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1631

Petri Gy´rgy

KIS EL°GIA
Kedves MihÀly s Dezsû, egy r¢sz¢t mÀr tudom
annak, amit ti
tudtatok, elindultam a ti Ãtatokon,
elkezdtelek titeket Âvatosan k´vetni.
S nem is vacog a fogam, legalÀbbis nem nagyon.
UtÀnozhatatlan f¢regmozgÀsomat,
ahogy Ágy rÀkmenetben
hÀtrÀlok, hÀtrÀlok, kÁv¡lebbre sz¡netlen
(vagy inkÀbb lebegek, pangÂ vÁzen moszat?),
nem csinÀlja utÀnam egyût´k sem.
°ldeklem ä tÀn ez a helyes kifejez¢s,
¢s elmÃlattat
ez a sok ÀlzÀrlat, nem-j´vû befejez¢s,
halasztott halasztÀs, nem lÀtvÀnyos lefejez¢s.
KivÀrÂ taktika. Nem huszÀr-attak.

NESZ-KçV°
Takar¢klÀng-¢letet,
ha ki ¢l, nem is ¢l az,
´njÀrÂ hulla csupÀn,
aszott, ´szt´v¢r ´nm¢rs¢klet
dekÀzza, kicentizi
hajdanvolt habzÂ bûs¢g
szÀnalmas marad¢kÀt
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NAGYAPçM ABGANGJA
MÀr nem ismert meg senkit.
A lÀba ¢s a feje
egyenletesen, gyorsan reszketett.
°n a felmenûim k´z´tt
Àlltam ÀgyÀnÀl, ¢s azon
morfondÁroztam, hogyan
sokkolom majd a felmenûimet,
hiszen k¢nytelen leszek
k´z´lni vel¡k, hogy a
PapÀnak mÀr ennyi. °s akkor
Àtsuhant egy nûv¢rke a kÂrtermen,
a nagyapÀm fel¢je fordÁtotta tekintet¢t
¢s tagoltan, ¢rthetûen Ágy szÂlt:
àK´sz´n´m, kisasszony,
minden nagyon finom volt.Ê
Hajnalban exitÀlt. Most mÀr soha
nem fogom megtudni:
mif¢le àmindenÊ
¢s milyen ¢rtelemben
volt ànagyon finomÊ.

Tandori Dezsû

à...AZ °J, A BOR, A CIGARETTAÊ
K¢sz gy´trelem a magam tÀrsasÀga, vagy, ez Àll vÀltozatk¢nt a cetlin, k¢sz gy´trelem
mÀr a magam tÀrsasÀga is, nemhogy akkor mÀsok¢. °rtsd, gondolom: ´nmagam tÀrsasÀga. Mikori ez a feljegyz¢s? We´res verseit olvasgattam, az à¢nÊ-rûl, mely legbensû
tÀrsasÀga, cellafala, elviseli estig, de mind´r´kre nem? De Vas IstvÀntÂl (ÁrÀsom cÁmadÂjÀtÂl) a velencei esû k´ltem¢nye is jÂ alap lehet az ¢n feljegyz¢sdolgomhoz: m¢g
egyetemesebb¢ teszi a hasadt rosszkedvet û, a nagyobb ör, a Sors ¢s akarata-szÀlai
ellen¢ben vÀg fintort, mond cokit. Nem k¢r a fentebb rendel¢sek tÀrsasÀgÀbÂl, mondjuk. Mikori lehet, ez foglalkoztat most engem a leginkÀbb, ez a kis tervezetem; hogy
tudniillik errûl, ebbûl, ilyen kiindulÀssal Árnom kellene valamit? A rossz vicc pisztolyantihûs-alakja juthat rÂla eszembe, ha azt mondom netÀn: e mostani napjaimra pontosan Àll ez a t¢tel; a vicc l¢nyege: tÃl sokat tudott. TÃl sokat tudn¢k magamrÂl, ha
azt tudnÀm, àma pontosan Ágy vagyok ezzelÊ. Mert hogy àmaÊ, az addig rendben van.
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De a àpontosanÊ mÀr nem okvetlen pontos. Az àÁgyÊ m¢g csak elmegy, a àvagyokÊ
tagadhatatlan. çm mi akkor m¢g mindig az àezzelÊ? El¢g baj, n¢gyszÀz csapÀs, hogy
Ágy mondjam gunyorosan, hogy magam is megvagyok, vagyok, jÂl el vagyok eresztve,
meg vagyok Àldva ´nmagammal, hÀt m¢g akkor pÃpnak a hÀtamra bÀrki-bÀrmi mÀs?
Jelentheti az àezzelÊ, nem vitÀs, ezt. Az àÁgyÊ meg: hogy sem magammal, sem mÀsokkal. Errûl prÂbÀltam Árni, fejtegetni valamit, n¢melyek szerint, elk¢pzelem, k´d´set:
arrÂl, hogy a l¢lek is test, a l¢lek, mint a szÁv, az agy, ily hatÀskonglomerÀtum, k¢mia;
s valaki Harmadik illetû van szÀmkivetve a ä sutÀn ism¢tlem ä testszerü l¢lekbe, û szenved, fintorog, ¢rzi s okozza a bajt. FogalomhasogatÀs? Sem magammal, sem mÀsokkal
nem vagyok jÂban. Nem pontos. ¹nmagamnak valami jellege, mik¢ntje, vet¡lete, sÁkja ä borzasztÂ szavak, papÁrz´rgetûk ä miatt nem j´v´k ki jÂl m¢g csak a gondolatÀval
sem annak, hogy mÀsok meg ¢n. De kik azok a mÀsok? Mindenki? Se szeri, se szÀma
a mindenf¢le kapcsolataimnak, ¢s igen henye meghatÀrozÀs, hogy p¢ldÀul teher, pszich¢s nyomasztÀs nekem az, ha el kell Ág¢rkeznem, idûpontok ¢s helyszÁnek vÀrnak,
talÀlkozÀsok, elint¢zendûk (halmozÂdnak): Àllapotom lehet beteges, tÃlzÂ, tÀrgyszerüen sz¢lsûs¢ges (tehÀt nem akaratlagosan, nem belûlem indulva az), lehet az eg¢sz,
lÀsd Goethe, hasonlat. Lehet, mint KosztolÀnyi mondta ama bizonyos MancirÂl, aki
nûket emancipÀl PÀl miatt, lehet egyszem¢lyes okÃ, egytÀrgyas okÃ, netÀn t´bbszem¢lyes, t´bbtÀrgyas, de az ilyen rosszkedv, ´n-szÀmkivet¢s semmik¢pp sem lehet egyetemleges; ¡ld´z¢si mÀniÀval ¢rne fel azt hinni, hogy az a bizonyos ör, mondjuk a Sors,
ÀllandÂan azzal foglalkozik, ha csak meglÀt engem, hogy nekem keresztbe rakjon;
ilyen nincs. Mi van akkor, ha azt mondhatom (mondhattam!), hogy mÀsok tÀrsasÀga
k¢sz gy´trelem, hiszen mÀr ´nmagam¢ is az? NyilvÀn nem az egyetlen logikus megoldÀs, m¢gis: f´ltehetûen magam nem tetszem magamnak mÀsok tÀrsasÀgÀban. Az
nem tetszik, ahogy mÀsok tÀrsasÀgÀban vagyok, ahogy ily t¡kr´kben meglÀtom magam, ahogy tÀrsasan viselkedem, tÃlzÀsokra ragadtatÂdom, elûnytelennek Át¢lem a
magam szÀmÀra azt a katalizÀtort, azt a folyamatkivÀltÂ hatÀst, ami àa mÀsikÊ. M¢g
akkor ez igen enyhe fogalmazÀs ahhoz k¢pest, hogy àa pokol ä a t´bbiekÊ (àmÀsokÊ).
Feljegyeztem egyszer: àA pokol ä mÀsok; de mi sem vagyunk mindig ugyanazok.Ê Ennek a (szÀllÁtsuk le v¢lhetû ¢rt¢k¢t) szellemesked¢snek egy vÀltozata a rejt¢lyes cetli
sz´vege, k¢t sz´vegvÀltozata.
