¢szet ä m´g´tt
van; s ha kell is: vajon ez az Ãt vezet az ¢r-
t¢shez? Vagy mindez csak magyarÀzatot kÁ-
nÀl, m¢gpedig akÀr a l¢lektan, akÀr a k´r¡l-
m¢nyek megid¢z¢se felûl: sokszor megnyerû-
en egyszerüt? De hÀt mi¢rt is kellene neki,
m¢goly b´lcsnek, ¢rz¢kenynek ¢s müveltnek,
¢rtenie is azt, amit csinÀl?

LegalÀbbis szÁn¢szk¢nt nem kell. írÂk¢nt
sem. çbrÀzolni kell. °s az persze t´bb lehet,
mint à¢rt¢sÊ. Hiszen ami az ¢rt¢s alkalmÀvÀ
vÀlhat ä a szakma, politika, kisvilÀg sat´bbi ä
ugyanarrÂl szÂl-e, mint a szÁn¢szete? Hiszen
(Gertrud Stein-i parafrÀzissal) GÀbor az GÀbor
az GÀbor, ¢s nem a Nemzeti SzÁnhÀz pÀrttit-
kÀra, a Ruttkai °va f¢rje vagy a feh¢rvÀri zsi-
dÂ mozis fia. Hanem Jago, Hamlet, Don Ju-
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an, SztÀlin, Shylock ä az a szÁn¢sz, ott, a f¡g-
g´ny felemelked¢s¢tûl a tapsig. °s ä szÁn¢sz-
k¢nt ä nem tovÀbb.

Hanem ÁrÂk¢nt. Ha mindezekre az ellent-
mondÀsokra azutÀn rÀtelepszik is az eml¢ke-
z¢shigi¢nia k¡l´n´s mechanizmusa. Hiszen
itt meglepû ´sszef¡gg¢seket teremt a naplÂ-
ÁrÂ (l¢lektanilag ismert) pszicholÂgiÀja a nap-
lÂpublikÀlÂ pszich¢j¢vel. Amit az eml¢kez¢s
kezdet¢n ä a tipogrÀfia jÂt¢kony segÁts¢g¢vel
ä m¢g k¢t, egymÀsra vetÁtett sz´vegk¢nt for-
mÀl meg a sz´vegszerkesztû invenciÂival is
komponÀlÂ GÀbor ä k¢t tÀvoli pillanatbÂl
m¢giscsak egyfel¢ irÀnyulÂ pÀrhuzamos mo-
nolÂgk¢nt ä annak meditatÁv fele utÂbb rit-
kulni kezd, hogy v¢g¡l magÀra maradjon, a
mÀsodik k´tetben szinte egymagÀra, a pusz-
tÀn esem¢nyek tagolta naplÂmonolÂg. Mint-
ha tehÀt ¢ppen az a szerep nûtt volna a szer-
zûre, amelynek t´k¢letlens¢g¢vel nemcsak û
volt tisztÀban, de amelynek korlÀtozottsÀgÀ-
ban minket is sietve ä ¢s ÁrÂilag! ä beavatott.

így bomlik fel az eml¢kirat elej¢n magÀval
ragadÂ kompozÁciÂ ä mint sz¡ks¢gszerü, me-
r¢sz ¢s müv¢szi szelekciÂ ä, ami ¢ppen ÁrÂi
mük¢nt csaknem minden¡tt ellentmond a
krÂnikÀs sugallta totalitÀsnak: naprÂl napra,
szereprûl szerepre, esem¢nyrûl esem¢nyre.
MÁg ¢ppen a meghatÀrozatlansÀgÀban rugal-
mas müfaj elviseli a lÀtÂk´r szesz¢lyes ¢s sza-
bad alakÁtÀsÀt (naplÂ vagy eml¢kirat, mind-
kettû vagy egyik sem); az ÁrÂ m¢gis mÀsk¢nt
dolgozik, s maradandÂan megÁrt epizÂdok,
novellaerejü szegmentumok, rejtett reg¢ny-
k´rvonalak emelkednek ki a sz´vegbûl. Oly-
kor persze d´ntû esem¢nyek nem ker¡lnek
el¢nk, mÀskor az atmoszf¢ra büv´l el, bizo-
nyos fordulatokat csak a k´vetkezm¢nyek fe-
lûl sejt¡nk meg ä ¢s Ágy tovÀbb ä, noha sok-
szor az eff¢le sejtet¢s lesz erûteljesebb, mint
az ¡res esem¢nyek rajza. Az ÀbrÀzolt ¢s kom-
mentÀlt epizÂdok k´z´tt azonban a k¢sei ¢r-
telmez¢s hangsÃlyai jÀtsszÀk a fûszerepet:
nem à¢letÊ van elûtt¡nk, hanem annak olva-
sata, sût olykor az olvasat Ãjraolvasata, ¢s ha
ezt ¢rezn¢nk szüknek vagy el¢gtelennek, ak-
kor nyilvÀn az ¢rtelmez¢s formÀja: a müfaj
volna a felelûs, a maga meghatÀrozatlansÀgÀ-
ban, vagy ¢ppen a hiÀny¢rzet, amit a nagysze-
rüen megformÀlt esem¢nyek kontrasztjak¢nt
kelt benn¡nk az ¢ppen csak felid¢zettek¢.

Pedig GÀbor MiklÂs nagyszerüen ÀllÁtotta

alkata ¢s eml¢kei szolgÀlatÀba a reflektÀlt fel-
id¢z¢s àsz´vegszerkesztettÊ formÀjÀt, mind-
jÀrt a kezdetekkor. Ahogyan egy nagysÀgÀ-
ban is keserves szerep (Shakespeare OTHEL-
Lñ-jÀbÂl Jago alakja) ¢s egy korszak (1954 ta-
vaszÀnak olvadÀsa-fagyÀsa) àsegÁtettÊ kompo-
nÀlni ä tehÀt: ¢rtelmezve meg´r´kÁteni ä
mindazt, ami eff¢le szeml¢let ¢s tehets¢g hÁ-
jÀn puszta ¢let, krÂnika vagy m¢goly szÁnes
epizÂd marad. 1954-ben azonban az ¢let ef-
f¢le epizÂdja ä az esem¢nyek kegyelm¢bûl
adÂdÂan is, amelyre az ÁrÂ fog¢kony volt ¢s
el¢be ment ä drÀmaian k¢pes megmutatkoz-
ni ¢s formÀt ´lteni. Egyetlen szerep t¡kr¢-
ben: Jago ¢rtelmez¢s¢ben ¢s eljÀtszÀsÀban se-
gÁt az esem¢nyek sodrÀsÀban felmutatni kor
¢s karakter ellentmondÀsait ¢s egymÀsra ta-
lÀlÀsÀt egy prÂbafolyamat sorÀn, ahogy alka-
ta, sorsa, helyzete ¢s rendezûje GÀbornak fel-
kÁnÀlja. °s a mulandÂ elûadÀs tanulsÀga- ¢s
krÂnikÀjak¢nt ¢rleli a maradandÂ müvet: az
eml¢kiratot.

Az ÁrÂi, szereposztÂi ¢s talÀn t´rt¢nelmi
àkegyes pillanatÊ mÃltÀn azonban sokszor az
epika krÂnikaÁrÂi extenzitÀsÀn bel¡l, eff¢le
drÀmai formÀlÂelv n¢lk¡l k´veti GÀbor az
Ãgynevezett esem¢nyeket ä ¢ppen û, aki
pontosan tudja (¢li, jÀtssza stb.) ¢s egy-egy
nagyszerü pillanatban prÂzÀvÀ is formÀlja azt
az intenzitÀst, amely sz¢tfeszÁti (¢s ekk¢nt: al-
kotja meg) ¢let¢ben is ezeket az esem¢nyeket.
Amelyeket a t¡nem¢nyes r¢szletek (epizÂ-
dok, hangulatok, nagyÁvüen meg´r´kÁtett sÃ-
lyos pletykÀk ¢s ¢kesszÂlÂ ´nmarcangolÀsok),
sem a remek ÁrÀsk¢szs¢g, sem az eleven szel-
lem nem kelthet mindig ¢letre (müv¢szi ¢let-
re legalÀbbis, mert, persze, egy¢bk¢nt ez az
¢let) ä inkÀbb az ¢let utÀni sÂvÀrgÀs nyomait
mutatja fel ott, ahol ez a hiÀny mÀr az û szÀ-
mÀra is elviselhetetlenn¢ vÀlik. °s persze ez
is maradandÂ, sz¢p ¢s tanulsÀgos.

Csakhogy GÀbor tovÀbbi szerepei mÀr
nem k¢pesek ugyanÁgy szolgÀlatukba ÀllÁtani
(komponÀlni) ezt az ¢letet; mindegy most,
hogy a szerep vagy az ¢let miatt ä mert a sz¢-
pen g´rd¡lû prÂzÀn bel¡l m¢giscsak megma-
radnak epizÂdoknak, ha m¢goly sugÀrzÂ ere-
jüeknek is; nem hatjÀk Àt az eml¢kez¢s eg¢-
sz¢t, legfeljebb egyes mozzanatait. PrÂbÀk,
s¢tÀk, est¢k, talÀlkozÀsok eml¢kezetes soroza-
ta f´l´tt mÀr nincs ott a müv¢szi kegyelem.

Mind kevesebb epizÂdbÂl nyÁlik kilÀtÀs az
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à¢letreÊ, Ãgy, ahogyan egykor; de visszat¢rû-
en szerepelnek azok a mozzanatok, amelyek
pontosan ¢s maradandÂan formÀljÀk meg ezt
a hiÀnyt. így a bravÃrosan meglÀtott ¢s lÀt-
tatott bolondok rajzÀban p¢ldÀul az ÁrÂ GÀbor
MiklÂs segÁts¢g¢re siet a rendkÁv¡li ¢rz¢keny-
s¢gü szÁn¢sz: ahogy a debilen csodÀlkozÂ kis-
kamaszt n¢zi a V´r´smarty t¢ren, vagy ahogy
a f´ldalatti-lejÀrÂban elemebajÀval àt¡ntetûÊ
idiÂtÀt figyeli a friss terror t¢bolyÁtÂ szabad-
sÀghiÀnyÀban.

Ugyanezt a bravÃrosan ¢rz¢keltetett hi-
Ànyt ´r´kÁtik meg az utazÀsok esem¢nyei: a
n¢gynapos b¢csi szÁn¢szhajÂ-kirÀndulÀs hiva-
talosan enged¢lyezett, sivÀr nyugati kalandja
vagy Ruttkai svÀjci Ãtja a maga nyomorult vÀ-
gyakozÀsÀval ¢s totÀlis kontrolljÀval, akÀrcsak
a sejtelmesen tanulsÀgos keletn¢met vizit, ¢p-
pen 1956 oktÂber¢ben. Mert ilyenkor v¢gre
ä nagyon is konkr¢t ä distancia segÁt abban,
hogy ¢rv¢nyes formÀt talÀljon mindaz, ami
tÀvolsÀgtartÀs hÁjÀn alaktalannak tünhet.

°s a prÂza csÃcspontjain m¢g ott tombol-
nak a viharok is, valÂsÀgosan, de egyben
amolyan mindennapi meteorolÂgiai àkatarzi-
sokk¢ntÊ, melyek a l¢gk´r esem¢nyein tÃl
azonban term¢szetrûl ¢s ellenÀllhatatlan
erûkrûl szÂlnak; soha besz¢desebb vallomÀs
megrÀzkÂdtatÀsrÂl ¢s hiÀny¢rzetrûl. A szerep
ä a (naplÂ)ÁrÂ ä Àltal Àt¢lt drÀmÀkrÂl, ame-
lyek azonban csak ritkÀn vÀlhatnak az eml¢-
kez¢s formÀlÂelv¢v¢. Szerepek maradnak.

(SzÁn¢sz) Ha azonban minden csak szerep,
akkor nem v¢sz-e el az egy¢nis¢g legfûbb kri-
t¢riuma? Vagy a persona nem csak RÂmÀban
jelentett maszkot? NetÀn ¢ppen a szÁn¢szet
maga lesz nem szerep, szemben minden mÀs-
sal: politika, csalÀd, naplÂÁrÀs, bÀrmi. MÁg a
szÁnhÀz a szerepjÀtszÀs alibijek¢nt rendelke-
zik ezzel az ¢lettel, melynek majd a jelent¢se
sem Àll mÀsbÂl, mint mindabbÂl, amit eljÀt-
szott?

°s ez egyszerre elementÀris ¢s müv¢szi
igazolÀs erre a prÂteuszi virtuozitÀsra: hogy
GÀbor minden alakban otthon lehet, ¢s
mindegyik sajÀtjÀvÀ vÀlhat; ¢s ennek, mint a
naplÂ is tanÃsÁtja, nemcsak a k´z´ns¢g tap-
solt lelkesen, de rengeteget k´sz´nhet ez a
papÁron is nagyszerüen mük´dû empÀtia,
v¢gletes szenzibilitÀs, azonosulÀsvÀgy ¢s -k¢-
pess¢g. De talÀn ¢ppen ennyi volna az Át¢let
is: alkat ¢s tehets¢g v¢gletes egybees¢se ä

hogy maga a szem¢lyis¢g oldÂdik fel ezek k´-
z´tt a v¢gtelen lehetûs¢gek k´z´tt ä min¢l te-
hets¢gesebben ¢s sikeresebben, annÀl vissza-
vonhatatlanabbul.

àHiÀba, nem voltam komoly ember, szÁn¢sz vol-
tamÊ, jÀtssza tovÀbb szerep¢t ez a komoly szÁ-
n¢sz a naplÂban is. Aki àmindig reg¢nyhûsnekÊ
k¢pzelte magÀt, àpedig rÂlam csak szatÁrÀt lehet-
ne ÁrniÊ, teszi hozzÀ rezignÀltan, ´nsajnÀlattal
¢s jÀt¢kosan.

Hiszen ¢ppen nagyon is komolyan vett
szÁn¢szi feladat ä szerep ä, tragikomikussÀ vÀ-
lÂ helyzetek ¢s nagyÁvü vÁvÂdÀs eredm¢nye
lesz GÀbor MiklÀs Jago-alakÁtÀsa az 1954-es
OTHELLO-elûadÀsban. Ahol alkat ¢s szerep
mintha szatirikus àinverz¢benÊ villanna egy-
mÀsra: a bÀjosan szellemes fiatalember ä ek-
koriban m¢g lelkes, m¢g pÀrttitkÀr, intellek-
tuÀlis vÁvÂdÀsok szÁnpadi virtuÂza ä arra k¢-
sz¡l, hogy v¢gre az intrikusnak, a d¢moninak
adja oda magÀt: a maga eredendû sugÀrzÀ-
sÀval, m¢lyen Àt¢lt k¢ts¢geivel ¢s karizmati-
kus varÀzsÀval. °s Ágy tesz nyilvÀnvalÂvÀ va-
lami rendkÁv¡l fontosat a szerepet osztÂ, go-
nosz Major TamÀs, olyasmit, ami a naplÂ k´-
tetei nyomÀn az olvasÂ ¢lm¢nye lesz, hogy ä
GÀbor szavaival ä àfelhasznÀljam sajÀt adott bÀ-
jamat, ¢s Ágy, fordÁtott Ãton leleplezzem, nem JagÂt,
hanem ´nmagamatÊ. A szerepben a szÁn¢szt, a
megid¢z¢sben a megid¢zût. Azt a JagÂt, akit
àmindenki szeret, csak û nem szeret senkitÊ. °s ta-
lÀn ennyi a titok, az eg¢sz eml¢kez¢sen v¢-
gighÃzÂdÂ vÁvÂdÀs¢, amit mÀr megsejtett a
rendezû gonosz empÀtiÀval, ¢s amit majd GÀ-
bor fogalmaz meg, eml¢kei konklÃziÂjak¢nt,
rettenetesen. Hogy ànincs bennem szeretetÊ.

Szerepek vannak.
Meg siker van. °s jelentûs, egyed¡lÀllÂ

¢letmü. A m¢ly¢n ezzel a vallomÀssal. Amely
k´veti az olvasÂt, mÁg GÀbor MiklÂs egy¢b
szerepeit id¢zi fel, ahogy alakot, kiterjed¢st,
¢letet ad a n¢ma mondatoknak, a sokszor
k¢ts¢ges rendezûi elgondolÀsoknak; ¢s min-
dig a sajÀt alakjÀt, hangjÀt, hitel¢t adja; mi
mÀst. Ezt a szenved¢lyeiben ¢s gondolataiban
ä Ãgy lÀtjuk ä magÀvalragadÂ szem¢lyis¢get
adja, akinek arcÀn a vÁvÂdÀs, m¢gpedig a
harmonikusan feloldott k¢telyek hagynak
sz¢pen m¢ly¡lû nyomot, s ez a megszenve-
dett derü ÀtszellemÁti arcÀt; de nem a hideg
b´lcselû szellem¢vel, hanem a krÁzisek legyû-
z¢s¢ben diadalra sz¡letett szenved¢lyes fiatal
f¢rfi¢val, ¢s nem baj, ha ez a fiatalsÀg elhÃ-



zÂdik azutÀn, mondjuk ¢vtizedeken Àt, mert
inkÀbb szeml¢letrûl ¢s karakterrûl van szÂ,
semmint ¢vek szÀmÀrÂl; nyilvÀn a szÁnpadon
sincs ez mÀsk¢nt.

A naplÂ ûszintes¢ge erre a nyilvÀnra az-
utÀn sz¢pen rÀcÀfol. °s nemcsak Major s´t¢t
anticipÀciÂjÀbÂl vÀlt be valamennyit, de ebbûl
a megsejtett ¢s Jago alakjÀban sikerre vitt sze-
m¢lyis¢ginverzbûl is.

Mert a naplÂ aprÂl¢kosan ¢s kÁnos r¢szle-
tess¢ggel tÀrja fel: micsoda keserüs¢gbûl, mi-
f¢le k¢telyekbûl, hamis lÀtszatokbÂl ¢s ere-
dendû ´nz¢sbûl fakadt ez a csoda. Hogy a
szem¢lyis¢g belsû kÁnjaihoz viszonyÁtva a prÂ-
bafolyamat minden krÁzise ¢s kudarca szinte
csak helyi ¢rz¢stelenÁt¢s lehetett. MÁg azt is
tudja, Árja, ism¢tli, hogy minden gyül´let, t¢-
boly, magÀny, becsapottsÀg abban a pillanat-
ban, hogy felmegy a f¡gg´ny, mÀr csak a sze-
rep szolgÀlatÀba szegûdhet, hogy az illÃziÂ,
az elhihetetlen, de elengedhetetlen, m¢gis-
csak l¢trej´hessen.

Hiszen v¢g¡l is szÁnhÀzban vagyunk. Ahol
sz¡ks¢gk¢ppen harsÀnyabbak a szÁnek, ¢s
sz¢lesebbek a gesztusok ä ahogy mindez az
eml¢kez¢s ÁrÂi szÁneiben ¢s gesztusaiban is
visszak´sz´n. AkÀrcsak a v¢gletes szenzitivi-
tÀsban, amelynek l¢pt¢kvÀltÀsai olyan term¢-
szetesen k´tûdnek a naplÂban megrajzolt
szÁnpadi ¢s szÁnpadon tÃli kulisszÀhoz, mint
amilyen term¢szetesen olvadnak egymÀsba
szenved¢lyek ¢s szituÀciÂk: Verona ¢s a Mar-
gitsziget, spanyol zÀrda ¢s a Nagyk´rÃt (stb.)
kÁnÀlja, k´lcs´nzi ¢s elviseli ¢rz¢kek ¢s ¢rzel-
mek egyetemes cserebomlÀsÀt.

Egyetlen imperativusszal azonban: hogy
mindent legitimÀl a taps, ahogy elementÀris
¢s visszavonhatatlan a bukÀs. M¢g SoÂs Imre
temet¢sekor is az sejtet n¢mi tragikus vigaszt
a zsÃfolt ravatalozÂ elûtt, hogy sokan j´ttek.
Mert àha ¡res a temetû, akkor megbuktÀlÊ. A Far-
kasr¢ten is telt hÀz kell.