çm mit jelent eleve az à¢n ¢s a mÀsikÊ, a kapcsolat? AttÂl f¡gg, mif¢le kapcsolatrÂl
van szÂ, s ezt talÀn mondani sem kell k¡l´n. MÀrmost ennyi bizonyos: nekem nem a
vilÀg nagy folyamatai, nem a pletykÀk, nem àj´vûnkÊ, nem a szexualitÀs, nem az anyagi haszon, semmi ilyesmi nem jelenti, nem ezek a dolgok jelentik a kapcsolatok tÀrgyÀt,
hanem à´r´k lelk¡nk ¢s szakmai igyekezet¡nk, s neki az û helyzete a konkr¢t k´r¡lm¢nyek k´z´ttÊ. Hogyan lehet ÁrÂi, szellemk´zpontÃ szakmÀt gyakorolni itt ¢s ma,
ahol ¢s amikor ¢lek (vagy adÂdhatÂ kapcsolatszem¢lyeim ¢lnek). TehÀt nem a becses
idûmet f¢ltem (tÃl sok is az idûm! ¢pp az itt ¢s most k´r¡lm¢nyei folytÀn), nem aff¢le
reputÀciÂm¢rt aggÂdom, hogy igenis kristÀlytisztÀn, cÀfolhatatlanul, kikezdhetetlen¡l
kell v¢lekedni, illetve ily àbensûtÊ illik kifejezni, s ha netÀn ellentmondÀsokba bonyolÂdom, kisszerünek mutatkozom (m¢ltatlannak minûsÁthetû dolgokon akadok fenn),
rosszabbul jÀrok, mintha magamnak maradtam volna.
Magamnak maradni? Mely m¢rt¢kben? Kik-mik a àkirekesztendûkÊ, az àelker¡lendûkÊ? Van-e jogom Ágy Át¢lkezni? Ez nem Át¢lkez¢s; nevezhetû ´nv¢delemnek is
(n¢gyzetre emelt formÀja annak; netÀn gy´ke-vont formÀja; ¢rtsd: t´bb, kevesebb);
meghatÀrozhatÂ az idû ¢s az erû v¢gess¢g¢vel; a vonzalommal, a kedvvel; netÀn ä v¢-
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gelÀthatatlan a sor ä a k¢nyszerüs¢ggel. Kivel ¢s mikor talÀlkozzam? Nem azt mondom
mÀr: mirûl legyen szÂ akkor. Ha talÀlkozol mÀr, ha mÀsok tÀrsasÀgÀt ¢lvezed-tür´d,
maradjunk ennyiben, mÀsokkal prÂbÀlod az (alkalmi) egy¡ttl¢tet, szeretn¢d elviselni
talÀn, m¢g ´r´mm¢ is tenni az ÀllandÂt (folyamatos egy¡ttl¢t), ha ez mÀr Ágy van, szÂ
szÂt k´vet, hangulat hangulatot, hogy ne mondjam, fondorlat esetleg fondorlatot,
provokÀciÂk lehets¢gesek stb., ¢s nem te hatÀrozod meg, mirûl lesz szÂ, rosszul d´ntesz, helytelenÁted k¢sûbb, milyen àirÀnybaÊ mentek a dolgok, mi der¡lt ki f´l´slegesen, mi nem int¢zûd´tt el m¢gsem, mik¢nt vÀlt kellemetlenn¢ a k´vetkezû talÀlkozÀsnak mÀr csak a gondolata is a megvalÂsÁtott talÀlkozÀs r¢v¢n. (Melynek oka megalkuvÀs, bizakodÀs, naivsÀg, v¢lt haszon¢rdek etc. lehetett. Vagy csak term¢szetesk¢nt
adÂdott az egy¡ttl¢t, a àtÀrsasÀgÊ.) SajÀt magadnak nem tetszel a talÀlkozÀs (àtÀrsasÀgÊ) t¡kr¢ben, esetleg nem is kell t¡k´rnek lennie, utÂbb ä vagy àabban a pillanatban
mÀrÊ ä magad is megÁt¢lheted, hol a hiba. F´ltehetûen egy olyan vilÀgban (elnagyolt
szÂ), amikor a k´zvetlen politikai fenyeget¢s (elvisznek, kirÃgnak stb.) nem erûs, az
Àtlagember szÀmÀra (naiv voln¢k?) eleve figyelmen kÁv¡l hagyhatÂ (mÀr ha nem munkaadÂit szidja stb., nem besz¢l senkinek àÀrtÀsÀraÊ, akitûl ¢rdekei f¡gghetnek), egy
f´ltehetûen ilyen vilÀgban mintha dolgunk lenne, hogy bÀtrabban vizsgÀlgassuk az
egy¡ttl¢t k¢rd¢s¢t. (Ily szempontbÂl is. TehÀt nem mint evidenciÀt. Hanem mint elviselendû, elviselhetû, türhetetlen, ker¡lendû etc. dolgot.)
Hogy e sz¢p r¢gi szÂt hasznÀljuk: vannak derüs, elfogulatlan ked¢lyek, kik mind e
k¢rd¢seimet ¢rtetlen¡l hallgatjÀk, ÁrÀsom netÀn fejcsÂvÀlva leteszik (falhoz ûk semmik¢pp sem vÀgjÀk). Azt hiszem, pontosan egy ilyen ÁrÀs az, amit falhoz t´rt¢netesen
senki sem vÀg; fÀjdalom, igazi pikant¢riÀval a tovÀbbiakban sem szolgÀlhatok, inkÀbb
tanakodva szeretn¢k tudatosÁtani bizonyos szempontokat, melyeket ki-ki maga vezethet tovÀbb (vonalk¢nt), vethet el, vastagÁthat. Vannak tehÀt elfogulatlan ked¢lyek, kiknek szÀmÀra a tÀrsasÀg, ¢pp l¢ny¡k eredendû tÀrsassÀga okÀn, olyasmi, akÀr a levegû,
a vÁz. Term¢szeti folytatÂdÀs az emberk´zi egy¡ttl¢t; mi sem term¢szetesebb annÀl. S
valÂ igaz, bÀrhogy szorÁtsuk meg kÁvÀnalmaink vagy tür¢s¡nk k´r¢t (hatÀrait), tagadhatatlan: valamif¢le talÀlkozÀsaink a legnagyobb elvonultsÀgunkban is adÂdnak. De
hÀt elvonultsÀg-e, ha a talÀlkozÀsokat, a tÀrsasÀgot ä hagyjuk az id¢zûjelet! ä fenntartÀssal kezelj¡k, ha t¢ny¡k nem eredendû ¢s elemi a szÀmunkra? Vannak, akik eleve
nem is ÂhajtanÀnak talÀlkozni vel¡nk. Ez t¢ny, tapasztaljuk. Vannak, akiket semmi
¢rdek nem füz ismerets¢g¡nkh´z, ahhoz, hogy idej¡ket rÀnk pazaroljÀk. °s Ágy tovÀbb. Nem lehets¢ges-e a fordÁtottja is ennek? Hogy mi vagyunk azok, akik... etc. NyilvÀnvalÂ tovÀbbÀ, hogy bizonyos talÀlkozÀsokat eleve el sem ker¡lhet¡nk. °rdemes-e,
term¢szetes-e, eg¢szs¢ges-e, hogy àsziszerg¡nkÊ (magunkban) ellen¡k? NetÀn ily ÁrÀssal, mint ez, gyanÃt ¢breszt¡nk olyanokban, akik eff¢le t¡sk¢t tûl¡nk igazÀn nem ¢rdemeln¢nek; akiknek talÀn nem is szÀnjuk szavainkat; m¢g inkÀbb ´sszefoglalva, ahol
¢s akikkel teljesen mindegy, mit àfilozofÀlunkÊ, hogyan à¢rzetesked¡nkÊ (fogadjuk el
ezt a szÂt), a dolgok lebonyolÂdÀsÀn az mit sem vÀltoztat. Igen, a k¢rd¢s mintha leegyszerüs´dne: tÃl a durva gyakorlat t¢nyein (kihÃzott, fel nem vett telefonok; halogatott vÀlaszok; kibÃvÂk, kelletlens¢g ¢reztet¢se; àeltün¢s¡nkÊ stb.), tÃl ezeken a nyerses¢geken (ki ne ismern¢ a tÀrgyat! hagyjuk a derüs ked¢lyeket), a dolog meglehetûsen
elm¢leti. àLelki finomkodÀsÊ, Ágy is mondhatÂ. Ellenben mi¢rt ne lenne fontos, mi¢rt
lenne finomkodÀs, hogy ´nmagunknak ´nmagunkrÂl alkotott k¢p¢t helyesnek, pontosnak szeretn¢nk lÀtni, magunkat a meggondolatlan kapkodÀstÂl, a f´l´sleges kÁs¢rt¢sektûl kÁm¢lni szeretn¢nk, ker¡lni azokat a helyzeteket, melyekben igenis a ä szÂism¢tl¢s! ä helyzet folytÀn k¢nyszer¡l¡nk, csÀbulunk pontatlan ´nkifejez¢sre, haladunk
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homÀlyban, hogy aztÀn a napf¢nyre bukkanva nek¡nk egyÀltalÀn nem tetszû k´r¡lm¢nyekre ismer¡nk!? TÃlzÀs, frivol, nevets¢ges is valamelyest az a feljegyz¢sem ä k´zl¢s¢t meg nem Àllhattam, akkor is! ä, hogy àAz etika mi? R´gt´n kell nemet mondaniÊ.