Pedig. Van-e szesz¢lyesebb ¢s t´r¢kenyebb
¢s megbÁzhatatlanabb, mint a tapssal Át¢lkezû
tucatkortÀrsak? °s ¢ppen GÀbor MiklÂs szÀ-
mÀra, aki ÁrÀsÀban pontosan szÂl a szellem
sz¡ks¢gszerü arisztokratizmusÀrÂl ¢s a mo-
dern t´megesed¢s kÁnos k´vetkezm¢nyeirûl;
aki m¢g '56 gy´ny´rü pillanataiban is viszo-
lyogva sejti meg a felkel¢sben a àstatisztÀk lÀ-
zadÀsÀtÊ, ¢s aki m¢gsem ÀldoznÀ ¢let¢t a te-
hets¢gtelenek szÂlÀsszabadsÀgÀ¢rt a t´rt¢ne-

lemben; û szÁn¢szk¢nt Ãjra ¢s Ãjra odaadja
magÀt a konszenzus harsÀny szesz¢ly¢nek. °s
itt v¢sz el az a gonddal ûrz´tt distancia, ami
szerepeitûl elvÀlasztotta, de szÁn¢sz voltÀtÂl
nem vÀlaszthatja el. NagysÀgÀnak ez ¢ppÃgy
zÀloga, mint esendûs¢g¢nek. °s a naplÂ en-
nek az ¢ppÃgynak is megrÀzÂ ä müv¢szi ä do-
kumentuma.

(Politikus) Vajon szerep volt-e ez is? Vagy
v¢gre formÀt talÀlÂ hajlam, amely szÀmÀra
maradandÂ ¢s visszavonhatatlan sikert Ág¢rt,
t´rt¢nelmi jelentûs¢gü abgangot ¢s a szÁnpa-
di mulandÂsÀggal szemben messianisztikus
´r´kl¢tet? Hiszen àhitt benneÊ, vallja m¢g a
Rajk-temet¢s vihar szaggatta kulisszÀi k´z´tt
is, hitt a kommunizmusban. De hÀt egy¢b
szerepeiben nem hitt-e a maga mÂdjÀn?

Bizonnyal nem csak az ÀbrÀzolt, sÃlyos
¢vek jelleg¢bûl k´vetkezik, hogy a politika az
eml¢kez¢s egyik fûszereplûj¢v¢ vÀlik ä hiszen
GÀbor MiklÂs is fûbb politikai szerepeket jÀt-
szott a megid¢zett ¢vekben, majd pedig en-
nek k´vetkezm¢nyei k´veteltek meghatÀrozÂ
szerepet az û ¢let¢ben; ¢s egyiktûl sem tudta
volna megkÁm¢lni magÀt. Ahogy tehÀt az em-
l¢kez¢sben az Át¢lkez¢stûl sem ä ha ¢ppen en-
nek tÃlzott k´nnyelmüs¢ge vagy ¢ppilyen el-
tÃlzott, k´nnyelmü hiÀnya sejteti a politikai sze-
repvÀllalÀs feloldatlan ellentmondÀsait, eljÀt-
szÀsakor ¢s elutasÁtÀsakor egyk¢nt. °s talÀn
ez¢rt vÀlik az eg¢sz eml¢kez¢s egyik legk¡l´-
n´sebb: legizgalmasabb ¢s olykor legk¢nyel-
metlenebb motÁvumÀvÀ ez a szerep, mÁg ma-
ga a kÁm¢letlen felid¢z¢s gesztusa joggal sej-
teti, hogy ezt is legalÀbb olyan komolyan vet-
te, mint egy¢b szerepeit.

à°n sajnos str¢ber vagyokÊ ´sszegzi majd ä
meglehet: k´nnyelmüen ä GÀbor a megid¢-
zett diszkomfort eredet¢t, nem kev¢s ´ngy´t-
r¢ssel persze, Àm inkÀbb a kÁm¢letlens¢g ka-
tartikus ig¢ny¢vel, semmint az igazsÀg¢val.
çm hogy ez a fanyar ´nutÀlat valamif¢le ki-
mondatlan konszenzus r¢sz¢v¢ vÀlhat, az ele-
mentÀrisan rÀzza majd meg, amikor sajÀt el-
marasztalÂ Át¢let¢t egykori f¢lÀldozatÀtÂl hall-
ja vissza egy Balaton-parti est¢n, attÂl az
asszonytÂl ä Plessn¢tûl ä, akinek f¢rje meg-
hurcolÀsÀban k´zvetetten bÀr, de m¢gsem
volt v¢tlen.

GÀbor d´bbenete a rezignÀlt k¢rd¢s nyo-
mÀn (àmi¢rt lett volna maga gerincesebb?Ê) pon-
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tosan ûrzi a feldolgozatlan ellentmondÀst,
amit az eljÀtszott politikai szerep tÃszak¢nt az
û tiszta szÀnd¢kai jelentettek ä immÀr f´lÀl-
dozva, visszavonhatatlanul. Hiszen GÀbor
MiklÂs szÀmÀra a kommunizmus nem str¢-
bers¢g ¢s m¢g csak nem is gerinc dolga volt,
hanem az eg¢sz ¢lettel keresett m¢ltÂ hit le-
hetett volna, amikor ez az ¢let ä a hÀborÃ
utÀn ä megmaradt ¢s tartalmat k´vetelt az Ãj-
rakezd¢s büv´let¢ben. Mert gerincn¢l ¢s mo-
rÀlnÀl ¢s szereplehetûs¢gn¢l fontosabb pon-
tokon ejtette rabul GÀbort ez az eszme, ¢s ä
talÀn ezt is be lehet vallani ä segÁtett szÁn¢szi
´nmagÀra talÀlÀsÀban. SugÀrzÀsÀt csaknem
egy ¢leten kereszt¡l viselte: hiszen ezt a
militÀnsan optimista szeml¢letet, szinte az if-
jÃsÀg ¢s progressziÂ valamikori szinonimÀjÀt
ä a hatalom v¢dte biztonsÀggal egy¡tt persze
ä mi mÀs hozhatta volna l¢tre àGÀbormiki-
benÊ, a v¢detten ¢s kiss¢ rezignÀltan felnûtt
ÃrifiÃban?

A politikai szerep eljÀtszÀsÀhoz persze a
t¢ved¢sek is kellettek, ¢s az ezekkel erûs´dû
f¢lelem àattÂl, amiv¢ bennem a politika lett ¢s ami-
v¢ ¢n lettem a politikÀbanÊ ä Árja.

Ez teszi majd drÀmaian elevenn¢ az '54-es
àerjed¢sÊ megid¢z¢s¢t az eml¢kez¢s sorÀn, az
OTHELLO-prÂbÀk kulisszÀi k´z´tt az egyete-
mes meghasonlÀsokat, pontosan ¢s fÀjdalma-
san egybeszûve az ¢let eg¢sz¢vel ä hiszen Àt-
hatotta! ä, pletykÀkkal, fogfÀjÀssal, intrikÀk-
kal, filmforgatÀssal, prÂbal¢gk´rrel, hatalmi
harccal, erotikus vÀgyakozÀssal. Ekkor m¢g
lelkesÁteni tudja GÀbort a RÀkosi-besz¢d, de
megnyugvÀssal t´lti el Nagy Imre b´lcsess¢-
ge ä a vÁvÂdÀs keserveit m¢g nem cser¢lhette
fel a k´nnyelmü Át¢lkez¢ssel sem û, sem mÀs.

Ahogy t´rt¢netfilozÂfiai erejü ¢s m¢gis
emberi vonzalmÀt hitelesen rajzolja meg a le-
bilincselûen emberi ä kritikÀjÀban is szere-
tetteli ä portr¢ban, amit az ekkor szabadult
Ujhelyi SzilÀrdrÂl rajzol GÀbor az eml¢kez¢s
lapjain. Aki meg tudta ûrizni tartÀsÀnak zÀ-
logak¢nt eg¢sz meggyûzûd¢s¢t a b´rt´nben, ¢rt-
hetetlen¡l ¢s lenyüg´zûen; ¢s akitûl ennek
olykor abszurd epizÂdjai nem tünnek sem
nevets¢gesnek, sem anakronisztikusnak, ha-
nem legfeljebb hitelesen àkiz´kkentnekÊ ä mint
az a k¢r¢se, hogy a b´rt´nbûl m¢gse szÀllÁtsÀk
ût autÂn haza, mert megn¢zn¢ az idûk´zben
fel¢p¡lt metrÂÀllomÀsok dekorÀciÂjÀt s a bol-
dogan utazÂ munkÀsokat.

Nem gerincprobl¢ma ¢s nem is alkati str¢-
bers¢g tehÀt, hanem eff¢le morÀlis etalon
sejthetû GÀbor MiklÂs meggyûzûd¢se m´-
g´tt, ez¢rt lesz drÀmaivÀ majd a t´rt¢nelmi
erjed¢s sokszor drÀmaiatlan folyamata,
ahogy felnyÁlÂ szeme elûtt lassan ¢s visszafor-
dÁthatatlanul sz¢tfoszlik ennek a moralitÀs-
nak minden k¡lsû pÀtosza.

AttÂl az '54-es tavasztÂl kezdûdûen nem
lesz k¢rd¢ses, hogy az erjed¢s egyirÀnyÃ fo-
lyamat, ¢s ha ennek a folyamatnak van dra-
maturgiÀja, akkor GÀbor a maga tehets¢g¢vel
azt fogja szolgÀlni. így tÀrulnak fel azok az
epizÂdok ä eml¢kezetesen ¢s ÁrÂi erûvel id¢z-
ve meg egy korszakot ä, amelyek formÀt kÁ-
nÀlnak lassan, de radikÀlisan vÀltozÂ meg-
gyûzûd¢s¢nek s a belûle k´vetkezû Ãjabb sze-
repnek ä amelyet azonban mÀr nem jÀtszhat
el. HiÀba minden lelkesed¢se a Petûfi-k´r vi-
tÀinak perem¢n, hiÀba a nagy rem¢nyü ba-
rÀtok irÀnti bizalom ¢s vÀllalni akart sors-
k´z´ss¢g, GÀbort m¢gis akkor fosztjÀk meg
fÀjdalmasan ¢rlelûdû belsû dilemmÀinak ka-
tartikus konklÃziÂjÀtÂl, amikor a ä vÀratlan
d´bbenettel ¢s m¢gis sz¡ks¢gszerüen el¢r-
kezett ä forradalom elsû napjaiban, sz¢gyen-
¢vel tÀvozik ä Horvai IstvÀnnal egy¡tt ä szÁn-
hÀza viharos tÀrsulati ¡l¢s¢rûl, mert nem
korrigÀlhatja sem szem¢lyes azonosulÀsvÀgy,
sem dacos megbÀnÀs azt, amit a t´rt¢nelem
szereposztÀsi t¢ved¢s¢nek hitt mÀr ugyan, de
eljÀtszott.

°s ezutÀn ism¢t eml¢kezetes epizÂdok
egyensÃlyoznak az eufÂria ¢s az ´nmarcan-
golÀs k´z´tt, ¢s a v¢gre distanciÀval lÀtni
k¢nytelen GÀbor MiklÂs az oktÂberi napok
szem¢lyess¢g¢ben ¢s meghasonlÀsaiban is ¢r-
z¢keny, pontos krÂnikÀjÀt adja. àLeltÀrt k¢ne
csinÀlnom ä Árja majd ä, miben is hiszek igazÀn.Ê
Mert az àÀt nem ¢lt, gyÀva bûg¢sekÊ, amelyek
ennek a meghasonlÀsnak bizonnyal fÀjdal-
mas ¢s olykor nyilvÀnos epizÂdjai lehettek,
csak k¢sûbb talÀlhatnak mened¢ket egy eg¢sz
nemzet k¢ts¢gbees¢s¢ben ä amiben a szovjet
megszÀllÀs utÀn mÀr ´nfeledten ¢s felt¢tlen¡l
osztozhat GÀbor MiklÂs is.

°s ennek az osztozÀsnak is van àdramatur-
giÀjaÊ. MÁg GÀbor jÀtszik tovÀbb. Nem ¡ltetik
le, mint Darvas IvÀnt r´videsen, voltak¢ppen
nincs is mi¢rt; kihallgatjÀk azonban ä s a ter-
ror, t¢boly, k¢ts¢gbees¢s ¢s ¢letvÀgy mara-
dandÂan meg´r´kÁtett k´zeg¢ben, a kihall-
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gatÀs sorÀn d´bbenten veszi ¢szre, ahogy Ãj-
ra àkac¢rkodikÊ a hatalommal, szinte csÀbÁt
¢s csÀbul; alkata alÂl, Ãgy tünik, nem vÀltja
meg sem a f¢lelem, sem a meghasonlÀs, sem
az undor.

Mert ekkor m¢g a megrend¡l¢s sem el¢g.
A k¢sei szemben¢z¢s fÀjdalma mÀra mÀr fel-
oldozza, de ekkor m¢g ä emigrÀlÂ, eltünû, Àt-
ÀllÂ, megt¢bolyodÂ barÀtok, koll¢gÀk sorsÀ-
nak k´zels¢g¢ben ä a DON JUAN-ra k¢sz¡l:
nagy szerep! nagy feladat! ä, ¢s ezt is el-
jÀtssza. ý, aki àelÀrulta a n¢petÊ, mint egy le-
v¢lben titokban tudomÀsÀra hozzÀk; no ¢s
aki elÀrulta a szocializmust, ahogy ezt mÀsok
¢reztetik vele ä GÀbor pedig ism¢t fûszereplû
lesz, ism¢t csÀbÁtani fog, nem tud mÀst tenni:
tehets¢ge a sorsa.

MÁg azutÀn, szÁnpad ¢s szerep minden po-
kolraszÀllÀsa nyomÀn ott nem marad egy me-
leg test, zavarbaejtûen ¢s zavartan, csÀbÁtÀsÀt
k´vetû ´lel¢s¢be zÀrtan a pesti gettÂ egyik ka-
pualjÀban ä hogy v¢gre azt is meg¢rthesse:
mit is jelent ilyen k´zels¢gben az û szerepe,
mÀsok sorsÀban.

De m¢gis, ez a bûs¢gesen, szÁnesen ¢s ¢r-
z¢kenyen dokumentÀlt politikai szerepjÀt¢k
veti fel a szerep¢rtelmez¢s megannyi dilemmÀ-
jÀt. A legk¡l´n´sebb mozzanat talÀn a szerzû
izmosodÂ ¢s t´bbsz´r hangsÃlyozott ´ngyü-
l´lete: viszolygÀstÂl undoron Àt a v¢gletes
´nelutasÁtÀsig terjed az ¢rzelmi skÀla. Amely-
nek paradox csÀbÁtÀsa sem tagadhatÂ: az ef-
f¢le gesztus v¢gletes ûszintes¢get, kÁm¢letlen
feltÀrulkozÀst sejtet ä Àm itt mintha az ellen-
kezûj¢hez vezetne. Hiszen ha az ´nvÀd min-
den ¢rve Àll: gyÀvasÀgtÂl str¢bers¢gen Àt pol-
gÀri k¢nyelemszeretetig ¢s karrierizmusig ä
akkor mintha az ´sszes konkr¢t epizÂdra ele-
ve abszolÃciÂt adna ez a hangsÃlyozott, ere-
dendû alantassÀg. Amivel nemcsak a n¢zû ä
olvasÂ ä megannyi eml¢ke szeg¡lhet szembe,
de az ism¢tl¢sek fÀjdalmÀban megnemesedû
gesztus: vajon mikor ¢r v¢gre fel valamif¢le
egyszem¢lyes katarzissal ez a kÁm¢letlens¢g?

MÁg tehÀt ¢rezhetû az ´nmardosÂ azono-
sulÀs az elk´vetett bün´kkel, ugyanilyen nyil-
vÀnvalÂ a distancia a k´vetkezm¢nyek elfoga-
dÀsÀban. °s ennek dilemmÀjÀt a szerzû egy
frappÀns ¢s frivol kis mes¢v¢ formÀlta, amely
k¡l´n´s olvasmÀny a k¢t k´tetben. Nem ¢p-
pen az¢rt, mert egy àfingrÂlÊ, m¢gpedig egy
àT́ rt¢nelmi Nevezetess¢gü Fing T́ rt¢net¢rûlÊ szÂl,

hiszen bÀrmif¢le em¢sztûszervi epizÂd m¢r-
hetetlen¡l emberibb ¢s term¢szetesebb, mint
az egykor meggyûzûd¢ssel vÀllalt, majd
utÂbb felismert embertelens¢g k´vetkezm¢-
nyeinek eff¢le szeml¢lete. Az EZEREGY°JSZA-
KA stÁlusÀt imitÀlÂ mese egy boldog nÀszra
k¢sz¡lû fiatalember kÁnos kudarcÀt r´gzÁti: a
feldÁszÁtett mÀtkÀhoz k´zeledû vûleg¢nybûl a
nagy nyilvÀnossÀg elûtt ¢s a legfontosabb pil-
lanatban csaknem emberf´l´tti szellent¢s
d´rren elû, Ágy ä a m¢goly jÂindulatÃ, Àm Àl-
tala ekk¢nt megfertûz´tt l¢gk´rbûl ä sz¢-
gyen¢ben sietve menek¡l az ifjÃ, s ´nk¢nt
vÀllalt szÀmüzet¢sben pergeti napjait, majd
¢veit. Amikor pedig ÀlruhÀban, ¢vek mÃltÀn
visszat¢rne sz¡lûf´ldj¢re, rÀd´bben, hogy
nem feledt¢k tett¢t: szellent¢se tagolni segÁ-
tett az idût, a fing elszÀllt, de eml¢ke ´r´kre
fennmaradt.

°ppen az eml¢kez¢s olvastÀn vÀlik fÀjdal-
masan nyilvÀnvalÂvÀ, hogy mindaz, ami a
sztÀlinizmus ¢veiben GÀbor MiklÂssal ¢s Àl-
tala t´rt¢nt, talÀn m¢gsem hasonlÁthatÂ az
EZEREGY°JSZAKA nÀsz¡nnep¢hez, s kivÀlt-
k¢pp bünei ä a bün´s´k ¢s az Àldozatok m¢l-
tÂsÀga miatt, egyk¢nt ä nem tekinthetûk tÀr-
sasÀgi illetlens¢gnek. Ahogy sem a sz¢gyen,
sem a menek¡l¢s azutÀn ¢ppen nem a t´rt¢-
nelmi àillems¢rtûketÊ jellemezte, mÁg az idût
sem a szellent¢s tagolta, hanem trag¢diÀk. A
sek¢lyke mese nem ¢rne ennyit, ha nem utal-
na valamif¢le szomorÃ arÀnyt¢veszt¢sre, ma-
lackodÀssal tompÁtva ¢s semlegesÁtve a sz¢-
gyent, ¢s amolyan r´h´gûs-´sszekacsintÂ kon-
szenzust Ág¢rve ¢ppen ott, ahol az ´sszeka-
csintÀs zÀrja ki a valÂsÀgos, kik¡zd´tt k´zmeg-
egyez¢st. °ppen azt, amelynek ä sz¢p lapjain
ä GÀbor MiklÂs eml¢kez¢se is egyik zÀloga.

°s ez a m¢ltatlan szÀmvet¢s lesz kÁnossÀ
akkor, amikor Lawrence Olivier III. Ri-
chÀrdjÀt n¢zve fogalmazÂdik meg GÀborban,
hogy à¢n is lehetn¢k ilyen, ha szabad lenn¢kÊ.

Hogy vajon a szabadsÀg ott kezdûdik-e?
Vagy nem jutottunk-e vissza szÀnalmas ´ssz-
nemzeti kibÃvÂnkhoz, a szem¢lyes tartÀst ki-
kezdû egykori ments¢ghez? Hogy nem va-
gyunk szabadok, tehets¢g¡nket nyilvÀn sz¢t-
lûtt¢k a szovjetek, mint a vÀrost. De az eff¢le
abszolÃciÂ nem veszedelmesebb-e, mint a
puszta cinizmus, ¢s a szabadsÀghiÀny nem kÁ-
nÀl-e ments¢get olyasmire, aminek a hiÀnyÀ-
ra ä szemben a szabadsÀggal ä nincs ments¢g
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egyÀltalÀn? °s talÀn ez az oka annak, hogy a
politika ebben a visszatekint¢sben nem vÀlha-
tott m¢ltÂ szerepp¢, sem ÀllÁtÀsÀban, sem ta-
gadÀsÀban; mÁg meghatÀrozta ezt az ¢letet,
amelyben azonban minden, ez is, egy mÀsik
szerep ä a szÁn¢szet ä felt¢tele volt; ott pedig,
minden ellenkezû felt¢telez¢s ellen¢re: nincs
hazugsÀg.

°s ezt GÀbortÂl is tudjuk ä ¢s az ´nmar-
dosÂ eml¢kez¢s sem cÀfolhatja ezt a tudÀst.

(CsalÀd) Az eml¢kirat szerzûje Àltal eljÀtszott
¢s megÁrt szerepekhez a àkisvilÀgÊ szerepei is
eredendûen hozzÀtartoznak, olykor ¢ppen a
politikai vagy szÁnhÀzi szerep ellenpÂlusa-
k¢nt, hogy itt v¢gre elvÀrÀsoktÂl ¢s hazugsÀ-
goktÂl mentesen lehessen ´nmaga. Ezek k´-
z´tt a meghitt dÁszletek k´z´tt, amelyeket is-
m¢t csak rendkÁv¡li ¢rz¢kenys¢ggel ¢s ÁrÂi
erûvel id¢z meg GÀbor, m¢gpedig a korai ´t-
venes ¢vek paradox otthonossÀgÀt: ahogy a
szocializmus ¢pÁt¢se k´zben csaknem ¢rintet-
len maradhatott a polgÀri vilÀg megannyi is-
mert kulisszÀja: volt vasÀrnapi eb¢d, volt cse-
l¢d, korzÂ ¢s fûleg: voltak a nagymamÀk, a
meghitts¢g ¢s otthon zÀlogak¢nt ¢s olykor Àl-
dozatak¢nt, a melegs¢get ÀrasztÂ mindenna-
pokban, elsûsorban: a nagymamÀk.

°s az eml¢kez¢snek ez a vonulata az¢rt
marad meghatÀrozÂ, mert ¢ppen ennek a hÁ-
vogatÂ ¢s varÀzslatos idillnek ä k¢t fûszerep-
lûj¢vel: a pÀrhuzamos ¢letrajzban felsejlû cso-
dÀlatos hûsnûvel, Ruttkai °vÀval, a feles¢g-
gel, illetve a bÀjos kis Julival, a gyerekkel ä
mind l¢tez¢se, mind hiÀnya egyk¢nt fesz¢lye-
zi, nyomasztja, olykor elragadja, de inkÀbb
gy´tri a csalÀd fenntartÂjÀt, centrumÀt: GÀ-
bor MiklÂst. °s a gy´trelemnek persze ism¢t
csak sokf¢le ¢s sz¢pen r¢tegzett ´sszetevûje
van: a polgÀri viszonnyÀ vÀltozott szerelem
k´zismert ellentmondÀsaitÂl kezdûdûen azon
a szellemi, morÀlis ¢s müv¢szi k¢nyelmetlen-
s¢gen kereszt¡l, amit ¢ppen ennek az ¢letnek
csÀbÁtÂ k¢nyelme ä olykor: mint renyhes¢ge
ä sejtet, eg¢szen addig a rem¢nytelen romÀn-
cig, ami Juli meghÂdÁtÀsÀt ¢s megtartÀsÀt je-
lenti: a felt¢telek n¢lk¡l akart gyermeki sze-
retetet.

A naplÂ pontosan ad szÀmot a t´bb-keve-
sebb rendszeress¢ggel ¢rkezû krÁzisek min-
den mozzanatÀrÂl, legyen az lakÀscsere, a k¢t
nagymama konfliktusa, gyermekbetegs¢g
vagy a hÀzassÀg ¢rz¢ki szenved¢lyeinek apÀ-

lya. Az intimitÀsokra sÂvÀrgÂ k´z´ns¢g tehÀt
bûven csemeg¢zhet a megrendÁtû nyÁltsÀggal
feltÀrulÂ lapokrÂl ä akÀrcsak a szÁnhÀzt´rt¢-
neti ¢rdeklûd¢s, mondhatnÀm: filolÂgia,
hogy v¢g¡l is mibûl ¢p¡lt a Jago ¢s Don Juan
¢s Romeo ¢s a t´bbi.

NyilvÀnvalÂan nem ebbûl a polgÀri ¢letbûl
s nem is ennek (nyilvÀnvalÂan ugyancsak
polgÀri) felrÃgÀsi kÁs¢rleteibûl. InkÀbb talÀn:
az erre utalÂ vÀgyakbÂl, a menek¡l¢s illÃziÂ-
jÀbÂl ä az ¢rzelmi konszolidÀciÂ halÀlos ´le-
l¢s¢bûl ä s a mindebbûl k´vetkezû folyamatos
krÁzisbûl. °s ez az ¢rzelmi-¢rz¢ki dinamika
azutÀn mÀr csak alkalmakat keres a k¡l´nf¢le
szerepekben: a csalÀdfû¢ben ¢ppÃgy, mint a
szÁnpadiakban, hogy bejÀrhassa azt a moz-
gÀsteret, amely ä ismert okokbÂl ä eg¢sz¢ben
csak a szÁnpadon bejÀrhatÂ. A megejtû sz¢p-
s¢ggel megrajzolt idillek m¢gis nyomasztÂ is-
m¢tlûd¢ssel id¢zik-keresik fel az azonos hely-
szÁneket: Balaton, LeÀnyfalu, Margitsziget ¢s
a t´bbi, hogy mindig mÀs eszk´z´kkel, de
mindig azonos intenzitÀssal teremtse Ãjra a
boldogsÀgban is feloldhatatlan ellentmondÀ-
sokat, amelyek alapja, legfûbb mozgatÂja ter-
m¢szetesen GÀbor MiklÂs ´nmagÀra osztott
szerep¢vel valÂ viadala volna.

(àGÀbormikiÊ) Ha egyÀltalÀn ez az ´nmaga
l¢tezik. A cÁmadÂ àcsinos zseniÊ, a barÀtok ¢s
hÂdolÂk Àltal egyk¢nt egybemondott àGÀ-
bormikiÊ, a szerepek m´g´tt sejtetett vonzÂ,
vÁvÂdÂ, szellemes ¢s szenved¢sekben ¢rlelt
derüs szem¢lyis¢g, aki mintha csak maszkok-
k¢nt vonnÀ arca el¢ a k¡l´nf¢le k´lcs´nz´tt
alakokat ä hogy cser¢lget¢s¢vel, elrejt¢s¢vel
tÀrja fel az igazit.

Ha ¢ppen ennek a derünek ¢s sugÀrzÀs-
nak nem mondana ellent az ÁrÂ, sût: maga a
naplÂ, a müv¢szi nagysÀg ellen¢re pedig GÀ-
bor bevallott àk¢ptelens¢geÊ arra, hogy bÀr-
mi mÀssal azonosulni tudjon, mint a v¢dett-
s¢gben felnûtt ÃrifiÃval, a szellemes ¢s felszÁ-
nes polgÀrral, akit eredendû tÀrsadalmi po-
zÁciÂja ¢s tradÁciÂja Âv meg attÂl, hogy isten-
igazÀban odaadja magÀt valaminek vagy va-
lakinek, hogy ne legyen a sorsa az (ha ¢ppen-
s¢ggel nem a v¢gzete), ami egy¢bk¢nt csak
tehets¢ge volna. °s ez a tanulsÀg csaknem
szÁnhÀzt´rt¢neti jelentûs¢gü ä m¢lyebb elem-
z¢sek kiindulÂpontjÀul szolgÀlhat.

àJÂl ismered itt a lÀbunk alatt ennek a salaknak
minden formÀjÀt ä fejezi ki ezt legpontosabban
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a barÀt, BozÂky IstvÀn ä, szÁn¢t, lÀtod, ÀbrÀzolni
is tudod, m¢g Àt is ¢rzed, de m¢g soha nem est¢l Ãgy
orra benne, hogy az Áz¢t is megkÂstoltad volna.Ê °s
az orra bukÀs itt egyÀltalÀn nem statikai, ha-
nem fûk¢nt alkati k¢rd¢s ä ¢s ¢ppen az¢ a
magatartÀs¢, amit hagyomÀny, mentalitÀs,
csalÀd alakÁtott ki àGÀbormikiÊ-ben ä ponto-
sabban: alakÁtott àGÀbormikiÊ-v¢. Hogy min-
den hitelesen megid¢zett ¢s erûteljesen ÀbrÀ-
zolt v¢glet¢vel ¢s viharÀval egy¡tt sorsa meg-
kÁm¢lje ût mindattÂl, amitûl ä p¢ldÀul ä egy
SoÂs Imr¢t nem kÁm¢lhet meg. MÁg ¢ppen
ez a k¡l´n´s, reflektÁv sorsviszony teheti ût
alkalmassÀ arra, ami v¢g¡l m¢giscsak müv¢-
szett¢ vÀlhat. SzÁnhÀzzÀ. °letmüv¢. GÀbor
Ãgy fogalmazza ezt meg egyszer, hogy szÁn¢-
szi precizitÀsa valamif¢le Àtmenet volna àaz
ÀlmodozÀs ¢s a rejtv¢nyfejt¢s k´z´ttÊ. Mindez nem
csak stÁlus ¢s nem csak adottsÀg ä ¢ppen az
eml¢kiratok sugalljÀk szinte dokumentum-
erûvel, hanem szÁnhÀzt´rt¢net. Egyszem¢lyes
¢s maradandÂ. Szem¢lyesebb ¢s maradan-
dÂbb bizonnyal, mint a dokumentumerejü
pletykÀk, informÀciÂk ¢s kulisszatitkok. Hi-
szen ez a szem¢lyis¢g ¢s ez a tehets¢g ponto-
san felelt annak a kornak ä t´bbr¢tü ä ig¢-
ny¢re is, amely GÀbor MiklÂst naggyÀ tette;
de amelyben ott van a vesz¢ly, amit Ruttkai
°va Ãgy fogalmaz meg ä szeretettel, aggÂdÀs-
sal ¢s n¢mi kÀr´r´mmel ä, hogy àvesz¢lyes, ha
az ember rÀmegy a sajÀt szexepilj¢reÊ.

°s ism¢t Shakespeare siet a fûhûs segÁts¢-
g¢re. Ahogy egykor JagÂk¢nt d´bbenhetett
rÀ term¢szet¢nek nagyon is eleven ellent-
mondÀsaira: a àGÀbormikiÊ s´t¢tebb portr¢-
jÀra, amely m¢gis talÀn hitelesebb volt annÀl,
mint amit f¢nyesen ´nmagÀnak hitt; ahogy
k¢sûbb Romeo segÁt Ãjragondolni bizonyos
axiÂmÀkat ¢rz¢kek, ¢rzelmek ¢s szenved¢-
lyek term¢szet¢rûl ä amikor megszokÀs, ci-
nizmus, hÀzassÀg, banalitÀs stb. feledtetni
tudnÀ, mik¢nt is fakad szem¢lyis¢gbûl szere-
lem ¢s viszont ä, Ãgy ¢rlelûdik most a k¢ts¢-
gek zsenije: Hamlet, hogy alkat ¢s szerep
majd nyÁlt szÁnen m¢rkûzz´n meg egymÀssal.
Hogy ennek nyomÀn megsz¡lethess¢k a fel-
ismer¢s, hogy a nem cselekv¢s is tett, m¢g-
pedig visszavonhatatlan ä mert vannak hely-
zetek, amikor mÀr sem bÀj, sem tÀrsadalmi
helyzet, sem ¢rz¢kenys¢g vagy virtuÂz szel-
lem nem mentesÁthet a àneki rendeltÊ tettek
alÂl. °s itt a tett ä a mü. Mert a tovÀbbi logi-
kai k´vetkeztet¢s az eml¢kez¢sen ä egyelûre

ä kÁv¡l reked; csak sejteni tudjuk, hogy àGÀ-
bormikiÊ-t ez a dÀn kirÀlyfi m¢g jÂkor rÀzza
fel ¢s talÀn menti meg. °s nem mÀssal, mint
ugyanazokkal az ellentmondÀsokkal, ame-
lyekre feloldÀs Shakespeare-n¢l ¢ppÃgy
nincs, mint mÀsnÀl ä de amelyek megformÀ-
lÀsa ¢s kifejez¢se mintha m¢ltÂsÀgot adhatna
mindannak, ami en¢lk¡l formÀtlan ¢s ¡res
marad.

(A maszk m´g´tt) Hacsak f¢lre nem hajtja
maga a szereplû a maszkot, mint a SZENT-
IVçN°JI çLOM mesterembere, hogy megnyug-
tatÀsul kiszÂljon: kedves k´z´ns¢g, ne f¢lj. A
maszkot, mely itt nem szerepet jelent, hanem
ä a l¢lektan etimolÂgiÀjÀval, ugye, personÀt.
°s mi mÀs lehetne ennek a àkiszÂlÀsnakÊ a
tere, mint ez az ´sszesen 862 oldalas mono-
lÂg, a mind tagolatlanabbÀ vÀlÂ magÀnbe-
sz¢d, melynek ä nem kev¢s paradoxiÀval ä
komponÀlt szegmentumai megrendÁtûbbek,
ûszint¢bbek ¢s hitelesebbek, mint az eml¢kek
k¢sûbbi spontÀn ÀradÀsa; noha informatÁvak
¢s forrÀs¢rt¢küek az utÂbbiak, de ¢ppen ez
a paradoxia jellemezheti legteljesebben a
v¢gsû maszkot: a szem¢lyis¢get.

Mint az immÀr nem vÀlaszthatÂ szerepet.
Ami helyett a szerzû k´lcs´n´zhetû szem¢lyi-
s¢gekkel kÁs¢rletezik, sikerrel, szÁnpadon na-
gyon nagy sikerrel, ¢s az egyik ilyen szerep
a (naplÂ)ÁrÂ¢ volt, melynek vonÀsai azonban
ä mint ekkor lÀthatjuk ä m¢gsem egyeznek
a personÀ¢val.

Mert talÀn az egyik legmegrendÁtûbb k´-
vetkeztet¢s az volna, hogy a szerzû v¢g¡l
minden szerep f´l´tt szomorÃan diadalmas-
kodik, hogy egyik sem felelhet meg neki, sem
ez a hat, sem az eljÀtszott sokszor hat ä a dis-
tancia müv¢szi eszk´z´kkel vagy vallomÀso-
san, de v¢gig ¢rezhetû.

Mert mÁg GÀbor az GÀbor az GÀbor, vitatha-
tatlan nagysÀg, müv¢sz ¢s klasszikus, mikor
mi, mindegy: kegyelem; addig ez a GÀbor so-
ha nem talÀlja meg azt a formÀt ä igen: sze-
repet! ä, amelyben kinyÃjtÂzhat, amelynek
Àtadhatja magÀt, ¢s el¢gedett lehetne v¢gre
azzal, aki; nem azzal tehÀt, amit csinÀl, ¢l,
amit l¢trehoz; hanem: aki, ¢s enn¢l a v¢gte-
lenÁtett keres¢sn¢l aligha van fÀjdalmasabb
mozgÀs.

Ez¢rt a rengeteg keserüs¢g, a k¢ts¢gbe-
es¢sre elegendû d¡h ¢s dac ¢s szenved¢ly;
ez¢rt tud mindez a fonÀkjÀrÂl megmutatkoz-



ni, mint vÀgyÂdÀs ¢s illÃziÂ ¢s rem¢ny, ek-
k¢nt pedig Àt¢l¢se mindannak, amit sorsa ¢s
alkata rendre megvonna tûle, de k¢pzelete ¢s
tehets¢ge talÀn nem; ez¢rt a sorra prÂbÀlt
szerepek, a rÀosztottakon tÃl az ´nk¢nt vÀl-
laltak: politikaiak, csalÀdiak, barÀtiak, egye-
bek; ¢s ez¢rt, hogy egyik sem lehet eg¢szen
az ´v¢, hogy mindegyik csak Ãjratermeli a hi-
Àny¢rzetet, mert û m¢gis, ´r´k´sen kÁv¡l Àll,
mik´zben minden sÂvÀrgott àbentl¢tÊ min-
den elviselhetetlens¢g¢vel tisztÀban van;
ez¢rt kellenek a naplÂk, a distancia ¢s mene-
d¢k, a legszükebb ¢s egyben legtÀgasabb nyil-
vÀnossÀg ä amelyeket Áme kiad, de kommen-
tÀl is mindjÀrt ezalatt, mert vallomÀsainak
szerep¢tûl is tÀvolsÀgot tartana; de hÀt lehet-
s¢ges-e m¢g, no ¢s az ¢letmü mÀr Àll, meg-
van, maradandÂ, ¢s ha szÀmÀra elviselhetet-
len is, akkor sem bizonyos, hogy vÀltoztathat
rajta ä hÀt û m¢gis, ezÃton k´zli ´nmagÀval
kapcsolatos k¡l´nv¢lem¢ny¢t: hogy û ezt
nem Ãgy gondolta, hogy û m¢g utoljÀra ki-
szÂlna a maszk m´g¡l, terjedelmesen ¢s han-
gosan ¢s immÀr nemcsak müv¢szi autoritÀs-
sal, hanem sajÀt szem¢lyis¢ge Àltal hitelesÁtve,
mielûtt lemenne a f¡gg´ny, mielûtt vissza-
vonhatatlannÀ vÀlna az, ami persze amÃgy
sem visszavonhatÂ, de talÀn m¢gis: megvÀl-
toztathatÂ, ÃjraolvashatÂ, mert azutÀn mÀr
k¢sû lesz, ¢s nem az¢rt, mert az àelûadÀsÊ ¢r
v¢get, hanem mert nem harsanna fel elegen-
dû erûvel a taps; igen: a mindent megvÀltÂ,
mindennel fel¢rû siker.

Nagy AndrÀs

   LASSZñMONDAT,   
SKALPVERS, SZñINDIçN

TÂth Krisztina: Az Àrny¢kember
JÂzsef Attila-k´räKijÀrat KiadÂ, 1997. 54 oldal,
300 Ft

TÂth Krisztina Ãj k´tet¢rûl besz¢lve most ne
a versekbûl, hanem a szavakbÂl induljunk ki.
A k´ltû figyelme ugyanis erûteljesen a sza-
vakra irÀnyul. Akik elûzû k´nyv¢vel kapcso-
latban ä teljes joggal ä kiforrott, k¢sz k´ltût

emlegettek (tehÀt azt hitt¢k, sejthetik a k´ltû
vilÀgÀnak hatÀrait), azokat most meglepet¢s
¢ri. De azokat is, akik ezzel a k¢sz vilÀggal
nem tudtak megbarÀtkozni. Pontosan Ãgy
van, ahogy MÀndy IvÀn Árta A BESZ°LGET°S
FONALç-rÂl, ¢s ami most az Ãj k´nyv f¡lsz´-
veg¢t adja: àA mÀsodik k´tet a gyerekkor ¢lm¢-
nyeivel, eml¢keivel ä ¢s zuhatagszerüen. öristen,
m¢g hogy zuhatagszerüen... Hiszen mÀr az elsû k´-
tet is (ýSZI KABçTLOBOGçS) egy teljesen k¢sz, tu-
datos k´ltût mutatott.Ê A harmadik k´tet az Ãj-
rakezd¢s, az Àt¢rtelmez¢s, az erûk Àtcsopor-
tosÁtÀsÀnak k´tete. àMost is ugyanazt gondolom,
csak / kimondhatatlanul unom a besz¢det.Ê így in-
dÁtja a gyüjtem¢ny egyik legjobb vers¢t, a
SZñINDIçN-t. Ha pedig egy k´ltû unja a be-
sz¢det, ez azt jelenti, hogy alapvetû k¢ts¢gei
tÀmadtak az Àltala müvelt mesters¢g fogÀsai-
val ¢s anyagÀval kapcsolatban, immÀr min-
dent meg tud csinÀlni, amit akar, ¢s ha ezt
tudja, ezt a tudÀst tudja, ha tehÀt van ´nis-
merete, ¢s tisztÀzta a sajÀt lehetûs¢geit ¢s kor-
lÀtait, nos, akkor azt is megk¢rdezheti ¢s meg
is kell k¢rdeznie, hovÀ vezet innen tovÀbb az
Ãt? Vagyis azt kell akarja, hogy ne tudja
mindazt, amit tud, hogy ne legyen az, akiv¢
´nszÀntÀbÂl ¢s sajÀt munkÀja r¢v¢n lett.