R´gt´n... jÂkor? TalÀn ez utÂbbi pontosabb. De az etika nem lehet igen-nem k¢rd¢se
(gyakorlati igenek¢-nemek¢). Az etika vagy a lelkiismeret elm¢lete (¢s gyakorlata) felt¢tlen¡l evidenciÀbÂl kell(ene), hogy fakadjon. Arra ¢rtettem a àr´gt´ni nemÊ fogalmÀt, hogy k¢sûbb, ha mÀr belement¡nk a homÀlyba, beÃsztunk hÀton-vakon a tengerbe, kisodrÂdtunk valahovÀ, ahol hirtelen vesz¢lyek, mocskok, rÃtsÀgok k´rnyeznek minket, k¢sûbb tehÀt kÁnos mÀr nemet mondani, mind az eg¢szet, az addigiakat
meg- vagy letagadni, hÀrÁtani. Keserves. A magunk tÀrsasÀga is, a mÀsok¢, mÀsik¢
csakÁgy. Vonatkozhatott a cetlin lelt f´ljegyz¢s ily k´vetkezm¢nyekre.
Eleve, evidensen aligha k¢pzelhetû, hogy ´nmagunk tÀrsasÀga keserves legyen a
szÀmunkra. Nem akarom olyan k´zhelyszerü kockÀkra bontani a dolgot, mint: betegs¢gek... megalÀzottsÀgok... Áns¢g. Persze hogy ´nmagunk tÀrsasÀga is keserv akkor.
JÂllehet a rem¢ny forrÀsa is. Csak mi segÁthet¡nk ´nmagunkon, azzal is, ha mÀsokat
keresni prÂbÀlunk, mÀsokban a segÁts¢g es¢ly¢t fellelni igyeksz¡nk. °nem legbensûbb
tÀrsasÀgom, mondja We´res; na igen, ez mÀr hÀrmassÀgot t¢telez fel, ha nem SzabÂ
Lûrinc tant¢tel¢t fogadjuk el, ahogy a àszeg¢nyÊ testet sajnÀlja k´ltû-gondolkodÂnk,
ki is a l¢lek¢rt dolgozik, s mi¢rt? Ha a kettûss¢gtûl, hÀrmassÀgtÂl (mint mÀs lapra tartozÂ l¢nyegi vagy bensû ¡gyeinktûl) eltekint¡nk, ha àeg¢sz¡nkÊ (T. D., X. Y. etc.) szerepl¢s¢t tekintj¡k a k´zszÁnen (tÀrsasÀg, sz¢lesebb ¢rtelemben), mindig szem¢lyek,
àegys¢gekÊ, ne mondjam, entitÀsok ker¡lnek ´ssze, egymÀs mell¢, szembe egymÀssal.
A tÀrsassÀg, de a tÀrsasÀg maga, a kapcsolatok rendszere: megl¢t-vÀltozat. VariÀciÂ
egy t¢mÀra. Nem abszolÃtum, bÀr elemi, jÂ esetben evidens. (LeszÀmÁtva a kellemetlenk¢nt, ¢rdektelenk¢nt felsorolt, meg sem valÂsulÂ kapcsolatokat.) VariÀciÂja az
egy¡ttl¢t az ´nl¢tnek, a magunkban valÂ l¢tnek, tehÀt annak, hogy mi magunk milyen
àalapÀllÀstÊ foglalunk el, mif¢le pontbÂl indulunk ki, milyen jellegü vonalat hÃzunk.
P¢ldÀul az ÁrÂ fiktÁv sz¢pprÂzÀt Ár-e, ¢lete erk´lcsi ¢s anyagi alapjÀnak tekinthetû müfordÁtÀsokat k¢szÁt netÀn, aforizmÀkat fogalmaz, eml¢kezik, szubjektÁven elm¢lkedik
(csak neki ¢rdekes tÀrgyakrÂl, p¢ldÀul ahogy ¢n tehetn¢m a madarakkal volt kapcsolatunkrÂl, a labdarÃgÂligÀk helyett a hÀzi kÀrtyabajnoksÀgainkrÂl, ezeknek ÀltalÀnosÁthatÂ ¢rzeteirûl, àtanulsÀgairÂlÊ), netÀn az ÁrÂ, ism¢tlem, elm¢lkedik, de mint e sorok
szerzûje teszi, rem¢lhetû objektivitÀssal, egy àk´ztÀrgyrÂlÊ.
Ellenben ¢pp itt vagyunk m¢g gondok k´zt, hogy tÀrgyunkat meghatÀrozzuk. Mit
jelent az, k´z¢rv¢nnyel ¢rdemlegesen vizsgÀlhatÂan, hogy mÀr ´nmagunk tÀrsasÀga
is keserves, hÀt m¢g akkor mÀsok¢. Eljutottunk odÀig, hogy az egy¡ttl¢t alkalmisÀga
benn¡nket is k´nnyen csÀbÁthat r´gt´nz¢sekre, s ezek nem helytÀllÂk, l¢hÀk, tÃlzÂk,
ÀrulkodÂk (feleslegesen àsz¢tdumÀlÂkÊ, hogy egy korÀbban mÀr pedzett fogalmamat
id¢zzem fel), k¢sûbb k¢pviselhetetlenek... esetleg a mÀsik felet is megt¢vesztik, pontatlan k¢pet adnak rÂlunk, esetleg egy ¡gyrûl, dologrÂl, lehetûs¢grûl. S ha valaki tÃl
gyakran ¢rezheti azt, hogy mÀsok tÀrsasÀgÀban ´nmagÀrÂl hamis k¢pet k¢pez, joggal
tekintheti az egy¡ttl¢tet m¢g az ´nmagÀval-l¢tn¢l is elûnytelenebbnek, v¢lheti a dolgot
ker¡lendûnek, ¢rezhet talÀlkozÀsokat àfenyeget¢seknekÊ, zavarÀsoknak, a t¢r ¢s az idû
àfoltjÀnakÊ, vÀgyhat netÀn szabadsÀgot kedvelû lelke tÃlontÃl is hevesen az àabszolÃtumraÊ, melyben û maga az àaddigiakbÂlÊ, a mÀr adott àelemekbûlÊ mintha alkalmasabban meglehetne, fennmaradhatna, ´nmagÀhoz hÁvebb lehetne, mint a ä gyakorlatilag netÀn hasznos, etikailag-illemileg sz¡ks¢ges ¢s helyeslendû ä talÀlkozÀsokban,
tÀrsassÀgokban. Cinikusan szÂlva: ha teheti... Ellenben abszolÃt fokon senki ilyet nem
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tehet, talÀlkozni, mint hajÂzni, muszÀj. Ha ki akarjuk iktatni az el¢nk torlÂdÂ akadÀlyokat, kellemess¢geket, Ág¢rkez¢seket, akÀr fenyeget¢seket, bonyodalmakat stb., Pascal mondÀsÀt cÀfolnÀnk hiÀbavalÂan, hÁvsÀgosan: ha jÂl id¢zem fel, arrÂl szÂl ez a megÀllapÁtÀs, hogy mindeff¢l¢k takarjÀk el szem¡nk elûl a szakad¢kot, mely fel¢ rohanunk.
Elûny´sebb-e a talÀlkozÀsoktÂl lecsupaszÁtott ¡res sÁk? Nem okoz-e fokozottabban szorongÀsokat? Le kell szÀmÁtanunk a (nem okvetlen¡l beteges, sajnÀlatos, s¢r¡lt) szorongÀsokat, hogy ism¢teljem a szÂt, a talÀlkozÀsoktÂl ¢s a tÀrsassÀgtÂl valÂ f¢lelmet.