TÂth Krisztina most ¢pp ezzel a versbon-
tÀssal, ´nle¢pÁt¢ssel, helyzet¢rt¢kel¢ssel ¢s
helyzetÀt¢rt¢kel¢ssel foglalkozik. Persze ver-
sei nem pusztÀn a k´ltûi l¢tet k¢rdûjelezik
meg, hanem ÀltalÀban az emberi l¢t formÀi-
val kapcsolatos k¢ts¢geirûl is tanÃskodnak:

à ä nagyon unom, hogy emberek k´zt,
KutyÀkkal k¢ne tÀrsalogni,
n¢zni macskÀt, f¡let hegyezni,
szagra szaggal vÀlaszolni äÊ

ä Árja fent id¢zett vers¢ben. Nem csoda hÀt,
ha mÀsodik ¢s harmadik k´tete k´z´tt mÀr a
cÁm¡k is pontosan ¢rz¢kelteti a k¡l´nbs¢get.
A BESZ°LGET°S FONALA a folytonossÀgot dek-
larÀlja, maga a vers (ami egyÃttal a H°T °V-
SZçZAD MAGYAR K¹LTýI k´tet¢nek is zÀrÂda-
rabja) arra a szÂra v¢gzûdik, hogy szakadat-
lan, a tradÁciÂ szakadatlanul szalad tovÀbb,
m¢g ha mÀsk¢pp sodorjÀk is kicsit. AZ çR-
NY°KEMBER viszont a szem¢lyis¢g ¢s a lehetû-
s¢gek kettûss¢g¢t, a l¢tezû m´g´tt valami s´-
t¢tebb nem l¢tezût sejtet. Ha magÀt a verset
f´llapozzuk, ott rituÀlis, egyszem¢lyes ÀrnyjÀ-
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t¢krÂl olvashatunk. A jÀt¢k megism¢telhetet-
len, az Àrny elszabadul, mint egy orr, ¢s haj-
nalban telefonjÀval zaklatja kitalÀlÂjÀt.

SzakÁtsunk most el n¢hÀny jellegzetes szÂt
tehÀt a versektûl, hiszen ezek a szavak csak-
ugyan meglehetûs ´nÀllÂsÀggal bÁrnak. TÂth
Krisztina szÂteremtû k´ltû lett, aki a nyelv Àl-
tal kÁnÀlt lehetûs¢gek f´lt¢rk¢pez¢s¢re t´r.
M¢gsem nevezn¢m ezt a t´rekv¢st nyelvkri-
tikainak, mert nem kritizÀlja a nyelvet (bÀr a
besz¢det unja), hanem hagyja lehetûs¢geinek
formÀjÀba ugrani, àMert ott lakozik û, ahol a
majdnem.Ê InkÀbb egyfajta nyelvmeg¢rt¢si
kÁs¢rletrûl besz¢lhet¡nk. àKûhal, faÀghal, kan-
nam¢ly, k¢m¢nymagas, f¢nyt¡l´k, f¢nydoboz, hom-
lokÂra, holdÀram, j¢gzsinÂr, ürgy¡m´lcs, k´nt´rfal,
t¢rharang, vÁzhang, hanglobbanÀs, ÀlomhÀborÃ,
Àlommalom, ÀlomkatalÂgus, Àrny¢ktorkÃ, Àrny¢k-
ember, Àrny¢kÀrok, Àrny¢knyelv, Àrny¢kl¢lek, l¢lek-
Àgy, l¢lekjelen, visszabesz¢d, megint (fûn¢v), szÂ-
indiÀn.Ê

Ezek a szavak t´bbnyire ¢pp term¢-
szetess¢g¡kkel lepnek meg. Hiszen a k´ltû
gyakran csak egy-egy hangot mozdÁt el ben-
n¡k (àvÁzhang, hanglobbanÀs, homlokÂra, Àlom-
hÀborÃÊ), ha az olvasÂ figyelme elkalandozik
akÀr csak egy betünyit is, akkor megeshet,
hogy menthetetlen¡l f¢lre¢rti a verset. Az te-
hÀt, ami olyan finom Àrnyalatokra ¢pÁt, ¢s a
k´ltû olyan gy´ng¢d keze munkÀjÀrÂl Àrul-
kodik, egyÃttal csapda is.

Mint lÀthatjuk, ezek a szavak a versekbûl
kiragadva valÂsÀggal megk´vetelik maguk-
nak, hogy bizonyos logika szerint ÀllÁtsuk sor-
rendbe ûket, ¢s ennek a sorba ÀllÁtÀsnak a lo-
gikÀja egyszersmind az eg¢sz k´tetrûl is sokat
elmond. A szÂ´sszetevûk egy r¢sze term¢szeti
fogalom: kû, faÀg, hal, vÁz, j¢g, gy¡m´lcs. A
k´ltû, ahogy mÀr egy korÀbbi id¢zetben is
megfigyelhett¡k, erûsen k´tûdik a term¢-
szethez ¢s a term¢szet vÀrosba bevihetû r¢-
szeihez, kutyÀkhoz (àF¡l´p, a kutya, kint ¡l
mint maga az ¹sszef¡gg¢sÊ ä PUZZLE), cicÀkhoz
(àa bÂlogatÂs halog¢nlÀmpa [...] kicsit az elveszett
cicÀra / hasonlÁt, ahogy a fej¢t tartjaÊ ä AZ
çRNY°KEMBER).

Ugyanakkor a biztosan kivehetûnek tünû
valÂsÀggal szemben a bizonytalant, a ponto-
san meg nem nevezhetût, a pontosan meg
nem tapasztalhatÂt, az Àlombelit vÀlasztja
gyakran t¢mÀjÀul. A HAJNALI RELIEF-et p¢l-
dÀul Ágy indÁtja: àNem jÂl ÀlmodtadÊ. Mintha

egy Àlom kijavÁthatÂ lenne, vagy m¢g inkÀbb,
mintha egy Àlom lehetne jÂvÀtehetetlen.
TÂth KrisztinÀnak persze nyilvÀn nincs is
k¢ts¢ge ez utÂbbi felûl, ez¢rt az Àlom- ¢s Àr-
ny¢kl¢nyek olyan nagyarÀnyÃ felvonultatÀsa
e k´tetben.

De nemcsak szÂ´sszet¢teleket hoz l¢tre,
hanem szÂmetszeteket is. Kett¢vÀg egy szÂt,
mielûtt m¢g bÀrmi jelent¢s kapcsolÂdhatna
hozzÀ, ¢s csak mÀs szavak elmondÀsa utÀn
engedi a f¡ggûben maradt darabot elhang-
zani. Amire ÀltalÀban csak a mondatszerkezet
k¢pes, hogy bizonyos tartalmakat befejezetle-
n¡l hagyjon, ¢s lebegtesse a struktÃra lezÀrÂ-
dÀsÀig, azt û felez¢ssel, k¢tfel¢ hasÁtÀssal ¢ri
el, a szÂ belsej¢be belegy´m´sz´li a monda-
tot. (A szÂindiÀn megp´rgeti ¢s elhajÁtja a
mondatlasszÂt.)

àSzesz¢lyes film, s¢, erdût vetÁt m´g¢d,
tÀlunk, tÀlunk, homÀlyos l¢ptek alja,
hÀtrÀlunk, bej´v¡nk, felr´ppen ¢s hadarva
visszahull rÀnk a lomb, a rozsdafoltos ¢g,
tÀlunk megint hovÀ sürüs´dû k´d¢t
sodorja, s¢, s¢, sz´v´geti, lerakjaÊ

A vers szellem¢hez hÁven mondat k´zep¢n
hagyom abba az id¢zetet. TÂth Krisztina a
szavakat megprÂbÀlja v¢g¢rv¢nyes hely¡kre
illeszteni verseiben. Mit ¢rtek ezen? MegprÂ-
bÀlja a hasznÀlatbÂl k´vetkezû egyedi jelen-
t¢st a szÂ teljes jelent¢startomÀnyÀval vissza-
t´lteni. TehÀt a besz¢dbûl a nyelvbe vissza-
tenni, nem besz¢lni a nyelvet, hanem ¢lni a
nyelvvel. RadikÀlisan ¢s durvÀn, Ãgy ¢rtem,
k´ltûileg n¢ha meglepûen durvÀn arra t´r,
hogy a szÂba ne pusztÀn bevillanjon valami
mÀsik jelent¢s, hanem egyszerre legyen k¢t
helyen, egyszerre Àlljon k¢t jelent¢s viszony-
latÀban, Ágy sz´veg¢t n¢ha annyira evidenss¢
vÀltoztatja, amilyen csak egy vicc lehet:

àNem bÁrok meghalni, az a baj,
pedig most ä viccen kÁv¡l ä hogy szeretn¢m
f´lvenni ¢jszaka a telefont, ¢s
mint nyÀron a Gell¢rt teraszÀn a
kac¢r, de tÀrgyilagos nûi hang, beszÂlni:
Figyelem ´t perc mÃlva j´n a hullÀm!Ê

így ker¡l viccen kÁv¡lre ¢s egyszerre k¢t je-
lent¢sen bel¡lre a RçCHEL, CSENGE cÁmü
versben. MÀskor ez a komoly jÀt¢k veszÁt jÀ-
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t¢kossÀgÀbÂl, ¢s Ãgy tünik, mintha sokkal ko-
molyabbra fordulna. Holott lehet-e bÀrmi is
annÀl komolyabb, mintha valaki, ha csak f¢lig
is, de azt mondja, j´n hamarosan a holtteste,
¢s meg is adja a zÀros hatÀridût, hogy mikor.
Ez mÀr annyira komoly ¢s durva dolog, hogy
csak viccen kÁv¡l, tehÀt a vicc biztonsÀgos k´-
zel¢ben elk¢pzelhetû. Ha a SZñINDIçN cÁmü
vers id¢z¢s¢t most onnan folytatjuk, ahol f´n-
tebb abbahagytuk, akkor itt sokkal m¢rs¢kel-
tebb ¢g´vi jelent¢sjÀt¢kkal talÀlkozhatunk, az
eldûl szÂ konkr¢t ¢s absztrakt ¢rtelm¢nek
egyesÁt¢s¢vel ¢s m¢g mÀs egy¢bbel is, de ar-
rÂl majd az id¢zet utÀn:

àmeg se mozdulni. Minden eldûl
Ãgyis. Eldûlni hÂnapokra.
Hallgatni, hagyni nûni bentrûl
a cs´ndet, n¢zni, hogy befonja
s¡ket mosolyom sz¢pen a liÀn.
nem jutna Àt, csak n¢ha, kÃszva rajta
egy-k¢t ravasz
szÂindiÀn.Ê

Itt ¢pp arrÂl van szÂ, amirûl ezzel a k´tettel
kapcsolatban besz¢lni prÂbÀlunk. ArrÂl,
hogy mi¢rt kell a szÂindiÀn szÂt ´nÀllÂ sorba
Árni. írÀs ¢s l¢tez¢s elfogadhatÂ lehetûs¢gei-
rûl. Meg az elfogadhatatlanokrÂl. A szÂindi-
Àn tehÀt egyelûre ker¡lj´n k¡l´n sorba, ¢s
prÂbÀljon besz´kni CsipkerÂzsikÀhoz, a t¢-
mÀkra k¡l´nben is maga vesse ki a mondat-
lasszÂt (lÀsd f´ntebb), aztÀn ha magÀhoz hÃz-
ta ûket, akkor egy jÂl irÀnyzott vÀgÀssal emel-
je le rÂluk a skalpverset. Nem pusztÀn az ide-
gen ´tlettel valÂ jÀt¢k miatt hozakodtam
most elû ezzel a k¢ppel. Logikusan k´vetke-
zik TÂth Krisztina szÂ´sszevonÀsÀbÂl, ¢s Ãgy
¢rzem, hogy a skalpvers kifejez¢s kitünûen il-
lik a k´ltû nem egy kegyetlen versremek¢re
a k´tetbûl. A szerelmes verset TÂth Krisztina
korÀbban is igyekezett eloldani ¢rzelmes k´-
tel¢keitûl. Elsû k´tet¢nek egyik legjobb da-
rabjÀban, a SçRVçRI F°NYK°P-ben egy t´rt¢-
net elmondÀsa ¢s r¢szleteinek meglepû egy-
mÀsra montÁrozÀsa r¢v¢n, a mÀsodik k´tet
jellegadÂ szonettjeiben, A SZERETET TERM°-
SZET°RýL ¢s A FçJDALOM TERM°SZET°RýL cÁ-
müekben ¢pp e k¢t fogalom rem¢nytelen
´sszetartozÀsÀnak felvillantÀsa r¢v¢n. Ebben
a k´tetben m¢g messzebb ment: szeretû ¢s
szeretett, f¢rfi ¢s nû, vÀgyakozÂ ¢s k´z´ny´s

harcÀt mutatja meg, betekint¢st enged a n¢-
masÀgba zÀrkÂzÂ nû maszkja ¢s gondolatai
m´g¢. Ilyen a cÁmadÂ vers, ilyen a SZIL-
VESZTER. Ez utÂbbiban olvashatjuk azt a fe-
lejthetetlen versszakot:

àMondanÀd-e a cipûmrûl kapÀsbÂl,
hogy az eny¢m? TudnÀd-e, ahogy ¢n egy
fogasra akasztott kabÀtbÂl,
vagy m¢g elûbb, m¢g mielûtt bel¢pek?Ê

Hadd kockÀztassam meg azt a szubjektÁv
megjegyz¢st, hogy a szerelemrûl ennyire
pontosan talÀlÂt, f´lkavarÂt SzabÂ Lûrinc Âta
nem mondtak. (Persze r´gt´n eszembe jut
Nemes Nagy çgnes, Pilinszky, Szeretsz, szeret-
lek. Mily rem¢nytelen, eszembe jut Petri t´pren-
g¢se a szerelmi k´lt¢szet neh¢zs¢geirûl,
eszembe jutnak Lator LÀszlÂ legÃjabb versei,
de m¢gsem hÃzom ki az elûbbi kijelent¢st.)
Ide, a skalpversek k´z¢ tartozik term¢-
szetesen a VíVñK (àd´f¡nk vaktÀban is, csak
fÀjjon. / Rohadt hüs¢g. Ki bÁrna ellenedÊ), ide-
tartozik a JñSLAT, amelyben a lÁrai ¢n (nû¢)
egy hosszÃ vonatÃt sorÀn nem is reagÀl Ãti-
tÀrsÀnak udvarlÀsÀra, aki v¢g¡l elkesere-
d¢s¢ben ¢s rem¢nytelens¢g¢ben mÀr feles¢-
g¡l k¢ri: àBrassÂig hallgattam vÀlasz ¢s nevet¢s
n¢lk¡l.Ê

TÂth Krisztina Ãgy vÀltott hangot, hogy
nem kellett k´lt¢szete korÀbbi er¢nyeirûl le-
mondania. Versei ´sszetettebbek, sÃlyosab-
bak lettek, hangja izgalmas, tiszta, de mÀr
nem annyira dalszerü, cseng¢se szoprÀnbÂl
altba csÃszott, a jÀt¢kossÀga komolyabb lett,
a komolysÀga k´vethetetlenebb ¢s annÀl fel-
kavarÂbb, olvasÀsra ¢s ÃjraolvasÀsra inger-
lûbb, egyre t´bbet Àrul el a lehets¢ges valÂ-
sÀgrÂl, egyre tÀvolabb l¢p a konkr¢t ¢lm¢-
nyektûl, elmondja ûket, àde nem mint aki t¢ny-
leg l¢tezik, csak / v¢letlen¡l kinyÁlott, mint a szÂtÀrÊ
(BERYX DECADACTILUS). TÂth Krisztina k´ltûi
vilÀga, mely az elûzû k´tet¢ben v¢glegesedni
lÀtszott, most izgalmasan ÀtalakulÂban, sokat
Ág¢rûen bûv¡lûben van. Egyszerre t´bb ha-
gyomÀny folytatÀsa ez a lÁra, de ugyanannyi-
ra Ãj hagyomÀnyok teremt¢se is. NyÁljon ki
akÀr csak v¢letlen¡l is ez a k´nyv, egy mon-
datlasszÂ azonnal kirep¡l belûle, ¢s t¢vedhe-
tetlen¡l a csuklÂnkra tekeredik. Nem enged.

V´r´s IstvÀn
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(N)E(U)ROTIKA
BarnÀs Ferenc: Az ¢lûsk´dû
Kalligram, Pozsony, 1997. oldal, 1200 Ft

Az ÁrÂi ¢letrajzok, a müvek, az idevonatkozÂ
szakÁrÀsok ¢s nem utolsÂsorban sajÀt tapasz-
talataink egyformÀn megbÁzhatÂ bizonyÁt¢kai
irodalom ¢s neurÂzis bensûs¢ges sz´vets¢g¢-
nek. AZ °LýSK¹Dý igen gazdagon adatolja
ezt a kapcsolatot: t´bbek k´z´tt ez¢rt gon-
dolom elolvasÀsra, diszkussziÂra ¢s figyelem-
re ¢rdemes k´nyvnek, m¢g akkor is, ha a sz´-
veg mer¢sz eszelûss¢g¢t olykor egy kiss¢
unalmas kiagyaltsÀg vÀltja fel. Amit mer¢sz-
nek ¢s izgalmasnak gondolok benne, az egy
meglehetûsen gazdag ¢s heterog¢n probl¢-
mahalmaz, ami egymÀshoz sokszor lazÀn il-
leszkedû epizÂdokbÂl, ´tletekbûl, miniessz¢k-
bûl, gondolatkÁs¢rletekbûl ¢s demonstrÀciÂk-
bÂl, diagnÂzisokbÂl ¢s gyÂgyÁrekbûl Àll, neu-
rÂzis ¢s erotika, betegs¢g ¢s ÁrÀs k´r¢ rende-
zett tematikus variÀciÂk sora. MÀsr¢szt vi-
szont tagadhatatlan, hogy az a vallomÀsos ke-
ret, mely ezeket a r¢szleteket volna hivatva
eggy¢ rendezni, BarnÀs kez¢ben nem tünik
ehhez el¢g rugalmasnak, ¢s sokszor olyan
konvencionÀlis-irodalmiaskodÂ megoldÀsok-
ra k¢nyszerÁti, melyek alatta maradnak a t´b-
bi r¢sz koncepcionÀlis-irodalmi szÁnvonalÀ-
nak. SzÂ, ami szÂ, BarnÀs Ferenc elsû reg¢-
nye zavarbaejtûen vegyesre siker¡lt, ¢s igen
sz¢lsûs¢ges kritikai visszhangot is vÀltott ki:
Szili JÂzsef a legnagyobbaknak kijÀrÂ elm¢-
ly¡lts¢gü tanulmÀnyt Árt rÂla (Kalligram,
1997. 9.), mely nem tud vagy legalÀbbis nem
tartja fontosnak, hogy besz¢ljen ÁrÂi probl¢-
mÀkrÂl, a Besz¢lû 1997. decemberi KVARTETT-
j¢ben viszont BÀn ZoltÀn AndrÀs ¢s N¢meth
GÀbor hatÀrozottan elutasÁtja BarnÀs reg¢-
ny¢t. Ezt az àegy szavÀt sem hiszemÊ tÁpusÃ
elutasÁtÀst, ami AZ °LýSK¹Dý-t illeti, nem
gondolom jogosnak, ¢n a hangsÃlyt minden-
k¢ppen arra tenn¢m, ami ¢rdekes ebben a
k´nyvben.