SzÀmÁtsuk is le azonnal! Marad az, hogy lelk¡nk eg¢sz mivoltÀt zavarja (gondolatmeneteinket, Àllapotainkat, igazsÀgkeres¢s¡nket etc.), teljesebbs¢g¡nket csorbÁtja (talÀn)
akÀrmi tÀrsasÀg. Nem mindenkor; àmostÊ, àakkor ¢ppÊ. Ellenben mi¢rt van az, hogy
egy-egy v¢letlen ´sszefutÀs, negyedÂrÀnyi elbesz¢lget¢s olyan jÂ tud lenni (az utcÀn,
az eszpresszÂban, a kapualjban, a villamoson)? Mindannyian egy kicsit Arthus kirÀlyok vagyunk. çhÁtozzuk a helyesen feltett, àmegvÀltÂÊ k¢rd¢st. S a vallÀs elgondolÀsa
nem helytelens¢g: nem volnÀnk m¢ltÂk, hogy hajl¢kunkba j´jjenek, Àm ha elhangzik
csak az az egy szÂ, mÀr vÀltozÀst hoz lelk¡nkben. K¢ts¢gtelen, oly igazsÀgok ezek, melyek f¢lres´pr¢se hiteltelenebb¢ teszi egy¢bk¢nti alapÀllÀsunkat: hogy talÀlkozÀsokat,
szÀnd¢kkal elûid¢zve, kev¢ss¢ (nem annyira) kÁvÀnunk.
Az ¢j k´zege az, melyben eff¢le aggÀlyaink evidenciÀkkÀ vÀlnak (lÀtszanak vÀlni), elemien derengenek, szÂ szerint r¢mlenek. Antonin Artaud az ¢j befolyÀsoltsÀgÀt (befolyÀsÀt) a fekvû testhelyzet¢vel azonosÁtotta k´r¡lbel¡l, mondvÀn (ism¢tlem unalomig),
a fekvû testhelyzet felfokozza a vÀgyakat, hozzÀtettem egyszer, elk¢pzelhetû, hogy m¢g
az is, melyik oldalunkon feksz¡nk stb., de hagyjuk ezt. Az ¢j mÀs k´zeg. Szinte tÀrsasÀg.
Nevets¢ges lenne azt mondani, kac¢rsÀg, vÀgy, hogy dogmatikus hÁrbe keveredj¡nk
(ami, nem vitÀs, sok mÀs rosszabbnÀl jobb, megannyi ¡ress¢gben kapaszkodÂ, egyszersmind alkalom, hogy magunkon ä ha dogmatikusak igazÀbÂl nem vagyunk ä mulassunk), nevets¢ges lenne az ¢jszakÀt az alvÀs k´zeg¢nek tekinteni, hiszen a szerelem¢,
a tünûd¢s¢, a munkÀ¢ etc. csakÁgy jÂl lehet. Az ¢j nem okvetlen¡l a nagy csÀbÁtÂ ¢s
rÀbesz¢lû, magÀnyunkon az ¢j inkÀbb a nagy lebesz¢lû, elrettentû. SzÀmos jÂ-rossz
d´nt¢semet hoztam hajnalok s´t¢t hajnalÀn (lÀsd Kafka: add f´l!), d´nt´ttem tehÀt
utazÀsok ellen, f¢ltem mÃltaktÂl, szorongtam elk´vetkezendûktûl... hogy aztÀn vilÀgos
reggelen, mÀr àÀlltÂ-jÀrÂÊ helyzetben csak mosolyogjak aggÀlyaimon, ne is ¢rtsem magam. Keserves ´nmagam tarsasÀga, Áme. A v¢gigvirrasztott ¢jszaka, az Àlmatlanul ÀtkÁnlÂdott s´t¢ts¢g, netÀn a hûs¢g nyomasztÀsa ä ismerûseink. Van-e kellû arÀnyban
szedhetû altatÂ? Nekem riasztÂan kev¢s el¢g, egy tabletta a k´zepes erûss¢gübûl (hagyjuk most az elnevez¢seket), s mÀsnap d¢lig aludn¢k. K¡lf´ld´n sokszor gondoltam:
most majd kialszom magam, senki-semmi nem zavar. Nem kell madÀrkÀinkhoz f¢l
n¢gykor, f¢l ´tkor felkelnem. Ez olykor Ágy lett. De csakhamar (sokszor): kialudtam
magam k¢t-hÀrom ¢jszaka, nagyon is, ¢s k´vetkeztek a hajnali fel¢bred¢sek. Sokkal
ridegebb k´rnyezetben, mint szÁvem szerint valÂ lett volna, s mit tegyek? Nem ittam,
visszaeml¢kezem azokra az idûkre, 1000 napig (jÂ, hÀt nem 7000-ig, ahogy elhatÀroztam volt), s mit tegyek hajnalban? Nyolc ÂrÀig, fûleg t¢len, szobafogsÀg ez a legrÃtabbjÀbÂl, a rÀcsos, alig feltolhatÂ ablakon neh¢z kin¢zni, s mire lÀtok? Alacsony falra, elûtte
szem¢tre. De ha jobb dolgokra, akkor is: egy kopÀr platÀnra, szemk´zt egy szÀlloda
villogÂ f¢nyeire, f¢nylû aszfaltra. Elûker¡lt a cigaretta, ha a bor nem is. Rosszabb volt,
ha a bor, a t´m¢ny (a korÀbbi is a mostani ¢vekben). Reggel nyolcra majdnem mÀsf¢l
doboz piros Symphonia àelmentÊ. Nyolc utÀn, mikor mÀr nyitott a bolt, mentem ke-
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ny¢r¢rt (egyetlen tÀplÀl¢kom volt Londonban ez a napi egy-k¢t adag, r¢szben elk´pk´d´tt ä ne hizlaljon! ä s¡lt krumpli mellett; a kÀv¢t nem bÁrta volna hajnalban a gyomrom), mentem àbevÀsÀrolniÊ. F¢l kilÂ szeletelt keny¢r kb. 20 pennybe ker¡lt akkor.
Nem p¢nz. ElfogyasztÀsa, persze, kik´pk´dûs alapon, Àm Ágy is jutott a gyomromba
valami. Semmi k´ze nem volt ennek a bulimiÀhoz, a kÂros ev¢szethez, hatÀrozottan
a testsÃlyom tartÀsÀt prÂbÀltam ´sszeegyeztetni azzal a àtÀrsasÀgommalÊ, ami a koszt,
az ¢tel, egy mÀsik sz¡ks¢glet tehÀt. Akkor alkonyig nem cigarettÀztam. Mi¢rt cigarettÀzom hÀt? Ha utÀna, rÀadÀsul, egyik naprÂl a mÀsikra, hiÀny¢rzet n¢lk¡l felhagyhatok a dologgal, s csak unalombÂl kezdek rÀ megint, p¢ldÀul mert nem akarom ´nmagam kizÀrÂlagos tÀrsasÀgÀt àelszenvedniÊ. Jellemzû, ha mÀsokkal vagyok, alig gyÃjtok
rÀ, munka k´zben soha. Ami az ¢jszakÀt illeti, egy¢bk¢nt: mÀr idûtlen idûk, ¢vek Âta
este f¢l nyolckor, f¢l kilenckor fekszem le aludni. SokÀig hittem, d´bbenetesen kev¢s
alvÀssal is be¢rem. HÀromkor keltem, neki¡ltem dolgozni. Majd azt a teÂriÀt alakÁtottam ki, hogy nekem a tÁz-tizenegy ÂrÀnyi alvÀs is kev¢s. Ezek a dolgok aztÀn mint àt¢mÀkÊ... a tÀrsaskodÀs r¢szei... hamis k¢pek alakulÀsai, alakÁtÀsai ´nmagamrÂl mÀsok
t¡kr¢ben. Csak egy p¢lda, Áme.
Meg hÀt mif¢le tÀrsaskodÂ vagyok ¢n? írÂ akkor is, amikor oldottan, elengedetten
kellene besz¢lgetnem àcsak Ãgy bÀrmirûlÊ? Magam is elviselhetetlenn¢ vÀlhatok, nehezen türhetû lehetek Ágy mÀsoknak ä ha ennyire soha el nem vonatkoztatok a magam
szem¢ly¢tûl, g´rcs´sen magamat, magamat mondom, hiÀba, hogy valamif¢le humor(izÀlÀs) ÀlcÀzÀsÀban, ´rv¢n. Mik´zben ez, besz¢deim tehÀt alvÀsrÂl, ÁrÀsrÂl, netÀn
akÀr arrÂl, hogy tÀrsaskodni hogyan lehetne, hogyan nem lehet, esetleg a k´lcs´n´s
(finomabb-nyersebb) emberszÂlÀs ¢s vid¢ke, a (humorba mÀrtott) ´nvallomÀsok, az
eltÃlzott (vagy visszafogott) panaszok, sorolhatnÀm, mind-mind olybÀ tünhetnek (a
te szÀmodra, a te r¢szedrûl), hogy m¢g csak arrÂl sincs szÂ, ami igazÀbÂl k´zel van
hozzÀd, ami evidens a te ¢letedben: nem a madaraidrÂl besz¢lsz, nem a kÀrtyabajnoksÀgrÂl. Legf´ljebb annak ´r¡lsz, hogy mÀr a lovakrÂl sem, sût teljesen hiteles (¢s valÂdi) ûszintes¢ggel mondhatod, a lovak kiÃsztak az ¢letedbûl, egyelûre felt¢tlen¡l ki,
s vajon visszaj´hetnek-e m¢g. KiÃsztak az utazÀsok, de m¢g a nagyobb budai csavargÀsok is elmaradnak. A NagyvÀsÀrcsarnokig m¢gy el, ritkÀn, fûleg a Hold utcÀig, KÀlmÀn Imre utcÀig, esetleg a KrisztinavÀrosba, de oda is alig. Mi¢rt van ez? Fûleg azonban: mi¢rt t¢ma ez, mi¢rt kell ennek ¡r¡gy¢n, ism¢tlem, ´rv¢n etc. tÀrsalogni, tÀrsaskodni, azt hinni, kifejezted magad? Persze hogy aprÂp¢nz ez, bÀrmi àjellegzetesnekÊ
¢rzed, mÀsok szÀmos ¡gyben jÀrtak ugyanÁgy, ti magatok is itthon: amiÂta kutyÀtok
van, v¢gk¢pp elmaradtak k´z´s tÃrÀitok, jÂszer¢n sÀtoros ¡nnep, ha bÀrhovÀ egy¡tt
mentek, feles¢ged s te. Meg aztÀn kicsinyes is vagy titkon: jÂ, hogy ezt az ÁrÀst kell
f¢lbehagynod, jÂ, esik az esû ä de hÀt tegnap evidens volt, hogy elÁg¢rkezz jÂ barÀtodhoz, akitûl rÀadÀsul a Totyi madarad ¢rkezett tavaly, elmenj hozzÀ, hogy egyÀltalÀn
megn¢zd, hogy s mint van, ¢s visszahozd n¢gy kazettÀdat, melyet ÀtjÀtszÀsra adtÀl k´lcs´n neki (szint¢n tavaly m¢g). Mi olyan nagy eset ez? Rajta, indulj, r¢g jÀrtÀl arra, az
Erzs¢bet hÁdon sem lesz kellemetlen Àtmenni, k¢t jÂpofa kocsma is van arra, egy-k¢t
deci bor nem fog megÀrtani. HÀt a bor is, persze. Minden meggyûzûd¢s n¢lk¡l. Azaz:
meggyûzûd¢sed ellen¢re. Vagy hÀt: mi¢rt lenne ¢pp bor dolgÀban meggyûzûd¢sed?
Meggyûzûd¢sed, hogy a Totyi ¢s hÀrom tÀrsa mellett min¢l t´bbet kell itthon lenned.
Idûd semmik¢pp sem sz¢ttalÀlkozni, hogy utazÀsokrÂl mÀr t´bb¢ ne is besz¢lj¡nk. De
ha ki kell menned Londonba m¢g egyszer, f¢nyk¢pezni a k´nyved szÀmÀra! Olyan
sz´rnyüs¢g az? Igen, annak ¢rzed. Borzadsz tûle, hogy taxiba ¡lj, rept¢ren vÀrakozz,
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bezsÃfolÂdj a g¢pbe, meg¢rkezve egy ÂrÀt metrÂzz, ott a kopÀr szoba... stb. A bor is
hizlal. Ez a fû motÁvumod, hogy lehetûleg alig igyÀl. De ha alig iszol, tÃl kem¢nyen
gondolkodsz ¢s Ársz. àAz irgalmatlan irÀly.Ê TÃlzÀs megint. SajÀt magad tÀrsasÀgÀban
vagy, azaz magÀnyos vagy, s akkor is tÃlzol. A jÂzansÀg kegyetlens¢g¢vel. Innod kell
inkÀbb, hogy megenyh¡lj, t¢nyleg ´nmagad àtÀrsasÀgaÊ l¢gy, ne egy legy¢l, hanem
inkÀbb kettû, ¢s Ágy nem k´vetkezik el a àkegyetlen ÀrvaÊ Àllapota. Na, az àÀrvaÊ szÂ
igencsak tÃlzÀs, hiszen a Totyi ¢s hÀrom tÀrsa, Ágy vagy Ãgy, veled van. S veled vannak,
ha nem is Ãgy ÀltalÀban az eml¢keid, jÂ, azok vagy vannak veled, vagy nem akarod
ûket, de a kÀrtyabajnoksÀg huszonh¢t ¢v¢nek eredm¢nyf¡zeteit bÀrmikor n¢zegetni
kezdheted, az valÂban ¢rdekel, mint Ottlikot a bridzs; henye hasonlat, m¢gis.
MegszakÁtottam az ÁrÀst, elmentem barÀtomhoz-´regemhez, mesteremhez a madarakban, akitûl Totyi is ker¡lt, ¢s nagyon jÂ volt az ottl¢t a szÀrnyasok, teknûsb¢kÀk ¢s
ä a nekem kevesebbet mondÂ, tûlem tÀvolibb, Àm madÀrfejü ä kÁgyÂk k´zt, ¢s v¢gig
fuldokoltam, asztmaszerüen, rekedt torokkal besz¢ltem, fÀjt a mellkasom, ¢s a v¢g¢n
a kedves barÀt is fulladozott, r¢szben a nevet¢stûl fulladoztunk mindketten ä t´rt¢netei! ä, r¢szben, hogy û is berekedt, mondja, mert r¢g nem besz¢lt ennyit, jÂl j´tt
neki, megjegyzem, nekem is. Feles¢gem m¢zet hoz most, t¢nyleg k¢tr¢t k´h´g´m magam, g´rnyedek, nem tudom, mi ez. Hideg vÁz? AsztmÀs t¡netek t¢nyleg? A cigaretta
aligha lehet, bÀr hÀt mi¢rt ne! Allergia ez is? Itt tartan¢k? Milyen ¢rtelemben, meg
hÀt hol? Csorog tovÀbb az orrom. Magamat ism¢tlem: az allergiÀrÂl azt olvastam, el¢gg¢ d´bbenten, hogy àaz ¢letminûs¢getÊ a tumoros megbeteged¢sek¢re viszi le. Na,
k´sz´n´m.
Ahogy boldogsÀgomra ä hÀrom ¢s f¢l ¢v alatt elv¢geztem k´teless¢geimet, tÁz kis
k´nyv (tegnap ´sszetalÀlkoztam b¢csi jÂ barÀtommal, û mondja: az àEvidenciÀkÊ-at ¢s
a àKatasztrÂfÀkÊ-at te kis k´nyvnek nevezed? na ja), kiÀllÁtÀsok, gyüjtem¢nyes k´nyvek
(versek), szÀmos k´nyv k¢nyszerü elutasÁtÀsa (a szük piac, ki venn¢ meg a tovÀbbi T.