A reg¢ny egyoldalas bevezetûj¢ben elût-
t¡nk Àll minden, ami a vallomÀsirodalom
klasszikusainak elengedhetetlen kell¢ke: az
elbesz¢lû titkolt szenved¢lyrûl, sz¢gyenletes
betegs¢grûl, em¢sztû büntudatrÂl besz¢l, ar-
rÂl, hogy a gyÂgyÁtÂ tettek helyett a szavak
megvÀltÂ vagy legalÀbb enyhet adÂ erej¢re

bÁzza magÀt: àAzt rem¢ltem, hogy aljas gondola-
taimat az egymÀshoz szorÁtott lapok csendje egyszer
majd elnyeli, hogy a leÁrt szavak megkegyelmeznek
a h¢t lakat alatt ûrz´tt beteges ¢rz¢seimnek, ame-
lyekrûl senkinek sem mertem volna besz¢lni.Ê Az
utolsÂ lap megerûsÁti a vallomÀsirodalom ku-
lisszÀit: àEgy esûs, cs¡t´rt´ki kora d¢lutÀn adtam
Àt L.-nek a vallomÀsom. Nem f¢ltem, pedig lett vol-
na rÀ okom. BÀtorsÀgom talÀn abbÂl az elszÀnt-
sÀgbÂl eredt, amely a hosszÃ bujkÀlÀs utÀn k¢szteti
a bün´zût ´nfeladÀsra, mert elhatÀrozÀsÀtÂl titok-
ban megnyugvÀst rem¢l.Ê A vallomÀsos keret
egy neurotikus ´ngyÂgyÁtÀsi kÁs¢rleteinek
t´rt¢net¢v¢ rendezi el AZ °LýSK¹Dý epizÂd-
jait. A vallomÀstevû kamaszkorÀnak elsû kÂr-
hÀzi ¢lm¢nyeitûl kezdve mes¢l betegs¢g¢nek
alakulÀsÀrÂl ¢s az ´nmagÀra kirÂtt vÀltozatos
terÀpiÀkrÂl. L¢p¢srûl l¢p¢sre haladva a
k´nyvben a l¢lek ¢s a test betegs¢geinek
eg¢sz sora Àll el¢nk, a betegs¢gmÀnia hatÀ-
rozza meg a nyelvi fordulatok jÂ r¢sz¢t, p¢l-
dÀul: àaz ¢n gyÂgyÁthatatlan szifiliszem a melan-
kÂliaÊ (57.), vagy àTerm¢szetesen Ãgy kellett ren-
deznie, hogy megfigyelûi pozÁciÂja mindezek ellen¢-
re megmaradjon, vagyis akÀr mint valami hasadÀ-
sos elmebeteg, hol elt¡ntethetn¢, hol meg elûrÀnt-
hatnÀ sajÀt ¢nj¢tÊ (131.); ¢s k¡l´nf¢le testi-lelki
kÂrok sorakoznak fel a t´rt¢net ÀllomÀsaiban
is. Az elsû r¢szben az elbesz¢lû kÂrhÀzi osztÀ-
lyokat jÀr be, azutÀn megÀllapodik az ideg-
osztÀlyon, k¢sûbb mÀs ¢s mÀs neurÂzistÁpu-
sok t¡neteit produkÀlja: egy epizÂdban feti-
sisztikusan ragaszkodik egy soha el nem csÀ-
bÁtott lengyel lÀny f¢nyk¢p¢hez: àAz arcÀt fel-
id¢zû fotogrÀfia vette Àt a tabu ´sszes tiltÂ vonÀsÀt,
ez ûrk´d´tt lefokozott szabadsÀgomon, ´nk¢nt vÀl-
lalt rabsÀgom felettÊ (36.), azutÀn a k¢nyszeres
f¡gg¢s, a depressziÂ ¢s a skizofr¢nia vÀltoza-
tos t¡netei k´vetkeznek, majd a k´nyv v¢ge
fel¢ egy remek bet¢tet olvashatunk a fenye-
getû vallomÀssz´vegtûl valÂ paranoid rette-
g¢srûl ¢s az ´nÀllÂ ¢letre kelt sz´veggel szem-
beni cselvet¢sekrûl: àMindezek tudatÀban t´re-
kedtem bizonyos napokon arra, hogy a teleg¢pelt la-
pok hÀborÁtatlan csendet ¢lvezzenek [...] Elûsz´r is
vastag, t´bbnyire szÁnes papÁrokat helyeztem a lapok
k´z¢, ekk¢ppen nehezÁtve meg az oldalak k´z´tti Àt-
jÀrhatÂsÀgot. MegprÂbÀltam a legbarÀtsÀgtala-
nabb szÁneket vÀlasztani, p¢ldÀul a vasutask¢ket
vagy a mütûsz´ldet, amelyeken kereszt¡l mondata-
imnak kev¢sb¢ lesz kedv¡k Àthatolni. Term¢szetesen
ettûl m¢g nem nyugodhattam meg, elv¢gre egy-egy
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oldal ´nmagÀval folytatott besz¢lget¢s¢nek a lehe-
tûs¢ge tovÀbbra is fennÀlltÊ (267.) stb.

A freudi pszichoanalÁzis talÀn minden mÀs
irodalmon kÁv¡li diszciplÁnÀnÀl nagyobb iro-
dalmi hatÀsÀnak nyilvÀn az az egyik oka,
hogy a neurotikus ¢s a normÀlis lelki mük´-
d¢s k´z´tt nem szerkezeti, hanem fokozati
k¡l´nbs¢get ÀllapÁt meg, a patologikus ¢s az
eg¢szs¢ges hatÀrÀt elbizonytalanÁtja. Ebben a
felfogÀsban a betegest Ãgy lehet elk¢pzelni,
mint a ànormÀlisÊ egyoldalÃ, demonstratÁv
felfokozÀsÀt. AZ °LýSK¹Dý-ben is valami
ilyesmirûl van szÂ, a sz´veg egyik leggyakrab-
ban visszat¢rû motÁvuma a testekkel (a sajÀt-
tal ¢s a mÀs¢val) ¢s a mentÀlis mük´d¢sekkel
v¢gzett kÁs¢rlet. A hiteles kÂrt´rt¢net felvÀzo-
lÀsa nyilvÀnvalÂan nem c¢lja BarnÀsnak, a
k´nyv nem a pszicholÂgiai vagy valamif¢le
pszichiÀtriai realizmus jegy¢ben fogant, a visz-
szaeml¢kez¢s elsû mondata r´gt´n cÀfolnÀ,
ha volna benn¡nk ilyen vÀrakozÀs: àTalÀn az
elej¢n dûlt el minden. Megfoghatatlan, de mindig
is ´szt´n´sen vonzÂdtam a betegs¢gekhez.Ê °ppen
ez¢rt nem gondolom eg¢szen indokoltnak hi-
bak¢nt felrÂni azt, hogy v¢g¡l is nem der¡lt
ki eg¢szen pontosan, mi is a fûhûs betegs¢ge.
(MargÂcsy IstvÀn, °S, 1998. febr. 6.) Sût sze-
rintem a reg¢ny egyik nagy ´tlete maga a sa-
jÀtos nevelûd¢st´rt¢net: az, hogy a k¡l´nb´-
zû nûkh´z kapcsolÂdÂ epizÂdokban a szem¢-
lyis¢g- vagy inkÀbb szerelmi fejlûd¢shez egy
mÀsik Bildung kapcsolÂdik, a betegs¢g àma-
gÀra talÀlÀsÀnakÊ ÀllomÀsai.

Ebben a fejlûd¢st´rt¢netben a mindig Ãj
alakot ´ltû betegs¢g d¢monikus term¢szetü,
a szem¢lyis¢gben rejtûzû destruktÁv, egyre
kontrollÀlhatatlanabb àmÀsikÊ-k¢nt jelenik
meg, aki/ami v¢g¡l erotikus k¢nyszerk¢pze-
tek formÀjÀban talÀl magÀra, melyekben a
szeretett nûk mÀs f¢rfiakkal folytatott szerel-
mi aktusai elevenednek meg. A k¢ny-
szerk¢pzetek ellen folytatott harcÀban a val-
lomÀstevû v¢g¡l az ÁrÀsterÀpiÀhoz folyamo-
dik: a megvÀltÂ szerelem Ág¢ret¢vel kecsegte-
tû, L.-lel jel´lt lÀnyhoz füzûdû lek¡zdhetetlen
fantaziÀlÀsaibÂl egy kisreg¢nynyi t´rt¢netet
Ár; a beteg fantÀzia sz¡lte t´rt¢net szerint L.
sajÀtos mÂdon prÂbÀlja meg kikÃrÀlni gyer-
mekkori szexuÀlis traumÀjÀt: elhatÀrozza,
hogy mindennap mÀsik f¢rfival bÃjik Àgyba
ä e program vÀltozatos megvalÂsÁtÀsÀt olvas-
hatjuk AZ °LýSK¹Dý k´z¢psû harmadÀban. A

promiszkuitÀs e felett¢bb ambiciÂzus prog-
ramja a kÁs¢rlett¢ma v¢gletes, sût egy kicsit
mÀr tÃlhajszolt variÀciÂja: a lÀny sajÀt test¢vel
v¢gzett, laboratÂriumian kitervelt kÁs¢rletso-
rozatÀt k´vethetj¡k figyelemmel.

Az ¢lûsk´d¢s egyik lehets¢ges, az erotikus
k¢nyszerk¢pzetekhez kapcsolÂdÂ ¢rtelme
BarnÀs reg¢ny¢ben tehÀt a mÀsik felÀldozÀsa
a fantÀzia oltÀrÀn, az, hogy a tÃlburjÀnzÂ
k¢pzelet a szeretett testet, a hozzÀ kapcsolÂdÂ
szerelmi mÃltat ugrÂdeszkak¢nt hasznÀlja. A
k¢pzeletnek ez az ´nk¢nyuralma, a mÀsiknak
ez a kisemmiz¢se AZ °LýSK¹Dý radikÀlis
diagnÂzisa a szerelemrûl.

Ha AZ °LýSK¹Dý-t a meghasadt szem¢lyi-
s¢g t´rt¢netek¢nt olvassuk, akkor az az em-
ber ´nmagÀval vÁvott szÁvÂs harcairÂl, büntu-
datos ´nfegyelmez¢si k¡zdelmeirûl szÂl kÁ-
m¢letlen r¢szletess¢ggel, ezt a szenved¢st´r-
t¢netet hangsÃlyozza a vallomÀsos keret. Eb-
ben a betegess¢ n´vesztett hasadÀsban az
ÁrÀsnak sajÀtos, n¢mik¢pp a freudi kvÀzi-pa-
tologikus ¢s terÀpiÀs müv¢szeti produkciÂel-
m¢letre hajazÂ koncepciÂja rajzolÂdik ki. A
mÀsik elk¢pzelt mÃltjÀba Àtl¢pû, ´nÀllÂ ¢letre
kelt fantÀzia sz¡li meg azokat az alternatÁv va-
lÂsÀgokat, melyek az alkotÀs forrÀsai; ugyan-
akkor az elbesz¢lû L. maga kreÀlta t´rt¢-
net¢ben sajÀt betegs¢g¢nek a nyomaira is-
mer, az ÁrÀsnak d¢monüzû mÀgiak¢nt egy-
r¢szt meg kellene szelÁdÁtenie, vissza kellene
vezetnie hozzÀ ¢nj¢nek elszabadult, idegen
tartomÀnyÀt, mÀsr¢szt pedig k¢pess¢ kellene
tennie arra, hogy a szeretett nûrûl levÀlassza
a fantÀzia sz¡lem¢nyeit, ¢s valÂsÀgos mÀsik-
k¢nt forduljon hozzÀ.

L. t´rt¢net¢ben az elbesz¢lû a nemeket
felcser¢lve ÃjraÁrja a mÀsikat eszk´z¢¡l hasz-
nÀlÂ ¢lûsk´d¢st: ´ngyÂgyÁtÂ programjÀhoz a
lÀny ànem szem¢lyeket keres, hanem alkalmasnak
talÀlt f¢rfitesteket, amelyeknek jÀrul¢kosan szem¢-
lyis¢g¡k is van. Errûl azonban nem vehet tudo-
mÀstÊ (131.). A mÀsik eszk´zz¢ lefokozÀsa a
szexualitÀsban L. t´rt¢net¢ben sade-i prog-
ramk¢nt jelenik meg: az elbesz¢lû a FILOZñ-
FIA A BUDOçRBAN-t adja hûsnûje kez¢be. Azt
is ¢szre kell azonban venni, hogy AZ °LýSK¹-
Dý ä bele¢rtve a bet¢tkisreg¢nyt is ä mÀs
szempontbÂl kifejezetten anti-sade-i k´nyv:
elm¢lked¢s ¢s erotika nemhogy nem tÀmo-
gatja, hanem k´lcs´n´sen kizÀrja benne egy-
mÀst. BarnÀs reg¢nye ä leszÀmÁtva az elsû hu-
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szon´t oldalt, amirûl m¢g majd ejtek egy-k¢t
szÂt ä hÀtborzongatÂan hideg ¢s ´r´mtelen
k´nyv. °s ebbûl a szempontbÂl nem k¡l´n´-
sebben szeretetre m¢ltÂ, ami persze nem je-
lenti azt, hogy ne lehetne nagyon erûs bizo-
nyos helyeken. Az ´r´mtelens¢g a szem¢lyi-
s¢ghasadÀs egy mÀsik, nem patologikus ¢rtel-
m¢vel kapcsolÂdik ´ssze: a reflektÁv ´ntuda-
tossÀggal; a sz´veg tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢ben
megjelenû erotika¢lm¢nyt emblematikusan
foglalja ´ssze az a mondat, amivel az elbesz¢-
lû egy sikertelen szeretkez¢s¢t kommentÀlja:
àMindketten a rendkÁv¡li ¢lm¢nyre kacsingatÂ tu-
datunk prostituÀltjai voltunk, akik eltorlaszoltuk
magunk elûl az ´r´met.Ê (69.) HasonlÂan tehÀt
a k¢pzelethez, a sajÀt testi, lelki, szellemi fo-
lyamatok megfigyel¢s¢bûl, leÁrÀsÀbÂl, burjÀn-
zÂ elemz¢s¢bûl ¢s kommentÀlÀsÀbÂl fel¢p¡lû
reg¢nyben az ´nreflexiÂ, illetve az ´nmegfi-
gyel¢s is kettûs szerepben tünik fel: egyfelûl
destruktÁv, deprivatÁv hatalom, mÀsfelûl vi-
szont az egyik legfûbb sz´veggenerÀlÂ erû.

A reg¢ny nagy r¢sz¢nek s´t¢t tÂnusai alig
hagynak nyomot az elsû huszon´t oldalas r¢-
szen, mely m¢g a szigorÃ kritikusok elisme-
r¢s¢t is kivÁvta. Ez az elsû epizÂd, mely az el-
besz¢lû kamaszkorÀnak kÂrhÀzi ¢lm¢nyeit
id¢zi fel, valahogy kilÂg az eg¢sz sz´vegfo-
lyambÂl, ami leginkÀbb annak k´sz´nhetû,
hogy a betegs¢g, ¢lûsk´d¢s ¢s ÁrÀs a k¢sûbbi-
ektûl elt¢rû konstellÀciÂban jelenik meg ben-
ne. A bevezetû fejezet a k¢sûbbiekkel mitikus
kapcsolatban van: a kamaszkori r¢sz zÀrÂese-
m¢ny¢ben jegyzi el egymÀst szexualitÀs ¢s be-
tegs¢g, amikor a fûhûs sz¡zess¢g¢t egy ideg-
beteg nû veszi el. E nûv¢rszobabeli bünbees¢s
elûtt azonban valÂsÀgos kÂrhÀzparadicsom
tÀrul el¢nk. Susan Sontag nyomÀn azt mond-
hatnÀnk, hogy mÁg a k¢sûbbiekben egyre in-
kÀbb a büntudattal ¢s ´nutÀlattal eljegyzett
rÀk tÁpusÃ betegs¢g veszi Àt az uralmat, itt az
elbesz¢lû m¢g a betegs¢g arisztokratÀja vagy
zsenije, a betegs¢ghez valÂ kultikus vonzalma
itt elsûsorban m¢g a Sontag szerint a tbc te-
matikus konvenciÂjÀhoz kapcsolÂdÂ kivÀlasz-
tottsÀgot, fokozottan elm¢ly¡lt kontemplÀci-
Ât ¢s megn´vekedett ¢rz¢kenys¢get jelenti.
Szemben a k¢nyszerk¢pzetek vagy a k¢ny-
szeres ´nreflexiÂ hasadt ¢nj¢vel, ebben a
r¢szben az elbesz¢lû ¢rz¢ki ¢s intellektuÀlis
ingerek v¢gtelen sorÀnak befogadÀsÀra k¢-
pes, karakterisztikus hatÀrokkal nem rendel-

kezû szem¢lyis¢g, akit a kÂrhÀzi k´rnyezet a
normÀlisnÀl gazdagabb ¢s m¢lyebb ¢letta-
pasztalathoz juttat: àAmolyan l¢lek-laboratÂri-
umnak tekintettem ezt a helyet, ahol mÀsutt meg-
szerezhetetlen informÀciÂk birtokÀba jutok.Ê (18.)
Maga az ¢lûsk´d¢s pedig itt m¢g korÀntsem
nûi testek keltette k¢nyszeres fantaziÀlÀs, ha-
nem a mÀsok szenved¢s¢bûl merÁtett ¢leterû:
àAzt l¢legeztem be, amit szobatÀrsaim beteg teste,
ijedt tekintete kibocsÀtott, ¢s ez olyan felszabadÁtÂ
volt, akÀr a b´rt´nlakÂnak a vÀratlan k¢tnapos
szabadsÀg.Ê (13.) A szem¢lyis¢gnek ez az ¡res-
ed¢ny-szerü k¢plete ¢s a k´rnyezethez valÂ
t´k¢letes amorÀlis viszony tünik a legjobb te-
repnek arra, hogy BarnÀs mük´dtesse az
egyik legjelesebb ÁrÂi er¢ny¢t: leÁrÀsainak,
eszmefuttatÀsainak dekadens hiperszenzitivi-
tÀsÀt. A megfigyel¢sek, ´tletek ¢s asszociÀciÂk
tÃl¢rz¢kenys¢ge ¢s extenzitÀsa, amiben egy-
formÀn ¢rdekes kicsi ¢s nagy, fontos ¢s jelen-
t¢ktelen, szenved¢s ¢s boldogsÀg, az ÀpolÂ-
nûk t¢rdhajlata ¢s a pszichiÀtria elk¢pzelt Ãj
mÂdszerei, a kÂrhÀzi leves ¢s a halottashÀz,
k¢sûbb, a reg¢ny egyre inkÀbb redukÀlÂdÂ ¢s
befel¢ fordulÂ, spekulatÁvabbÀ vÀlÂ vilÀgÀban
egy-egy leÁrÀsra, r´vid essz¢re korlÀtozÂdik,
¢s nem alkot olyan g´rd¡l¢keny, lend¡letes
hosszabb sz´veget, mint itt, a kÂrhÀzi k´rnye-
zet fantÀziadÃs, felett¢bb szÂrakoztatÂ bemu-
tatÀsÀban.

A vallomÀsos keret egyr¢szt az¢rt nem tÃl
szerencs¢s, mert az a szenved¢st´rt¢neti ol-
vasat, amit felkÁnÀl, s ami tÃlsÀgosan is rÀ-
k¢nyszerÁti magÀt BarnÀsra, nem szÀmol en-
nek a szerteÀgazÂ anyagnak bizonyos rebellis
t´rekv¢seivel. A szenved¢st´rt¢netbûl kilÂgÂ
elsû r¢sz mellett van egy mÀsik fontos elejtett
szÀl a k´nyvben: a betegs¢gek v¢gtelen hal-
mozÂdÀsa, ez a bizarr Bildung, egy AZ °LýS-
K¹Dý-ben benne rejlû, Àm csak f¢lig-meddig
megvalÂsÁtott lehetûs¢get rejt: a betegs¢gte-
matika ironikus kezel¢s¢nek a lehetûs¢g¢t. El-
lent¢tben a k´tet mÀs kritikusaival, Ãgy lÀ-
tom, hogy k´r¡lbel¡l a k´nyv fel¢ig ä t´bbek
k´z´tt a karikaturisztikus nûportr¢knak: az
idegosztÀly nimfomÀn sz¢ps¢gkirÀlynûj¢nek,
a taszÁtÂ testü, misztikus hajlamÃ ¢s zsarnoki
term¢szetü birkÂzÂlÀnynak vagy az ´ngyil-
kossÀgra hajlÂ, v¢gtelen kiszolgÀltatottsÀgÀ-
ban vonzÂ vid¢ki pen¢szvirÀgnak k´sz´nhe-
tûen ä ezt az ironikus szÂlamot hatÀrozottan
hallani lehet az elbesz¢lû monolÂgjÀban, az
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ironikus regiszter egyenrangÃ az ́ ngyÂgyÁtÀs
k¡zdelm¢nek a keserüs¢g¢vel. Szerintem fel-
t¢tlen¡l a k´nyv javÀra vÀlt volna, ha BarnÀs
fenn tudja tartani ezt a kettûss¢get, Àm egyre
inkÀbb belebonyolÂdik az ´nfegyelmez¢s a
k¢pzeletet a valÂsÀggal, a betegs¢get a nor-
malitÀssal szembesÁtû, n¢ha bizony mÀr unal-
massÀ vÀlÂ retorikÀjÀba.