D.-ket, fizetni se tudnak ¢rt¡k, s ami m¢g rosszabb, annyira komolyan vettem, hogy
¢n most megvagyok a àreÀm bÁzottakkalÊ, hogy nincs is igazi erûm Ãjabb ´sszegyüjt¢sekre, ¢s eg¢szen mÀs elk¢pzel¢sem volna rÂla, hogyan kellene r¢gebbi dolgaim kiadÀsÀnak folytatÂdnia, semmik¢pp sem vÀlogatÀsok formÀjÀban; de micsoda finnyÀssÀg ez ä a realitÀs¢rz¢kben is!), mindenf¢le dÁj, most mÀr valÂban, aztÀn, hogy Rudi
madarunk, akinek ¢let¢¢rt 1994-ben Ár f´ld´n Leopold Bloomhoz ¢s Szent Patrickhoz
egyk¢pp fohÀszkodtam, hamarosan ¢letkori rekorder lesz (ism¢tlem ezt is; ¢s hogy
Patrick madaras v¢dszent, Bloom Ãrnak meg mind´ssze egy ¢vet ¢lt a Rudy nevü fiacskÀja, hÀt a mi mezei vereb¡nk hadd ¢lne t´bbet) (Ágy Árnak le e t¢mÀk k´rk´r´ket,
Ágy ism¢tlûdnek), aztÀn, hogy a huszonhetedik ¢ve jÀtszott kÀrtyabajnoksÀgban az
Ullstein/Icsi, azaz egy cÁmlapmedve ¢s halott, v¢g¡l megvakult sz¢ncineg¢nk klubja
(a klubnevekben ott ¢lnek halott madaraink, rendre, nap mint nap talÀlkozunk sokukkal) v¢gre, huszonh¢t ¢v helyezetlens¢gei utÀn, igen, bajnok lett, ¢s nem is sorolom, ennyi minden volt jÂ, ¢s ennyi jÂra j´tt az, v¢letlen¡l a baleset utÀn ¢ppen, ¢jszakÀrÂl hajnalra, hogy boldogsÀgomat mintha elfÃjtÀk volna, nem a baleset tette, de
mintha f¡gg´ny lebbent volna, k´d´s, Àttetszû, nekem egyÀltalÀn nem tetszû, vilÀgos
f¡gg´ny, tegnap nyÀr volt, ma ûsz van, mint Baudelaire Árja, k¢sz, v¢ge, nincs tovÀbb
boldogsÀg, j´tt az allergia, a let´rts¢g, a bizonytalankodÀs (p¢ldÀul a lovakkal, j´tt a
sok àhÀt most mi legyenÊ, j´ttek k¡l´nf¢le kellemetlens¢gek ¢s r¢ms¢gek a àmagÀnszf¢rÀbanÊ), ¢s k´zben az ÀllandÂ megoldatlansÀgok: a felhalmozÂdÂ, megvÀlaszolatlan levelek... a munkÀk elmaradÀsa... a nevets¢ges fizetm¢nyek... a kedvszegetts¢g...
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valami kilÀtÀstalansÀg. Holott mi minden jÂ is akadt k´zben... de ezt mÀr mind mondtam, mondtam, csak az¢rt mes¢ltem el, mert ´reg barÀtomnak is ezt mes¢ltem el, nem
is volt pofÀm neki, aki nÀlam sokkal rosszabb helyzetben van, szÂra mindent elmes¢lni.
J´ttem mÀr el, Âvatosan behÃzta maga m´g´tt a folyosÂ ajtajÀt, suttogva, nevetve
mondta: k¢pzeljem, a... j´ttek a csalÀdi dolgok, j´ttem haza, csÂvÀltuk itthon is a fej¡nket, na persze, ´reg haverommal szinte kizÀrÂlag àminûsÁtett dolgokÊ t´rt¢nnek.
Ha Ãgy vessz¡k, ki is z´kkentett, tovÀbb is lendÁtett ez a lÀtogatÀs. Az ÁrÀs, ha szabad
ezt mondani, l¢legzetet vett, az im¢ntiek: ez volt a l¢legzetv¢tel. Nem is lehet ugyanÃgy
folytatni. A talÀlkozÀsokrÂl mondottakat nem àd´nti megÊ az Ãj vÀltozat (Ãj vÀltozat
mÀr meg se lep, mondta KÀlnoky LÀszlÂ), rÀadÀsul a àfulladÀs, t¡sszg¢sÊ, az àautÂbalesetÊ cÁmszavak (tegnapi ¢s ma hajnali jegyzeteim, mit ne hagyjak ki) t´r´lhetûk. R´stellem, ahol riportra elÁg¢rkeztem, nem tudom Àllni majd a szavam, a k¢rd¢sek elevenek, a vÀlaszok gumirÀgÀs-szerüek, ¢lettelenek, àember Ãgy nem besz¢lÊ. °s k¡l´nben se. Ne. Hol az ÁrÀs igazi ´r´me? AkÀr a teljesÁtm¢ny¢, hol? Ha gÂlyalÀbon Àll ekk¢pp minden, nem a szilÀrd munkav¢gz¢s (fordÁtÀs stb.) alapjain. ¹reg barÀtommal
ä nem olyan ´reg! ä megbesz¢lt¡k, hamarosan jelentkezem nÀla, akkor zen¢l¡nk, mes¢l¡nk (fûleg û mes¢l, rem¢lem; Ãjra bereked); de ahogy eln¢zem (magamat), talÀn
jobban meg¢rtem, mi¢rt vÀgyom olyan elemi erûvel legalÀbb arra, hogy ne legyenek
kitüz´tt idûpontjaim, programjaim. Ha ilyen cefet¡l vagyok (az allergia, a j´vûbizonytalansÀg, a mindennapos àhullÀmvasÃtÊ, a nyugalom m¢g nagyobb vÀgya, az egyformasÀg¢), hÀt m¢g ennyim se legyen? Ez¢rt nem akarok utazni... enyhe szÂ, hogy nem
àakarokÊ... evidens, hogy ne! Nehezen veselkedem neki bÀrmi olvasmÀnynak is, szinte
sosem olvasok; jÂ, hÀt m¢gis, amikor AusztrÀliÀbÂl egy Duchamp-¢letrajzk´nyvet kaptam, napokig faltam, a v¢g¢n Ártam egy Duchamp-dolgozatot, a àhogyan ¢lj¡nkÊ, az
à¢let mint müÊ (na ja, nÀlam mif¢le mü?) elengedhetetlen felt¢tele, k¢rd¢srendszere
volt az ÁrÀsnak, annak, hogy a Mesterrûl egyÀltalÀn Árni mer¢szeljek, tehÀt hogy ¢rdemes legyen, oly sokak utÀn ¢pp nekem.
çm ahogy 1995 tÀjÀn AngliÀban elûj´tt ez, vagy 1993-ban mÀr itthon megalapozÂdott,
a filmn¢z¢s (k¡l´nben ¢vtizede, mÀsf¢l, k¢t ¢vtizede nem voltam, miattam nem voltunk
moziban), aztÀn (mondom, 1993-tÂl) a rock, ahogy Ártam is ezekrûl a dolgokrÂl, ez is
elszÀllt, egyszerüen nincs nekem t´bb¢. àNekem nem kellÊ, ahogy a lÂversenyzûk
mondjÀk, ha a hÀrmas befutÂhoz lovakat vÀlogatnak a mezûnybûl, s pÀr indulÂ szÂba
sem j´het nÀluk. A k¢t lÂk´nyv utÀn elment nekem a lÂjÀt¢k is, a lÂn¢z¢s is, ànekem
nem kell!Ê lehetne a harmadik k´nyv cÁme, ha lesz olyan. ElmÃlt a levezvÀsÀrlÂsdi,
hol lenne rÀ p¢nz; az antikvÀriumjÀrÀs (p¢nz, kedv hiÀnya); n¢ha lemezezek Ãjra, ez
m¢g valami; ostoba t¢v¢müsorokat n¢zek, meg Tour ker¢kpÀrt, Vuelta ker¢kpÀrt
(FranciaorszÀg, SpanyolorszÀg). Kerek filmt´rt¢netekhez nincs t¡relmem, hÁg ¢rdekess¢gekhez annyi sem; maradnak a tÀjak (egy kis hajÂ v¢gigmegy d¢li francia csatornarendszeren, kiket-miket lÀtnak utasai, jÂ), a vÀrosr¢szletek (de nem vÀgyom mÀr
egyik helyre sem). Ha iszom pÀr pohÀrral, befolyÀsol: jaj, elmegyek m¢g egyszer PÀrizsba! Stb. Dehogy megyek. K´vetkezhet a kÁnos visszamondÀs. SzÁvom a fogam, ha
madÀrkÀinknak csak gyÂgyszereket veszek, akkor is. SzÁvesen vÀsÀrlok nekik viszont
krumplit, salÀtÀt (salÀtÀt ¢n magam nem is eszem), ezek ÀllandÂsult programok, ilyenekbûl Àll az ¢letem, vasÀrnap van, vÀrom a h¢tfût, ism¢t Hold utca, KÀlmÀn utca,
sajnos, el kell mennem a filmanyag¢rt is (London, fotÂim majd a k´nyveimhez), szokatlan az idûpont, tÃl nagy vÀllalkozÀs nekem.
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TÃl s´t¢t (igazsÀgtalan, irreÀlis, tÃlzÂ) ne legyen mÀr v¢letlen¡l sem a k¢p (rÂlam):
ÁrÂtÀrsam mondja, kutyak´ly´k¢veim segÁtûje, igaz, azÂta t´bb k´lcs´n´s horzsolÂdÀsunk egyik fûszereplûje, mondja: àte voltÀl az egyetlen, aki kiÀlltÀl a dolgom mellett,
pedig minden ismerûs pÀlyatÀrsamat megk¢rtem, te voltÀl az egyetlenÊ. HÀt ebben
nincs olyan nagy dolog, semmi, volt rÀ mÂdom, Ãgy gondoltam, ahogy Ártam. Majd
talÀlkozunk egyszer. Iszunk egyet. TalÀn B¢csben. Rossz a lelkiismeretem: hogyan
mondhattam volna: iszunk ä talÀn m¢g ez az egy, ami meglesz; de a talÀlkozÀssal nekem az a bajom, hogy... B¢ccsel nÀlam az van, hogy... így aztÀn megint neh¢z.
Kider¡l-e mÀsok szÀmÀra mindebbûl, àhogyan ¢lt T. D. 1998 tÀjÀnÊ? LÀsd az Ottlik-f¢le javaslat a hangosfilmkockÀkrÂl a Hajnali hÀztetûk bevezetûj¢nek v¢g¢n. Milyen
sokan bagatellizÀljÀk el, tekintik ÂmÂdinak, jelent¢ktelennek ezt a reg¢nyt. Nincs min
vitatkozni. Duchamp mondta: nincs megoldatlansÀg (megoldÀs), mert probl¢ma (k¢rd¢s) sem volt. Akkor meg? Kinek ez az evidens, kinek az. Annyi bizonyos m¢gis: az a
koh¢ziÂ az irodalomban nincs meg t´bb¢, ami 1960 k´r¡l volt. MÀndy Árt valamit?
Tudtuk. Ottlik Ãj k´nyv¢re vÀrtunk. Mi¢rt vÀltozott meg Pilinszky. Ez ma nincs. Vagy
csak ¢n dohogok Ágy? Egy rossz ¢rtelemben is k´z¢ppontjÀt vesztett irodalmi ¢letben
vagy egyszerüen ¢letben ä mik¢ppen lenne szorosabb ismeret-´sszef¡gg¢s, ily rendszer. Amit Ártam, nem csoportosÁtottam jellegzetes àtÀrgyakÊ k´r¢, de hÀtha ez vagy
amaz ¢rintette mÀsok ¢rdeklûd¢s¢t, meg¢rintette ûket, nem vÀlt ÂlomsÃllyÀ, nem
nyomta meg a gyomrokat, abba lehetett hagyni... de ezt mÀr kinek mondom akkor?
Csak elfogyott ez az ÁrÀs is, mint az ¢j, a bor, a cigaretta; mind´ssze ¢n nem akarok
fogyni, fizikai valÂmban nem. àAkarokÊ, m¢gis ez van: ànem akarokÊ. A nyelv vicce
nem vigasztal. Mi¢rt kellene fogynom? Min¢l kev¢sb¢ legyek jelen ezen a vilÀgon?
Nem is. MÀr 1986/87-ben, mikor elûsz´r mentem le jÂcskÀn hatvan kilÂ alÀ (182 cm
vagyok), Ãgy gondoltam: jÂ ez a minimalizmus. AztÀn botrÀnyosan àfelhÁztamÊ, de
1993 mÀrciusÀban, m¢ghozzÀ ¢pp PÀrizsban, elhagyott a szesz ä nem ¢n hagytam el,
az hagyott el engem ä, ¢s k¢sû ûszre mÀr megint ´tvenh¢t kilÂ voltam (a mÀj term¢szetes zsÁr¢getû tev¢kenys¢ge?). Sajnos elÀtlagosodtam azÂta, ¢s most vagy hiÀba k¡zd´k, vagy nem tudok igazÀn k¡zdeni. HÀrom-n¢gynapos fellÀngolÀsok... pÀr deciliterre cs´kkentem a boradagot naponta (a bor is hizlal, ÀltalÀban csak rossz borokat
lehet inni, cukrosakat, ha jÂl mondom), a bor m¢gsem fogyhat el eg¢szen az ¢letembûl,
mert kell bÀnata, enyh¡lete ä ahogy errûl mÀr volt szÂ. Ha nem inn¢k, ha egyÀltalÀn
semmit, akkor is nagyon kellene vigyÀzni az ¢tkez¢sre. °s Ágy tovÀbb. Egyelûre a Totyira vigyÀzok, mert ez mintha nem csupÀn allergiÀs nÀtha lenne, t´bb annÀl. S ki tudja, madarakra mi fertûzû.
Olvasom egyik legkedvesebb festûm, az amerikai Morris Graves ¢letrajzÀt: û az emberi ûsÀllapotot az Àllatokban v¢lte f´lfedezni, fûleg a madarakban. MÀsvalaki azt Árja
rÂla: szÀrnyakra helyezte azt, ami ¢let¡nkbûl felszÀrnyal, ami a megfoghatatlan, az
¡dv. S Julian Huxley, a term¢szettudÂs azt mondja: a madarak, persze, k¡l´n egy¢nek... k´nnyedek, dalolnak... De annak, fordÁtja a verset KosztolÀnyi, aki a m¢ly¡kre
n¢z le, ûk a hatalmas °let csonka r¢sze, mely messzi f¢nyt keresve lassan Àrad; nincs
benn¡k ÀbrÀnd, gondolat, se bÀnat, az ¢gbolt szÀrnyas ¢rzelmei ûk, ´r´k Jelenbe ´r´k
rep¡lûk. KÀr, hogy ez¢rt az ÁrÀs¢rt nem lehet egy kis t¢v¢z¢s Totyival a jutalmam; szokÀsos programunk a nÀtha miatt elmarad. GÀbor MiklÂs Árta, nem lehet ´r´kk¢ nÀthÀsnak lenni, vagy gyÂgyulj ki, vagy halj bele. °rdekes lenne egy olyan lefogyÀs, amely
halÀlos kÂr jele mÀr. Nem ´r¡ln¢k. HiÀba mondom ä pÀr deci utÀn ä, az ´r´k k¢szenl¢t
ÀllapotÀban kellene Ãjra ¢lnem: akÀr a kÀrtyabajnoksÀgot, Totyit is k¢szs¢ggel itt ha-
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gyom; ez nem megy, ez az Àllapot nem t¢r vissza, ez a k¢pzet. Marad a k¡szk´d¢s ´r´k
nÀthÀja, a teljesÁtendû kisszabÀsÃ k´teless¢gek nyüge ¢s nyüglûd¢se, rem¢nye annak,
hogy bÀrmi v¢get ¢rhet itt an¢lk¡l, hogy mi a v¢gszÂig ¢rn¢nk. Reggel van megint,
vackolÂdom, k¢szÁteni kell Totyi¢k kosztjÀt, el kell majd olvasni ezt àbetühibÀraÊ; mondom, mindenf¢le mer¢szked¢s utÀn az aprÂl¢kossÀg marad, levelek, telefonok, hÃzom-nyÃzom int¢z¢sek. Ehhez k¢pest az a gy´trelmes induljunk el te meg ¢n, ahogyan
dolgozatomat kezdtem, m¢g mindig ¡dv ¢s szÀrnylebbentû k´nnyüs¢g.
Az¢rt Árunk mindig, hogy ez v¢get ¢rjen, ¢s lassan az ism¢tl¢s vÀgyÀt sem hagyja;
csak akkor valÂban mi marad. Ha igazÀbÂl az ¢j sem, a bor sem, a cigaretta sem; csak
a szorongÀs ¢s szutykolÀs, nagyon rossz vicc: a hÀtha helyett csak a nÀtha. K¢sz gy´trelem a magam tÀrsasÀga, s m¢g Ágy sem k¢sz soha.