TovÀbbi bajok erednek abbÂl ä nem orvo-
si, hanem irodalmi szempontbÂl ä, hogy Bar-
nÀs nem el¢gszik meg a diagnÂzisokkal, ¢s
mindenÀron gyÂgyulÀst, sz¢p, nagyÁvü t´rt¢-
netet akar, s a normalitÀs utÂpiÀjÀnak meg-
valÂsÁtÀsÀtÂl vagy a katarzisvÀgytÂl indÁttatva
anyagÀnak legradikÀlisabb r¢tegeit: a fantÀ-
zia ´nk¢nyuralmÀt, a testet tÀrgyiasÁtÂ k´z´-
ny´s tekintet drÀmÀjÀt, az ¢rz¢ki-intellektuÀ-
lis megfigyel¢seiben feloldÂdÂ szem¢lyis¢get
vagy a betegs¢gtematika kiforgatÀsÀt a meg-
vÀltÂ szerelem melodrÀmÀjÀba futtatja. ögy
vettem ¢szre, hogy BarnÀs ÀltalÀban ¢ppen
azokat a r¢szeket k¢ptelen nyelvileg megol-
dani, tehÀt a N¢meth GÀbor ¢s BÀn ZoltÀn
AndrÀs Àltal jogosan felrÂtt rossz mondatok-
ra leginkÀbb azokon a helyeken talÀlunk, me-
lyek a felt¢telezett normalitÀst, eg¢szs¢ges
gy´ny´rt volnÀnak hivatva k¢pviselni. A
megvÀltÂ szerelem lehetûs¢g¢t k¢pviselû L.
jellemz¢se p¢ldÀul az erotikus, illetve beteg-
s¢gbildung k´zb¡lsû ÀllomÀsainak jÂl egy¢nÁ-
tett nûkaraktereihez k¢pest k´zhelyes, sût he-
lyenk¢nt finoman szÂlva ¡gyetlen: àmeglepûen
feszes mellei ¢rett nûis¢g¢t szegezt¢k mellkasÀraÊ
(129.). °s m¢g enn¢l is inkÀbb zavarbaejtû,
az erotikus ponyvÀk nyelv¢nek ¢s, hogy Ãgy
mondjam, erotikus koncepciÂjÀnak szÁnvona-
lÀt sem sÃrolÂ m¢lyrep¡l¢ssel talÀlkozunk L.
t´rt¢net¢ben, amikor a lÀny sajÀt test¢vel
v¢gzett kÁs¢rletei sorÀn v¢g¡l rÀtalÀl a gy´-
ny´rre. Ilyen mondatokra gondolok p¢ldÀul:
àA f¢rfi nem kedveskedett, olyan erûvel tette ma-
gÀ¢vÀ, hogy L. vakogott a rÀzuhanÂ gy´ny´rtûl.Ê
(177.)

A f¢lig-meddig siker¡lt szenved¢st´rt¢neti
keret mellett a v¢gig vÀltozatlan, masszÁv sti-
lisztika homogenizÀlja AZ °LýSK¹Dý sz´ve-
g¢t. BarnÀs kiss¢ r¢gimÂdi, rÀ¢rûsen meg-
szerkesztett, bonyolult, hosszÃ mondatokat
felsorakoztatÂ ÁrÂi nyelve el¢g kockÀzatos vÀl-
lalkozÀs, ¢s mint a fenti p¢ldÀk is mutatjÀk,
olykor k¢ts¢gtelen¡l el¢g kÁnos dolgokba ke-
veredik. RÀadÀsul ennek a nyelvnek a lassÃ

l¢pt¢ke sem tudja elfedni, hogy BarnÀs reg¢-
nye sok ponton elsietett ¢s megoldatlan. Van-
nak viszont olyan r¢szek is bûven, amikor na-
gyon is siker¡ltnek ¢s indokoltnak tünik ez a
megh´kkentû asszociÀciÂkra ¢pÁtett, bûven
kifejtett hasonlatokat egymÀs mell¢ sorakoz-
tatÂ nyelv (nem csak az ironikusan olvashatÂ
r¢szekre gondolok); legyen szÂ akÀr a mik-
romegfigyel¢sek dekadenciÀjÀrÂl, a fantÀzia
tÃlburjÀnzÀsÀrÂl vagy az ´nreflexiÂ Ãtvesztûi-
rûl, ez a furcsa kimÂdoltsÀg nagyon is indo-
koltnak hat, ¢s igen erûteljess¢ tudja tenni a
sz´veget. °ppen az¢rt, mert abban, ahogy ez
a sz´veg sajÀt irodalmisÀgÀt hangsÃlyozza, te-
hÀt a hosszÃ mondatok ´ngerjesztû, presziûz
kidolgozottsÀgÀban, van valami eszelûs.

GÀcs Anna

 KINCSKERES°S 
HANGYANYOMON

SzÀraz MiklÂs Gy´rgy: Az Ez¡st Macska
Dunakanyar 2000, 1997. 322 oldal, 690 Ft

A hangyÀk igen f¡rg¢k ¢s kitartÂk, n¢mely-
kor elk¢pesztûen nagy utakat tesznek meg.
Egyik¡k feltehetûen MacondÂbÂl, a BuendÁa
csalÀd kertj¢bûl eg¢szen a FÀtra hegyei k´z´tt
megbÃvÂ, t¢rk¢p nem jel´lte vÀroskÀig ju-
tott, hogy Jacobus Troll teteme mellett el-
evick¢lve egyenesen az Ez¡st Macska fogadÂ
fel¢ vegye ÃtjÀt.

Ez a bizonyos hangya, bÀr jelent¢ktelen
epizÂdszereplûnek tünik, m¢gsem ¢rdekte-
len AZ EZºST MACSKA olvasÂi szÀmÀra. Olyan
fragmentumok vannak a reg¢ny sz´veg¢be
Àgyazva ä akÀrcsak r¢gi kincskeresû t¢rk¢p
instrukciÂi ä, melyek metanyelvi ÀllÁtÀsok-
k¢nt is olvashatÂk, fontos szempontokat rej-
tenek ´nmaguk ¢rtelmez¢s¢re n¢zve: hogyan
lehet a t´rt¢netek, k¡l´n´sk¢pp AZ EZºST
MACSKA t´rt¢net¢nek (t´rt¢neteinek) titkÀt-
kincs¢t megk´zelÁteni. A reg¢ny utolsÂ mon-
datai vÀratlan ´nid¢z¢ssel visszaÁvelnek a kez-
dû mondathoz, sajÀtos asszociÀciÂt csatolva
az abban elûkÂvÀlygÂ hangya alakjÀhoz:
àKezdje Ãgy, hogy ä Jacobus Troll szerette a
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hangyÀkat. °s hagyja, hogy a t´rt¢net Ãgy kÂvÀ-
lyogjon elû a k´dbûl, mint hangya a kû alÂl: szer-
telen¡l ¢s elbizonytalanodva.Ê

A àszertelens¢gÊ elsûsorban a t´rt¢net li-
nearitÀsÀnak feladÀsÀbÂl szÀrmazik. Ez egy-
r¢szt a k´rszerüen magÀba zÀrÂdÂ reg¢ny-
idûnek k´sz´nhetû: a sz´veg utolsÂ mondatai
arrÂl tudÂsÁtanak, hogyan jutott el az elbesz¢-
lû megÁrandÂ reg¢nye elsû mondatÀig. Ilyen
szerkezetben mindenfajta kezdet sz¡ks¢gsze-
rüen in medias res t´rt¢nik, c¢loksÀg, t¢r-idû
linearitÀsa, ´sszef¡gg¢sek logikai rendje fel-
bomlik, àmert minden mindennek egyszerre a k´-
zepe, az eleje ¢s a v¢geÊ. MÀsr¢szt k´sz´nhetû a
reg¢ny keret¢t adÂ fikciÂnak: az elbesz¢lû
az¢rt ¢rkezett a vÀrosba, hogy Jacobus Troll
halÀlÀnak k´r¡lm¢nyeit felkutassa, s ennek
¢rdek¢ben a vÀroska m¢g ¢lû lakÂit faggatja
eml¢keikrûl. A nyomozÂi riport fikciÂjÀra
¢pÁtû prÂzai alkotÀs nem hagyomÀny n¢lk¡l
valÂ a magyar irodalomban, Àm legismertebb
p¢ldÀi, K´lcsey Ferenc VADçSZLAK cÁmü no-
vellÀjÀtÂl SÀnta Ferenc HöSZ ñRA cÁmü kisre-
g¢ny¢ig jÂl mutatjÀk, hogy ezek a sz´vegek a
t´bb eml¢kezû-narrÀtor szerepeltet¢s¢vel le-
hetûv¢ vÀlÂ t´bbszempontÃ elûadÀsmÂd le-
hetûs¢geit, a n¢zûpontok elt¢rû, egymÀssal
¡tk´ztethetû voltÀt emelik ki. A GarcÁa MÀr-
quez-reg¢nyek ÀthallÀsaihoz ragaszkodÂ ol-
vasÂ ugyanezt a polifon technikÀt figyelheti
meg az EGY ELýRE BEJELENTETT GYILKOSSçG
KRñNIKçJA sz´veg¢ben. AZ EZºST MACSKA
szerzûje azonban nem egy esem¢nyt ÀllÁt sok
n¢zûpont fÂkuszÀba, Jacobus Troll halÀla pe-
rif¢riÀra szorul a riportalanyokban megindu-
lÂ eml¢k´z´nben. A MikszÀth-f¢le mes¢lû-
eml¢kezû adomÀk emez ÃjraÁrt vÀltozataiban
az eml¢kek àm¢lys¢geÊ sokszor a negyedik-
´t´dik narrÀciÂs szintig, nemzed¢kek tÀvlatÀ-
ig terjed, nem is szÂlva a fiktÁv XVI. szÀzadi
vagy k´z¢pkori t´rt¢netekrûl ¢s dokumentu-
mokrÂl. àAz eml¢keink, az eml¢kez¢s sem mÀs,
mint a felejt¢s hiÀtusa: azaz hiba. Mert csak ma
van, semmi mÀsÊ: az Ágy sugallt ´r´k jelenide-
jüs¢g k´vetkezt¢ben minden narrÀtor min-
den (relatÁve bÀr korÀbbi idûbûl szÀrmazÂ)
t´rt¢nete àmaÊ, jelenben jÀtszÂdik. A reg¢-
nyidû eme sajÀtos ÀllandÂsÀgÀt hangsÃlyozza
az ÂrÀsok t´rt¢nete is: SzakÀll KrisztiÀn (mit
sem t´rûdve a t´bbi vÀros idûszÀmÁtÀsÀval) a
Tüztorony ÂrÀjÀt mindig a nap szerint igazÁ-
totta, ez volt szÀmÀra ¢s a vÀros szÀmÀra àaz

igazi idûÊ. Az àigazi idûÊ sajÀtsÀga, hogy ÀtjÀr-
hatÂsÀgot teremt idûsÁkok k´z´tt, ÀtjÀrhatÂ-
sÀgot teremt t´rt¢netek k´z´tt is: Ágy, poszt-
modern megoldÀssal, egymÀsbÂl ¢pÁtkezû
t´rt¢netek konstruÀlÂdnak. A monolÂg for-
mÀjÀban elhangzÂ t´rt¢net a XVI. szÀzadi
Kishercegnûrûl azokbÂl az elemekbûl (kû-
pad, robbanÀs, tr¢fa a halÀllal, f¢lelem ¢s
ûr¡let) ¢pÁtkezik, nû befejezett kompozÁciÂvÀ,
melyek a korÀbbi fejezetekben a mes¢lûk (fel-
tehetûen szÀzadokkal k¢sûbbi) h¢tk´znapi
¢let¢nek egymÀstÂl f¡ggetlen r¢szleteit alkot-
tÀk. A (fiktÁv) t¢nyekbûl ¢pÁtkezû egys¢ges
t´rt¢netkompozÁciÂ antipÂlusa is szerepel:
Pulyka Ãr megkÁs¢rtet¢se ¢s MagdÀval valÂ
sz´k¢se olyan esem¢ny, mely a vÀrosi lev¢l-
tÀrban talÀlt k´z¢pkori szerzetes¢letrajz kom-
pozÁciÂjÀt imitÀlja. FikciÂ ¢s valÂsÀg, megt´r-
t¢nt ¢s megt´rt¢nendû k´z´tt ikonszerü
megfelel¢s j´n l¢tre.

A àbizonytalansÀgÊ alapja a reg¢ny egyes
szereplûivel kapcsolatban felvonultatott fan-
tasztikum. A fantasztikum r¢teg¢nek bizo-
nyos elemei racionalizÀlhatÂk, s a sz´veg ad
is magyarÀzatot egyes esem¢nyekre. így
Kontyos ErzsÂk àboszorkÀnyossÀgÀnakÊ, idû-
jÂslÀsi k¢pess¢g¢nek megvan a racionÀlis hÀt-
tere, sût az û boszorkÀnyos kakasa kapcsÀn
az olvasÂ tanÃja lehet a àmitolÂgiaÊ, a vÀrosi
babonÀk keletkez¢s¢nek. A kÁs¢rtetjÀrÀsok
vonatkozÀsÀban mÀr nem eg¢szen egy¢rtel-
mü a magyarÀzat: àkÁs¢rtetek nincsenek. De akit
nagyon szerett¡nk, n¢ha megjelenikÊ. ErzsÂk la-
kÀsÀban a tÀrgyak vÀndorolni kezdenek, el-
tünnek-megjelennek, ami azonban nem a
term¢szet rendj¢t ÀthatÂ jelens¢g, hanem Er-
zsÂk eml¢kezet¢nek tr¢fÀja: àminden, de min-
den f´l´slegesnek tünt ¢s ´sszezavarodott, amikor
Ãgy lÀtszott, az ¢vtizedes tapasztalatok mÀr nem se-
gÁtenek, hanem hÀtrÀltatnak, amikor a megszokott
rÁtus, a dolgok rendje nemcsak ¢rtelmetlennek, de
elviselhetetlennek is tüntÊ. Azonban a fantaszti-
kum r¢tege a sz´vegben racionÀlis magyarÀ-
zat n¢lk¡l is jelent¢seket hordoz, ´nÀllÂ, au-
tonÂm vilÀgmagyarÀzatot ad. Mük´dik a re-
g¢ny vilÀgÀban ÀlombeteljesÁtû csoda. Gla-
diÂlusznak ¢s Od¡sszeusz doktornak Àlmai
h´lgye, illetve Àlmai hajÂja àjelenik megÊ a
lehetû legterm¢szetesebb mÂdon, hiszen àaz
Àlmok nem alakÁthatÂkÊ, finoman jelezve ¢let¡k
beteljesed¢s¢t (v¢g¢t, bÀr v¢g a reg¢ny szer-
kezeti alapelve szerint nem l¢tezik). E t´rt¢-
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netek sajÀtsÀga, hogy narrÀtoruk nem Gla-
diÂlusz, nem Od¡sszeusz doktor, az esem¢-
nyek jelleg¢bûl k´vetkezûen egy¢b szereplû
sem lehet, hanem titokzatos, mindentudÂ
narrÀtor, talÀn az a k¡l´n´s àkollektÁv eml¢-
kezetÊ, mely rendhagyÂ vÀrosmonogrÀfia-
k¢nt rendezi Ãjra ¢s eg¢szÁti ki a vÀroslakÂk
t´rt¢neteit. A fantasztikum megakadÀlyozza,
hogy a t´rt¢netek racionÀlis logikai zÀrtsÀgot
nyerjenek, m¢g a legv¢glegesebbnek tünû
esem¢ny, a halÀl sem vÀlik definitÁv, az ese-
m¢nyeket megnyugtatÂan lezÀrÂ befejez¢ss¢.
Jacobus Troll alakjÀhoz szÀmos k¡l´n´s in-
terpretÀciÂt füztek a vÀrosbeliek, melyek je-
lentûs r¢sze Trollt transzcendens alaknak te-
kinti, aki kincseket kutat: talÀn az ¢letelixÁrt
ismerû rÂzsakeresztesnek. Troll boncolÀsi
jegyzûk´nyve szerint a tetem egy megÀllapÁt-
hatatlan korÃ f¢rfi¢, akinek mÀr r¢ges-r¢g
meg kellett volna halnia. Persze a boncolÀst
vÀrosbeli v¢gezte, s a tetemen tapasztalhatÂ
k¡l´n´s jelens¢geket az olvasÂ (tudvÀn, hogy
Troll megm¢rgezte magÀt) tekintheti a m¢-
reg hatÀsÀnak. Mire valÂ m¢gis a bizonyta-
lansÀg, az ambivalencia, paradoxon? àMeg-
bontani a befejezettet, a lÀtszÂlag megbonthatat-
lant. [...] Valamit befejezni, az annyi, mint kiv¢-
gezni a szÀmtalan lehetûs¢get. Szükebbre ¢s szü-
kebbre szabni a mozgÀsteret. Eg¢szen a kegyetlen
¢s v¢gsû pillanatig. Mik´zben abban sem lehet¡nk
biztosak, hogy reggelente ugyanazzal az emberrel
n¢z¡nk szembe a t¡k´rben, aki este az Àgyunkba
fek¡dt.Ê FikciÂ ¢s valÂsÀg, Àlom ¢s t¢nyek k´-
z´tti vÀlaszfal is ÀtjÀrhatÂvÀ vÀlik, s Haramia
GÀspÀr, miutÀn t´bb h¢tig gyüjt´gette a
hegymÀszÂ-felszerel¢s darabjait, Ãtnak indul,
bel¢p kedvelt expedÁciÂs k´nyve lapjÀn az
egyik k¢pbe, eltünve az ott magasodÂ hegy
havas lejtûj¢n (t´bbek interpretÀciÂja szerint
´ngyilkos lesz). A fantasztikum, a àmitologi-
zÀlÀsÊ: v¢dekez¢s az elmÃlÀs ellen.

A csodÀs, fantasztikus, abszurd esem¢nyek
szÁnhelye egy (KrÃdy-allÃziÂkkal k´r¡lÁrt)
bÀnyavÀros valahol a Felvid¢ken. àMert ha
most megk¢rdezn¢ tûlem, hogy valÂjÀban hol is va-
gyunk, mit felelhetn¢k rÀ? MondhatnÀm-e, hogy
ebben ¢s ebben az orszÀgban, ebben ¢s ebben a me-
gy¢ben, vÀrosban? Mondhatn¢k-e t´bbet, mint hogy
ezek k´z´tt a falak k´z´tt?Ê E falak zÀrt teret te-
remtenek, a vÀroslakÂk t´rt¢neteit vÀrost´r-
t¢nett¢ rendezik. E vÀrost´rt¢net a lakÂk em-
l¢keibûl ´sszetevûdû kollektÁv eml¢kezet do-

kumentumak¢nt is olvashatÂ: Ágy ker¡l a t´r-
t¢netek gyÃjtÂpontjÀba az Ez¡st Macska fo-
gadÂ, ahol az egyes szereplûk talÀlkoznak,
t´rt¢netek t´rt¢nnek vagy elhangzanak, ahol
a szereplûk k´z´ss¢gk¢nt vannak jelen. Ha-
sonlÂ, bÀr kev¢sb¢ hangsÃlyos szÁnhely a
àsÀrga hÀzÊ ¢s a temetû, amennyiben KÀszo-
nyi AndrÀs interpretÀciÂja szerint àebben a vÀ-
rosban mindenki bolondÊ, esetleg kÁs¢rtet. E k¡-
l´n´s vÀrost´rt¢net olvashatÂ bÀrmely em-
bercsoport t´rt¢netek¢nt, melyben ä Kon-
tyos ErzsÂk szerint ä csak a por ÀllandÂ. Az
elmÃlÀs. A vÀros pusztul, vaskorÀt ¢li. AkÀr
az emberis¢g. Az aranykor valamikor Nagy
Lajos kirÀly korÀra tehetû, de lehet, hogy ko-
rÀbbra. Mert miutÀn lett a tüz, a m¢rhetetlen
vizek, vadak, madarak, àf´ldi paradicsomÊ,
majd az ember, àv¢g¡l kinûtt a f´ldbûl az elsû
kunyhÂ... AztÀn a t´bbi utca, a vÀrosÊ. Rendha-
gyÂ teremt¢st´rt¢net (f´ldi paradicsommal,
pontosabban Paradicsom-heggyel, ahonnan
a sz¢p fogadÂsn¢ s Pulyka Ãr üzetnek-mene-
k¡lnek), s talÀn BÀbel t´rt¢net¢bûl is vala-
mennyi, hisz AZ EZºST MACSKA vÀrosa idege-
nek, kincskeresûk gy¡lekezûhelye, elhagya-
tottsÀgra Át¢lt vÀros. MÀsk¢pp szÂlva: àa halott
TeotihuacanÊ, egy n¢p halÀlÀnak (s egyben rej-
tett kincsek lelûhelyeinek) szimbÂluma. A vÀ-
ros Le Goff szavaival ¢lve àeszk´z arra, hogy
utazzunk idûben elûre ¢s hÀtra: hogy Àtugorhassuk
az egymÀst k´vetû esem¢nyeket, ¢s k´zel ker¡lhes-
s¡nk r¢gi szituÀciÂkhozÊ (A VçROS EURñPA T¹R-
T°NET°BEN). Az idûutazÀs itt, amennyiben
t´rt¢neti idûkbe vezet, elsûsorban a magyar
t´rt¢nelem esem¢nyeit id¢zi meg, k¡l´n´s te-
kintettel (tÀn a t´bbsz´r´s nemzethalÀl-vÁziÂk
miatt is) az 1848ä49-es esem¢nyekre, s (tÀn
a KrÃdy-imitÀciÂk fel¢l¢nkÁt¢se c¢ljÀbÂl vagy
a kincstalÀlÀs rem¢ny¢t felid¢zendû) a dua-
lizmus korÀra. így n¢mely t´rt¢net histÂriai
parabolak¢nt is olvashatÂ. Akhilleusz, aki
(v¢sz)harangozÂ (bÀr, lehet, h¢rosz is, egy a
Sz¢chenyi-f¢le h¢roszok k´z¡l), az aradi v¢r-
tanÃk napjÀn felzarÀndokol az egyik hegy-
oromra, grÂf Leiningen Westerburg tÀbor-
nokhoz, aki àidestova hÀrom ¢vszÀzada verhetett
gy´keret a dombonÊ. Visszat¢rve a vÀrosba,
minden harang k´tel¢re koncot k´t, s mikor
a kutyÀk megrohanjÀk, meghÃzzÀk a vÀros
valamennyi harangjÀt egyszerre, fûbe l´vi
magÀt. Tetem¢t belepi a galamb¡r¡l¢k (mely
a reg¢ny vonatkoztatÀsi rendszer¢ben egy
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szentt¢ magasztosult csavargÂ attribÃtuma,
aki felgyÃjtotta a n¢metek kaszÀrnyÀjÀt),
ez¡st´s szoborrÀ kem¢nyedik, amelyet a vÀ-
ros eml¢kmüv¢v¢ avatnak. HonfibÃban fel-
irattal. Az eml¢kszoborrÀ, h¢rosszÀ, szentt¢
magasztosulÀs (magyar t´rt¢nelmi hûskul-
tusz) emez abszurd, egyszersmind lealÀzÂ
mÂdjÀt ErzsÂk kommentÀrja kÁs¢ri: àA halot-
tainkban az ¢letet, a mÃltunkat ¢s a j´vûnket kel-
lene tiszteln¡nk... °s ennek a borzalomnak semmi
k´ze egyikhez se. Semmi k´ze a valÂsÀghoz.Ê

A vÀros toposza mellett a mÀsik motÁvum,
amely koherens erûk¢nt mük´dik a szagga-
tott t´rt¢netmondÀs sorÀn, a kincskeres¢s
motÁvuma. A vÀros bÀnyavÀros, s ez nem csu-
pÀn az idûk m¢ly¢be valÂ leereszked¢s (le-
ÀsÀs) lehetûs¢g¢t rejti, hanem rejtett kincsek
kutatÀsÀnak ä fellel¢s¢nek lehetûs¢g¢t is. E
motÁvum szint¢n tekint¢lyes mÃltra tekinthet
vissza a magyar prÂzairodalomban, mint azt
KÀrmÀn JÂzseftûl A KINCSçSñ, K´lcsey Fe-
renctûl A KçRPçTI KINCSTçR, FÀy AndrÀstÂl
A HASZNOSI KINCSKERES°S cÁmü elbesz¢l¢sek
jelzik. E novellÀk a bibliai kincstoposz men-
t¢n ä àNe gyüjtsetek magatoknak kincset a f´ld´n,
ahol moly rÀgja ¢s rozsda marja, s ahol bet´rnek
¢s ellopjÀk a tolvajok. A mennyben gyüjtsetek kin-
cset, ahol nem rÀgja moly ¢s nem marja rozsda, s
ahol nem t´rnek be ¢s nem lopjÀk el a tolvajok.
Ahol a kincsed, ott a szÁved isÊ (MT 6, 19ä21) ä
a kincskeresûk k¢t tÁpusÀt ÀllÁtjÀk szembe
egymÀssal. Egyik¡k f´ldi kincset, p¢nzt, ara-
nyat keres megszÀllottan, mÀsikuk nem ma-
teriÀlis kincs (ÀltalÀban szerelem) utÀn kutat;
s mÁg az elûbbi r¢sze a bibliai sz´veg ¢rtelm¢-
ben a megcsalatÀs lesz, az utÂbbi¢ a kincs fel-
lel¢se. A kincsûrzû ¢s igazsÀgosztÂ szerepk´-
r¢t t´bbnyire transzcendens hatalommal fel-
ruhÀzott vagy annak szerepk´r¢t imitÀlÂ sze-
m¢ly t´lti be. AZ EZºST MACSKA vÀrosa ¢vszÀ-
zadok Âta alkimistÀk, szerencsevadÀszok
gyülhelye, akik a bÀnyÀkban rejlû aranyat
vagy aranycsinÀlÀshoz sz¡ks¢ges anyagokat
keresik, valÂszÁnüleg sikertelen¡l. A vÀros va-
lamennyi lakÂjÀt foglalkoztatja a kincsek le-
lûhelye, bÀr k¡l´nb´zû szempontbÂl. BernÀt-
hegyi Salamon, a trafikos aranyat kutat fogy-
hatatlan er¢llyel, majd Ãgy ¢rezv¢n, itt a v¢g-
Át¢let ä mivel àmeghomÀlyosodott a sz¢p szÁn-
aranyÊ ä, meghal, talÀn ´ngyilkos lesz. ¹r´-
k¡l hÀrom Izabella-aranyat hagy, melyet z´ld
oxidr¢teg lepett be. MÀsok ä Ágy Haramia

GÀspÀr, GladiÂlusz, Od¡sszeusz doktor ä mÀs
kincs utÀn (a felfedez¢s ´r´me, a szerelem, a
kaland) t´rekednek, az û eset¡kben l¢p mü-
k´d¢sbe a mÀr emlÁtett ÀlombeteljesÁtû csoda:
ûk tÀvozhatnak a vÀrosbÂl, mely az elmÃlÀs
szÁnhelye, s tÀvozÀsuk a t´rt¢netbûl egyszerre
beteljesed¢s ¢s Ãj t´rt¢net kezdete. A kincs-
keres¢s centrÀlis alakja Jacobus Troll, akirûl
a vÀros lakÂi felt¢telezik, hogy megtalÀlta,
birtokolja a kincset. (Kincset birtokolnak a
KisgumikutyÀk, szint¢n mitikus-mes¢s szf¢rÀ-
ban mozgÂ t´rp¢k is, Àm kincs¡k munkÀjuk
b¢re, melyet mÀsok nem sejtenek, nem ku-
tatnak, nem irigyelnek.) A kincsre utal Troll
neve is: a trollok a germÀnäskandinÀv mito-
lÂgia ÂriÀsai, akik hegyek k´z´tt laknak, ahol
kincseiket ûrzik. çltalÀban Àrtanak az embe-
reknek, k¡l´n´sen a kincskeresûknek, aho-
gyan Jacobus Troll alakjÀhoz is szÀmos ÀrtÂ
esem¢nyt, àcsodÀtÊ kapcsolt a vÀrosi legendÀ-
rium, mitikussÀ n´velve kalandor-alakjÀt.
Troll egyvalakinek juttat kincs¢bûl: Pulyka
Ãrnak, aki szerelm¢¢rt elfeledkezv¢n kincs-
keresû terveirûl, a sz¢p kocsmÀrosn¢val sz´k-
ni akar a vÀrosbÂl. VÀlasztÀsÀval (arany he-
lyett a szerelmet) megÀllja a prÂbÀt, leleplezi
Trollt (àsz¢lhÀmosÊ), aki azonban kincs¢nek
csupÀn igen kis hÀnyadÀt adja Àt neki azon-
nal. A t´bbit is rÀhagyja, de majd csak a sz´-
k´tt pÀr fia, a vÀrosba nyomozni-¢rdeklûdni
¢rkezû narrÀtor kapja meg: egy bûr´ndnyi,
akkor mÀr ¢rt¢ktelen p¢nzt, hajdan àkrûzusi
kincsetÊ. A kincsre, a vÀros rejtette kincsre is
¢rv¢nyes az elmÃlÀs Àtka. Mert csalÀd, vÀros,
n¢p, emberis¢g Àtka nem csak (szÀz ¢v) ma-
gÀny lehet.

A vÀndorlÂ tÀrgyak, latin-amerikai vonat-
kozÀsok GarcÁa MÀrquez-allÃziÂi k´z¡l kis¢-
tÀlÂ hangya igen messzire vezet tehÀt KrÃdy-
reg¢nyekbûl ismert tÀjakon, Àt a narrÀciÂ Ãt-
vesztûin, a fantasztikum sürüj¢ben, ahonnan
n¢ha TrivulziÂ szeme kacsint elû, Ãtk´zben Ãj-
racsodÀltatva MikszÀth mesekompozÁciÂit.
Kincset lelhet v¢g¡l az olvasÂ is, attÂl f¡ggû-
en, a keresûk melyik tÀborÀhoz csatlakozik.

Balogh Piroska
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ELSºLLYEDT KULTöRçK
MþV°SZETE

SÀri JÂzsef szerzûi lemez¢rûl

Idûmalom No. 2. (1983)
ElidegenÁtett id¢zetek (1982)
BÃcsÃ Glenn GouldtÂl (1983)
Ballada (1989)
AttribÃtumok (1990)
N¢gy invenciÂ (1992)
Concertino (1995)
Hungaroton HCD 31 715

SÀri JÂzsef szerzûi lemez¢t hallgatva Ãgy tü-
nik, az idû k´zponti szerepet jÀtszik a zene-
szerzû ¢letmüv¢ben. Azt is mondhatnÀnk,
hogy SÀri müv¢szet¢nek tÀrgya az idû. Ez¢rt
¢rezhetj¡k Ãgy, hogy a CD-n elhangzÂ elsû
kompozÁciÂ, az IDýMALOM cÁmü kÀnonsoro-
zat mÀsodik darabja mottÂ. A Bach zen¢j¢-
nek hangzÀsvilÀgÀt id¢zû hÀromszÂlamÃ kÀ-
nonban SÀri a k¢sleltet¢s technikÀjÀval ¢l: el-
lenpont stÃdiumainkbÂl tudjuk, hogy a sÃ-
lyos ¡temr¢szen megszÂlalÂ disszonÀns ak-
kord disszonanciÀt okozÂ, vagyis az akkord-
tÂl idegen hangjÀt, amely egy¢bk¢nt csak a
szÂlamvezet¢s szigorÃ szabÀlyait figyelembe
v¢ve jelenhet meg egy akkordban, az azt k´-
vetû sÃlytalan ¡temr¢szen kell feloldani. Ezt
a folyamatot nevezik k¢sleltet¢snek. SÀri
azonban csak a mü hangzÀsfelszÁn¢n k´veti
ezt az eljÀrÀst. Ha jobban odafigyel¡nk, ¢sz-
revessz¡k, hogy sokszor nem àlogikusanÊ jut
el egy-egy disszonanciÀhoz, azaz ä a szakmai
szleng kifejez¢s¢vel ¢lve ä àrÀugrikÊ, mÀskor
pedig, ahelyett, hogy feloldanÀ a disszonan-
ciÀt, sz¡netet Ár, vagyis a disszonancia feloldÀs
n¢lk¡l szünik meg. Ennek az eljÀrÀsnak k´-
vetkezt¢ben a mÀsik k¢t szÂlam egymÀshoz
valÂ viszonya megvÀltozik. Ilyenkor l¢p be
Ãjra a harmadik szÂlam, amely disszonÀns ¢s
konszonÀns helyzetben egyarÀnt Ãj ¢rtelmet
ad a harmÂniai sz´vetnek, s Ágy lehetûv¢ te-
szi, hogy a fogasker¢kszerüen egymÀsba kap-
csolÂdÂ hÀrom szÂlambÂl l¢trej´vû zenei fo-
lyamat tovÀbbg´rd¡lj´n.

Ez az egymÀsba kapcsolÂdÀs hozza l¢tre a
v¢gtelen idû ¢rzet¢t. A cÁm is erre utal: IDý-
MALOM. A cÁm pedig szimbÂlum. SÀri itt a
szimbÂlumot a komponÀlÀs elv¢v¢ teszi meg,
Ãgy, ahogy ezt a reneszÀnsz zeneszerzûi ä
Busnoys, Ockeghem vagy Josquin ä tett¢k. A

reneszÀnsz zen¢j¢ben a vilÀg szellemi vonat-
kozÀsai ¢s a szigorÃan vett mesters¢gbeli tu-
dÀs m¢g nem vÀltak el ¢lesen egymÀstÂl. ögy
gondoljuk, hogy egy adott kor müalkotÀsÀ-
bÂl, a reneszÀnsz¢bÂl ¢ppÃgy, mint a mÀ¢bÂl,
kiolvashatÂk a kor gondolkodÀsformÀi, s bÀr
tudjuk, hogy a kor komponistÀi ig¢nyelt¢k,
hogy müveik àszimbolikus ¡zenet¢tÊ, leg-
alÀbb a tudÂs alkotÂk (a kor Kennerei) felis-
merj¢k, meg¢rts¢k, a kortÀrsak magÀt a mü-
vet nem a gondolkodÀsforma olvasatak¢nt ¢l-
t¢k meg. A ma komponistÀja viszont a rene-
szÀnsz zen¢j¢bûl is ezt olvassa ki, sût sajÀt ze-
n¢j¢be tudatosan àbelekomponÀljaÊ, illetve
tudja, hogy amit û Ár, az gondolkodÀsforma.
Ez¢rt is nyÃlhat r¢gi korok zeneszerzûi eljÀ-
rÀsaihoz (mint amilyen a kÀnon), mert mÀs,
vagyis mai relÀciÂban ¢rtelmezi azt.

SÀri egy¢bk¢nt elûszeretettel fordul r¢gi
korok zen¢je fel¢. Müveiben id¢zetek, àÀlid¢-
zetekÊ ¢s ELIDEGENíTETT ID°ZETEK jelennek
meg. A preparÀlt zongorÀra komponÀlt EL-
IDEGENíTETT ID°ZETEK hÀrom t¢tel¢ben a ze-
neszerzû Bach WOHLTEMPERIERTES KLAVIER-
jÀnak k¢t prelÃdiumÀt (a mÀsodik k´tet a-
moll ¢s az elsû k´tet e-moll prelÃdiumÀt)
hasznÀlja fel. SzÂ szerint felhasznÀlÀsrÂl ¢s
nem feldolgozÀsrÂl vagy ÀtiratrÂl besz¢lhe-
t¡nk. SÀri egy bizonyos szabÀlyrendszer alap-
jÀn a Bach-preludiumbÂl kiemeli a szÀmÀra
felhasznÀlhatÂnak tekintett hangokat, s ebbûl
Ãj kompozÁciÂt teremt. AkÀrmilyen zen¢t
Árunk is ä v¢lekedik SÀri ä, a r¢gebbi korok
zen¢je a àv¢r¡nkben vanÊ, vagyis Àtszürj¡k
magunkon. S habÀr a hagyomÀny nem kit´-
r´lhetû, mert be¢p¡lt szervezet¡nkbe s ezzel
egy¡tt a zen¢nkbe, a mü, amelyet Árunk, au-
tentikus alkotÀs. M¢g az eredetis¢g radikÀlis
eszt¢tikÀja is el kell hogy fogadja, hiszen ¢p-
pen attÂl eredeti, hogy egyetlen hang sem
szÀrmazik a zeneszerzûtûl (a hangokat
ugyanis Bach Árta), a kompozÁciÂ m¢gis ´nÀl-
lÂ munka. Maga az ´tlet is àeredetiÊ. Ez¢rt
jelenhet meg a harmadik t¢tel v¢g¢n Bach e-
moll fÃgÀja teljes eg¢sz¢ben. Az eredetis¢g
fogalmÀnak kettûs interpretÀciÂjÀt szimboli-
zÀlja az, hogy SÀri darabjÀnak hÀtter¢ben fel-
csend¡l a tÀvolbÂl hallatszÂ mÀsodik zongo-
ra, hogy a k¢t r¢teg nyÁltan egymÀsra tehetû,
s hogy a Bach-mü ä az eredeti ä elûbÃjhat a
feled¢s homÀlyÀbÂl.

çm fontos az is, hogy csak tÀvolbÂl (àcome
da lontanoÊ) szÂlal meg az e-moll prelÃdium.
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SÀri arra is rÀmutat Bach kompozÁciÂjÀnak
felhangzÀsakor, hogy kÁv¡lrûl figyeli ezt a ze-
n¢t. TÀrgyÀt tÀvolbÂl, szokatlan aspektusbÂl
n¢zi, s ebben az ¢rtelemben valÂban elidege-
nÁt¢srûl kell besz¢ln¡nk. çm az elsû k¢t t¢tel
mÀr olyan tÀvol Àll az eredeti kompozÁciÂtÂl,
hogy az ember Ãgy ¢rzi, az, amit SÀri elide-
genÁt, a felismerhetetlens¢gig torzul keze k´-
z´tt, alapelemeire hullik sz¢t.

Errûl a sz¢tporlÀsrÂl, alakveszt¢srûl szÂl az
´tt¢teles, kamaraegy¡ttesre Árott ATTRIBöTU-
MOK. A kompozÁciÂ minden egyes t¢tel¢ben
megjelenik egy-egy jellegzetes motÁvum, jel-
legzetes fordulat. így p¢ldÀul a mÀsodik vagy
a negyedik t¢tel elej¢n Bach III. BRANDEN-
BURGI VERSENY-¢nek àmotorikusÊ indÁtÂ
gesztusa szÂlal meg. De a t´bbi t¢tel kezdete
is karakterisztikus: az elsû t¢tel f¢lelmet keltû
timpani szÂlÂja, a harmadik t¢tel celestacsi-
lingel¢se ¢s az ´t´dik t¢tel k¡rtdallama egy-
egy jellegzetes ¢s kifejezû attribÃtum. SÀri a
t¢telek elej¢n tehÀt eg¢szen konkr¢t, megha-
tÀrozhatÂ alakzatbÂl indul ki, ¢s ebbûl a meg-
hatÀrozottsÀgbÂl fokozatosan jut el a teljes
k´rvonalazatlansÀgig. Vagyis az attribÃtum,
mik´zben kereszt¡lÀramlik a müv¢sz szürû-
j¢n, teljesen elveszÁti eredeti jelent¢s¢t, funk-
ciÂjÀt. A mü m¢gis egyfajta misztikus ´n-
k¢nnyel jÀrja be sajÀt, az alkotÂtÂl f¡ggetlen
ÃtjÀt, nem ismer t´rv¢nyeket, kiszabadul a
komponista keze k´z¡l.

E folyamat zeneszerz¢s-technikai megva-
lÂsÁtÀsa hasonlÁt ahhoz, amivel az IDýMALOM
mÀsodik kÀnonjÀban talÀlkoztunk. A karak-
terisztikus zenei attribÃtum megszÂlalÀsa
utÀn SÀri lÀtszÂlag egymÀstÂl teljesen f¡gget-
len ¢letet ¢lû zenei r¢tegeket illeszt egymÀs
mell¢. çm ezek a r¢tegek titokzatos mÂdon,
akÀr a hajfonatok, egymÀsba olvadnak. Ez az
ÀllandÂ transzformÀciÂ hozza l¢tre a zenei fo-
lyamatot. A r¢tegek egy r¢sze àv¢gigkompo-
nÀltÊ, vagyis a zeneszerzû pontosan megha-
tÀrozza, ¡temvonalak k´z¢ szorÁtja, ritmizÀlja
a zenei folyamatot. MÀs r¢tegek viszont àsza-
badokÊ, SÀri itt csupÀn bizonyos zenei zajo-
kat, z´rejeket (skÀlÀkat, glissandÂkat, tremo-
lÂkat) ad meg, s ezeket az elûadÂk minden
k´t´tts¢g n¢lk¡l jÀtsszÀk. A t¢telek a k¢t v¢g-
let k´z´tt egyensÃlyoznak, s a kezdeti meg-
hatÀrozottsÀgbÂl kiindulva t´bbnyire teljes
anarchiÀba torkollnak.

Tulajdonk¢ppen pontosan ez t´rt¢nik a
hegedüre ¢s zongorÀra Árott BALLADç-ban is.

A k¢t k¡l´nb´zû karakterü hangszer jelleg¢-
nek megfelelû zenei anyagot jÀtszik. N¢ha ä
ha egy effektus mindk¢t hangszeren megva-
lÂsÁthatÂ ä k´zelÁtenek egymÀshoz, azaz dia-
lÂgus alakul ki a k¢t hangszer k´z´tt. AttÂl
kezdve azonban, hogy a hegedü megtalÀlja,
amit keresett ä egy bachi àÀlid¢zetetÊ ä,
mindketten menthetetlen¡l szaladnak a v¢g
fel¢. Ugyanez t´rt¢nik a N°GY INVENCIñ ne-
gyedik t¢tel¢ben is. Alighogy felfedezz¡k a
zenei karakterek (calmato, con leggierezza,
concitato) lehetûs¢geit, az elk¢pzelhetû leg-
gyorsabban (presto possibile) futunk bele a
befejez¢sbe. SÀrinÀl tehÀt a forma l¢nyege az
ÀtalakulÀs: a darabok v¢g¢re a k´rvonalazott
attribÃtumok nemcsak elveszÁtik jelen-
t¢s¡ket, hanem sajÀt v¢gzet¡kbe rohannak,
visszahullanak az àûshomÀlybaÊ, a jelent¢s
elûtti Àllapotba. A rendezett vilÀg felrobban,
a k´r bezÀrul.

Ez a k´r egy¢bk¢nt szint¢n fontos szimbÂ-
luma SÀri gondolkodÀsÀnak. A BöCSö
GLENN GOULDTñL cÁmü kompozÁciÂ k¢t
n¢gyszÂlamÃ kÀnonbÂl Àll, amelyek attacca
kapcsolÂdnak egymÀshoz. A darab k´zep¢n,
a k¢t kÀnon talÀlkozÀsi pontjÀn B-dÃr akkor-
dot hallunk. AtonÀlis zen¢ben egy ilyen kon-
szonÀns pillanat mindig kiemelt jelentûs¢gü,
s a B-dÃr akkord valÂban tengelyk¢nt is szol-
gÀl. A zenei forma pedig, mik¢nt a Hold, n´-
vekszik ¢s fogy: egymÀs utÀn l¢pnek be az el-
sû kÀnon szÂlamai, majd a teljes kÀnont hall-
juk, amely a B-dÃr akkorddal ¢r v¢get. Ez
egyben a mÀsodik kÀnon kezdet¢t is jelzi; ez
teljes alakjÀban hangzik fel elûsz´r, mÁg v¢g¡l
egyenk¢nt elhalnak a szÂlamok. A mÀsodik
kÀnon egy¢bk¢nt sz¡netekkel megszakÁtott
korÀl. E kompozÁciÂ rendkÁv¡l finom harmÂ-
niai szerkeszt¢se bizonyÁtja, hogy a kÀnonÁrÀs
tudomÀnya a XX. szÀzadban is komoly feladat
el¢ ÀllÁtja a zeneszerzût. A disszonancia teljes
emancipÀlÂdÀsÀnak korÀban sem mindegy,
hogy mikor mi ¢s hogyan szÂl, hogy milyen a
zenei sz´vet hangzÀsa, alakja, jellege.

SÀri hangzÀsok irÀnti kiv¢teles ¢rz¢keny-
s¢g¢t mutatja a CONCERTINO hangszerel¢se
is. HasonlÂan az ATTRIBöTUMOK-hoz, itt is
k´t´tt ¢s szabad r¢szek vÀltakoznak egymÀs-
sal, sût gyakran egyidejüleg szÂlalnak meg.
SzÀmos id¢zetallÃziÂ emelkedik ki a sokf¢le
zenei esem¢nybûl. Hallhatunk ÀlutalÀst Bar-
tÂk CONCERTñ-jÀnak II. t¢telbeli r¢zfÃvÂs ko-
rÀljÀra, Stravinsky PETRUSKç-jÀnak s A KATO-



NA T¹RT°NET-¢nek bizonyos exponÀlt r¢zfÃ-
vÂs pillanataira, s itt is megjelennek bachos-
barokkos formulÀk. Ezek az ismerûs alakza-
tok azonban csak pillanatnyi t¡nem¢nyek.
Mintha a zenet´rt¢net folyamÀn lehÀmlott
volna a zen¢rûl minden. Minden elpusztult,
s mÀr csak k´rvonalazatlan zenei gomolya-
got, ¢rtelm¡ket vesztett artikulÀtlan gesztu-
sokat hallunk. S valami tragikus ¢s ¢ppen
ez¢rt eleve illuzÂrikus erûfeszÁt¢st, hogy talÀn
az elvesztett hagyomÀny eml¢kfoszlÀnyaiba
kapaszkodva k¢pesek lesz¡nk m¢g meg¢rte-
ni egymÀst. Ez¢rt mondom, hogy SÀri müv¢-
szete az els¡llyedt kultÃrÀk müv¢szete.

A szerzûi CD l¢trehozÀsÀban szÀmos elûadÂ-
müv¢sz mük´d´tt k´zre. Az ELIDEGENíTETT
ID°ZETEK, a BALLADA ¢s a N°GY INVENCIñ
elûadÀsÀval rendkÁv¡li technikai felk¢sz¡lts¢g-
rûl s a kompozÁciÂk irÀnti ûszinte szeretetrûl
tettek tanÃbizonysÀgot SÀri JÂzsef müveinek
elûadÂi, Fellegi çdÀm, VÀrhegyi Andrea ¢s
Kert¢sz Rita, valamint Eckhardt GÀbor. Az
IDýMALOM mÀsodik kÀnonjÀt Gy´ngy´ssy
ZoltÀn, Ittz¢s Gergely ¢s Szücs Zsuzsanna (fu-
vola), a BöCSö GLENN GOULDTñL k¢t kÀnon-
jÀt HÂna GusztÀv, CserhÀti JÀnos, KÀcsik Je-
nû ¢s Balogh SÀndor (harsona) jÀtszotta, a ze-
nei forma Àltal megk´vetelt koncentrÀciÂval.
Serei Zsolt ¢s egy¡ttese, a Componensemble
Àttetszûen ¢s az ¢rthetûs¢get elût¢rbe helyez-
ve szÂlaltatta meg az ATTRIBöTUMOK-at, ¢s
¢lm¢nyteli, szÁnes elûadÀst nyÃjtott a CON-
CERTINñ-val a KovÀcs JÀnos vezette Magyar
RÀdiÂ ¢s TelevÁziÂ Szimfonikus Zenekara is.

Dalos Anna

A HOLMI POSTçJçBñL

KOMMENTçR BçN ZOLTçN
ANDRçS KRITIKçJçHOZ*

Nem mintha sok ¢rtelme volna ilyen kom-
mentÀrokkal rabolni az embernek a sajÀt ide-
j¢t, Àm mivel BÀn egyik kijelent¢se a às¢rt¢sÊ

diszkurzÁv strat¢giÀjÀt k´veti (àegy¢bk¢nt sincs
kedvem [...] elv¢gezni azt a munkÀt, amelyet a szer-
kesztû honorÀrium¢rt nem v¢gzett elÊ), àszerkesz-
t¢skritikÀjÀnakÊ vÀdlottja ezÃttal m¢gis arra
k¢nyszer¡l, hogy ¢ljen a Holmi Àltal felajÀn-
lott àvÀlaszÊ lehetûs¢g¢vel.

BÀn, aki maga is Ãgy lÀtja, hogy Jauù mü-
vei àlelkesÊ fogadtatÀsban r¢szes¡ltek Magyar-
orszÀgon, egy szÂt sem veszteget a n¢met iro-
dalomtudÂs munkÀssÀgÀra, ami eleve gyanÃt
kelthet: mi¢rt, hogy a magÀt b´lcseleti ¢rdek-
lûd¢sük¢nt is prezentÀlÂ folyÂirat olyan kri-
tikussal Árat recenziÂt a k´tetrûl, aki ugyan a
kiadvÀny àfrontember¢nekÊ szÀmÁt (hol mint
àk´nyvmolyÊ, hol mint novellapÀlyÀzat-dÁja-
zott), de akinek irodalomelm¢leti ¢rdekelts¢-
ge meglehetûsen ismeretlen az olvasÂk´z´n-
s¢g elûtt. BÀr e sorok ÁrÂja, meglehet, m¢l-
tÀnytalanul, nem mindig k´veti kifejezett fi-
gyelemmel kritikusa munkÀssÀgÀt, emez à¢r-
dekelts¢gÊ legutÂbbi megnyilvÀnulÀsak¢nt
arra az¢rt eml¢kszik, amikor BÀn az egyik
legjelentûsebb magyar irodalomtudÂsrÂl je-
lentette ki, hogy kategÂriÀi à¡resekÊ, elemz¢-
sei àsem Àrulkodnak tÃlzott k¢pzelûerûrûlÊ (BÀn:
A K¹RºLTEKINTý TUDñS. Holmi, 1996/10.
1517.). Minthogy egy ilyen ÀllÁtÀs utÀn aligha
veheti komolyan bÀrki a kritikus iroda-
lomtudomÀnyra vonatkozÂ kijelent¢seit, erû-
s´dhet a gyanÃ, hogy jelen esetben sem a k´-
tet, hanem annak szerkesztûje a bÁrÀlat tÀr-
gya (ami egyben azt a k¢rd¢st is felveti, hogy
vajon milyen tÁpusÃ BÀn ¢rdekelts¢ge e t¢-
ren?).

BÀn kritikÀja elsûsorban a technikai szer-
keszt¢s hibÀit rÂja fel a m¢rs¢kelt szellemes-
s¢ggel KULCS-k¢nt r´vidÁtett mü szerkesztû-
j¢nek (ennek logikus folytatÀsak¢nt mer¡l-
hetne fel a sajtÂhiba-kritika, a papÁrminûs¢g-
kritika ¢s v¢g¡l az ´nkritika, bÀr ez utÂbbi-
nak a szerkesztû mÀr v¢gk¢pp nem lehet a
tÀrgya), illetve sommÀs Át¢leteket alkot a for-
dÁtÀsok egy r¢sz¢rûl. Minthogy magÀt mind
a Jauù-¢letmüben, mind a lÀbjegyzetek vilÀ-
gÀban jÀratosnak mutatja, nyilvÀn v¢letlen¡l
ker¡lte el kritikusi figyelm¢t, hogy az id¢ze-
tek c¢lnyelvi kiadÀsainak felt¡ntet¢s¢ben
vagy fel nem t¡ntet¢s¢ben e k´tet Jauù ä
formailag k´vetkezetlen ä eljÀrÀsÀt k´veti.
Az irodalomtudomÀnyos munkÀk olvasÂit
ugyanis nemigen lepheti meg az, hogy oly-
kor bizony elmarad egy idegen nyelvü id¢zet
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fordÁtÀsa, sût ä ami nyilvÀn maga az apoka-
lipszis! ä m¢g az is elûfordul (pl. JauùnÀl, de
az im¢nt id¢zett recenziÂt is ez bosszantotta
[BÀn, 1996. 1519.]), hogy egyazon tanulmÀny
ugyanazon müvet hol n¢met fordÁtÀsban, hol
az eredetiben citÀlja. Aki ennyire ismeri Ben-
jamint, nyilvÀn tisztÀban van azzal is, hogy a
fordÁtÀs nem helyettesÁti az eredetit.

E t¢ren a kritika tehÀt elt¢veszti a c¢lpont-
jÀt, ¢s magÀt Jauùt bÁrÀlja. MindazonÀltal
azokat az id¢zeteket, amelyeknek l¢tezik ma-
gyar fordÁtÀsa, a àKULCSÊ (v¢gig, nem àfel-
eszm¢lveÊ!) a fordÁtÂ megnevez¢s¢vel k´zli,
mik´zben tartja magÀt Jauù jegyzetel¢si tech-
nikÀjÀhoz. BÀn, aki ä mint kritikus ä nyilvÀn
ismeri a k´nyvet, ezt elfelejti ¢szrevenni ä
emiatt vÀlik az elsûk¢nt id¢zett kijelent¢-
se s¢rt¢ss¢. Persze ez az eljÀrÀs valÂban nem
felel meg teljesen àa magyar kiadÀsi tradÁ-
ciÂnakÊ, amelyet a àKULCSÊ szerkesztûje
nem is tart oly magÀtÂl ¢rtetûdûen k´veten-
dûnek, mint kritikusa (kiss¢ eltÀvolodva a t¢-
mÀtÂl: e àtradÁciÂtÊ olyan szokÀsok jellemzik,
mint pl. a k´ltûi k´tetkompozÁciÂk elt¡ntet¢-
se a kronolÂgiÀban ä el¢g csak arra gondolni,
vajon hÀny olvasÂnak van valamilyen fogal-
ma Petûfi vagy JÂzsef Attila ä l¢tezû ä k´te-
teirûl).

Az, hogy a àKULCSÊ Jauù programadÂ
tanulmÀnyÀt k¢t fejezet kihagyÀsÀval k´zli,
BÀn szÀmÀra a szocialista cenzÃra k¢sei ´r´-
k´s¢v¢ avatja a szerkesztût, aki abbÂl indult
ki, hogy a kimaradt r¢szekben megfogalma-
zott, tudomÀnyt´rt¢netileg mÀra kevesebb
jelentûs¢ggel bÁrÂ kritikÀt ä mint az a k´tetet
bizonyÀra olvasÂ BÀn szÀmÀra is feltünhetett
ä Jauù t´bb, a àKULCSÊ-ban is szereplû ta-
nulmÀnyÀban felvÀzolja.

Term¢szetesen senki nem ÀllÁthatja, hogy
a k´tetben nem maradt (nem is kev¢s) hiba,
pl. az emlÁtett k¢t r¢sz kihagyÀsa sincs felt¡n-
tetve a k´nyvben, ¢s ilyen a BÀn-kritika 442.
oldalÀnak legaljÀn kifogÀsolt lÀbjegyzet is.
Ezek azonban hibÀk (àmistakeÊ-¢rtelemben)
¢s nem t¢ved¢sek (àerrorÊ-¢rtelemben ä eh-
hez v´. P. de Man: KANT AND SCHILLER Uû:
AESTHETIC IDEOLOGY. Minneapolis/London,
1996. 134.), ¢ppen olyanok, mint a k´nyv
ÀrÀnak megn´vel¢se 100 Ft-tal, illetve az
egyik Jauù-k´tet megjelen¢s¢nek tÁz ¢vvel k¢-
sûbbre datÀlÀsa BÀn recenziÂjÀban. Ami per-
sze a technikai szerkeszt¢s tekintet¢ben nem

menti fel a àKULCSÊ-ot, Àm a szerkeszt¢s
koncepciÂtlansÀgÀra, illetve esendû koncep-
ciÂjÀra vonatkozÂ kritikÀt (BÀn, 1998. 442.)
¢rv¢nytelenÁti.

A k¢rd¢s persze sokkal inkÀbb az marad,
vajon mif¢le ¢rdekelts¢g vez¢rli BÀnt az iro-
dalomelm¢let k´rny¢k¢n kiv¢teles alkalmak-
kor tett k¢tes kirÀndulÀsai sorÀn. E sorok ÁrÂ-
ja Àltal ismert kritikai ÁrÀsai ugyanis erre nem
adnak magyarÀzatot, valamif¢le àk¡lsû k¢ny-
szerÊ t¢telez¢se pedig a tulajdonÁtÀs (BÀn sz´-
veg¢t jellemzû) strat¢giÀjÀnak v¢ts¢g¢be es-
ne. BÀr ez igazÀbÂl mindegy is: a kritikus
nem elûsz´r (¢s nemcsak az irodalomelm¢let
bizonyos müvelûit ostorozÂ, hanem irodalmi
kritikÀiban is) k´veti el ´nmagÀval szemben
azokat a diszkurzÁv hibÀkat, amelyek miatt te-
v¢kenys¢ge egyre inkÀbb (egy 1934-es irodal-
mi vitÀbÂl k´lcs´nz´tt kifejez¢ssel) àa szellem
k¡l´nÁtm¢nyeseiÊ-¢re eml¢keztet.

KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn

   VALLOMçS   
EGY KOMMENTçRRA

KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn kommentÀrjÀban azt
ÀllÁtja, hogy a KULCS (eln¢z¢st a valÂban
àm¢rs¢kelt szellemess¢g¢rtÊ) szerkeszt¢sekor Ja-
uù lÀbjegyzetel¢si technikÀja volt a m¢rt¢k-
adÂ. Ez nem igaz, tovÀbbra is k´nnyen bizo-
nyÁthatÂ, hogy az ¢ppen adott folyÂirat gya-
korlata volt a m¢rt¢kadÂ, az¢, ahol a k´nyvbe
bevÀlogatott Jauù-cikk elûsz´r megjelent.
Ez¢rt egyszer ilyen, mÀskor olyan e technika,
vagyis konzekvensen inkonzekvens, vagy for-
dÁtva. A magyar tudomÀnyos szerkeszt¢si-pub-
likÀlÀsi tradÁciÂt (amely JÂzsef Attila, Petûfi ¢s
m¢g sok mÀs ÁrÂ kiadÀsai tekintet¢ben valÂ-
ban problematikus, ebben nagyon igaza van
vitapertneremnek, de hogy j´n ez ide?) csak
a Holmi (¢s r¢szben a Helikon) k´vette, amikor
k´zreadta a nagy n¢met tudÂs Italo Calvino-
elemz¢s¢t. Ezt nem akartan megemlÁteni bÁ-
rÀlt cikkemben, hiszen mint a folyÂirat àfront-
embereÊ Ázl¢stelennek tartottam volna a Hol-
minak àkalÀnnyal alÀnyalniÊ (Nemes Nagy çg-
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nes) ¢ppen a Holmi hasÀbjain. KulcsÀr-SzabÂ
ZoltÀn àa szellem k¡l´nÁtm¢nyes¢Ê-nek nevez; jÂ-
indulatÃ vagyok, ez¢rt felt¢telezem, hogy
nem tudja, mit besz¢l.

°s most, mivel a vita szÁnvonala mÀr meg-
engedi, nyakig az Ázl¢stelens¢gbe! ögy lÀtom,
KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn p¢ldÀsan kifejlett ¡ld´-
z¢si mÀniÀban (Verfolgungswahn ä n¢m.,
orv.) szenved: àerûs´dhet a gyanÃ, hogy jelen
esetben sem a k´tet, hanem annak szerkesztûje a bÁ-
rÀlat tÀrgya (ami egyben azt a k¢rd¢st is felveti,
hogy vajon milyen tÁpusÃ BÀn ¢rdekelts¢ge e t¢-
ren?)Ê. Bevallom most a nagy nyilvÀnossÀg
elûtt, semmif¢le irodalomtudomÀnyos ¢rde-

kelts¢gem (literaturwissenschaftliche Interes-
se ä n¢m., argÂ) nincs. Olyannyira nincs,
hogy a novellapÀlyÀzaton nyert p¢nzzel
azonnal egy Konstanz k´rny¢ki bord¢lyhÀz-
ba vonultam, ahol a magammal vitt Jauù-k´-
tetek elûtt vÀlogatott, m¢g Walter Benjamin-
tÂl szopott essz¢izmusokra ¢s zsurnÀlkritikÀ-
ra k¢nyszerÁtettem a müint¢zet egy¢bk¢nt
implicitebb olvasÀsi aktusokhoz szokott lÀ-
nyait ¢s fiait. A g´rbe este a àkein Jauù ohne
KulcsÀrÊ, valamint az àan error is not a mis-
take, / shame on you and kiss me, Miss KateÊ
mondÂka el¢nekl¢s¢vel ¢rt v¢get.

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