1998 szeptember¢ben

RÀba Gy´rgy

RIADALOM AZ ALVILçGBAN
ºltess ¡res s´r´s¡vegeket
s¡llyeszd nyakig a kerti f´ldbe
futkÀrozzon f´l´tt¡k
¢hen valami szenved¢ly
tutul benn¡k a sz¢l
fordul menek¡l a vakond
neki ¡zenhet az a r¢m
t¡zes g¢g¢bûl besz¢l
fenyegeti a sz´rny
pr¢mvadÀsz indulÂja

A HINTA
HintÀzunk itt vidÀman
hintÀzunk itt vadul
a teljes panorÀma
mÀr agyunkba tolul
rÀbÁrja hajtva f´ljebb
r´pt¢t nem kellene
tÂtÀgasra a f´ldet
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a hinta szelleme
Àtfordulunk s p´r´gve
talpunk f´l´tt eget
lÀtunk s lÀtjuk ´r´kre
ahogy nem lehetett

¹NKOMMENTçR
Itt t´bb¢rtelmü a jelent¢s
mert az ¢nnek el¢gtelen
a nyütt tapasztalati rend ¢s
jÂl tudja û sem oly szerencs¢s
hogy ne s¡rgesse a jelen
KarnyujtÀsnyi meg talpalatnyi
hatÀrul jutott neki t¢r
javÀt ez¢rt tornyozza az ki
ing¢¡l kontinenst kiszabni
vÀgyott s most helybenjÀrva ¢l

RitoÂk Zsigmond

ANTIGON° MAGçNYOSSçGA
A 85 ¢ves SzabÂ çrpÀdnak, egykori
Sophokl¢s- ¢s Parmenid¢s-ÂrÀkra eml¢kezve, hÀlÀval

Antigon¢ egyed¡l van. MagÀnyos, mint a nagy sophokl¢si tragikus hûs´k mind, s t´bbnyire a nem sophokl¢siak is. Ez k´zhely, valÂszÁnüleg nem is vitatja senki. K¢rd¢s azonban, hogy miben Àll magÀnyossÀga. A legk¢zenfekvûbb felelet az, hogy egyed¡l cselekszik, egyed¡l temeti el testv¢r¢t, Polyneik¢st, egyed¡l mer szembeszÀllni KreÂnnal.
Ez igaz, de n¢mi ÀrnyalÀs sz¡ks¢ges. Sokan vannak, akik rokonszenv¡kkel mellette
Àllnak. így a vÀros n¢pe (693), bÀr ûket senki sem k¢rdezi. így Ism¢n¢, aki k¢sz
akÀr meg is halni vele (543ä6). így HaimÂn, aki nemcsak k¢sz erre, hanem meg is
teszi (1235ä6). M¢g a th¢bai ´regek is, megf¢lemlÁtve, Âvatosan kifejez¢sre juttatjÀk,
hogy ¢rzik: valami nincs rendben KreÂn rendelete k´r¡l (278ä9), s megprÂbÀlnak
kibÃjni az engedelmesked¢s ¢s a felelûss¢g alÂl (216ä20). V¢g¡l is azonban Antigon¢
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m¢giscsak egyed¡l cselekszik, a rokonszenv csak a tett v¢grehajtÀsa utÀn nyilvÀnul
meg, senkinek sem jutott esz¢be, hogy a halottat a kirÀlyi parancs ellen¢re eltemesse.
Ez azonban nemcsak azt mutatja, hogy Antigon¢ egyed¡l van, hanem azt is, hogy
n¢melyek, talÀn a legt´bben, kettûs erk´lcs szerint ¢lnek. Elvben elismerik n¢mely
erk´lcsi ¢rt¢k ¢rv¢ny¢t, de sz´gre akasztjÀk ezeket, mihelyt ¢rdekeik ellenkeznek vel¡k, s ¢rdekeik szerint cselekszenek. Az ýr, ami ût magÀt illeti, kertel¢s n¢lk¡l ki is
mondja: àHa az ember a bajbÂl maga megmenek¡l, az a leg¢desebb, ¢s a barÀtokat bajba vinni
fÀjdalmas, de mÀr nekem az a term¢szetem, hogy a sajÀt ¢ps¢gemet mindenn¢l fontosabbnak tartsamÊ (437ä40). A Kart alkotÂ ´regekrûl Antigon¢ mondja meg: àMind azt mondanÀ,
hogy helyesnek tartja ezt, ha a f¢lelem nem zÀrnÀ le nyelv¡ket.Ê KreÂn: àTe egyed¡l lÀtod Ágy a
kadmosiak k´z¡l.Ê Antigon¢: àýk is lÀtjÀk, de szÀjuk meghunyÀszkodik elûtted.Ê KreÂn: à°s
te nem sz¢gyenled magad, hogy mÀsk¢pp gondolkodol [phroneis: mÀsk¢pp vagy jÂzan], mint
ûk?Ê (504ä5; 508ä10.) A r¢gi SchneidewinäNauck-f¢le kommentÀrt id¢zem csak: KreÂn hallgatÂlag elismeri, hogy a polgÀrok szÁv¡kben ugyanÃgy ¢reznek, de engedelmeskednek az uralkodÂnak, mÁg Antigon¢ a maga elveit a gyakorlatban is ¢rv¢nyesÁteni akarja.
Antigon¢ ezek szerint nem kettûs erk´lcs szerint ¢l, magatartÀsa k´vetkezetes, Ãgy
cselekszik, ahogyan gondolkodik. Ebben Àll magÀnyossÀga? Bizonyos m¢rt¢kben
igen, vagy talÀn m¢g inkÀbb: ebben is, de vannak mÀsok is, akikre ez Àll. KreÂn nem
kev¢sb¢ k´vetkezetes. Antigon¢ maga mondja, KreÂnra utalva: àA zsarnoksÀg sok egy¢b
mellett az¢rt is boldog, mert azt teheti ¢s mondhatja, amit akarÊ (506ä7) ä s ugyanez elmondhatÂ nemcsak Antigon¢rÂl, aki ´nt´rv¢nyü (autonomos: 821), hanem HaimÂnrÂl is: û
is k´vetkezetes a maga mÂdjÀn. A k´vetkezetess¢g ezek szerint nem csupÀn Antigon¢ra jellemzû. Azt jelenti ez, hogy Antigon¢ m¢g sincs egyed¡l? De igen, csak mÀs
okbÂl ¢s mÀsk¢ppen. HaimÂnt egy pillanatra most figyelmen kÁv¡l hagyom, ¢s egy
kicsit messzebbrûl kezdem.
Mikor Antigon¢ k´zli Ism¢n¢vel, hogy el akarja temetni bÀtyjÀt, Ism¢n¢ r¢m¡lten
kiÀlt fel: àGondold meg [phron¢son], nûv¢rem, hogy veszett el apÀnk!Ê (49.) Antigon¢t azonban nem lehet szÀnd¢kÀtÂl elt¢rÁteni, ¢s heves vita utÀn e szavakkal tÀvozik: àHagyd,
hogy ¢n ¢s az ¢n esztelens¢gem [dysbulia] elszenvedje azt a sz´rnyüs¢get!Ê (95ä6.) Ism¢n¢ fÀjdalmasan sÂhajtja: àHa Ágy lÀtod jÂnak, menj, de tudd: bÀr esztelen [anus] vagy, ha m¢sz, de
szeretteidtûl szeretettÊ (98ä9).
A meggondolÀs (phronein: jÂzannak lenni, megfontoltnak lenni, ¢rtelmesnek lenni:
a g´r´g szÂt nem lehet a magyarban mindig ugyanavval a szÂval visszaadni), a jÂzansÀg k¢rd¢se a darabban t´bbsz´r elûker¡l. Hogy Antigon¢ esztelen, ebben Ism¢n¢,
KreÂn ¢s a Kar v¢lem¢nye megegyezik (99; 383; 561). KreÂn ´nmagÀt term¢szetesen
jÂzannak tartja, ha ezt kifejezetten nem mondja is, azt azonban mondja, hogy nem
jÂzannak lenni (m¢ phronein) a legnagyobb rossz, s Ágy gondolkodik a HÁrn´k ¢s, mÀsk¢pp fogalmazva, Teiresias is (1051; 1242ä5; 1050). A k¢rd¢s azonban, hogy mi jÂzan
¢s mi nem az, nem egyszerü. JÂzannak lenni, Ãgy lÀtszik, t´bbf¢lek¢ppen lehet, aszerint, hogy ki Át¢li meg a dolgot. à°n amazok [ti. a holtak], te emezek [ti. KreÂn¢k] szerint
voltÀl jÂzanÊ, mondja Antigon¢ Ism¢n¢nek (557). A KreÂnäHaimÂn-jelenetben HaimÂn arrÂl besz¢l, hogy KreÂnnak nem kellene azt gondolnia, hogy csak az helyes,
amit û gondol, semmi mÀs. àAki azt gondolja, hogy egyed¡l û jÂzan [phronein], az, ha
jobban megvizsgÀljuk, ¡resnek bizonyulÊ (705ä9). Nincs tehÀt senki, aki mindig ¢s minden
vonatkozÀsban jÂzan volna. KreÂn s¢rtve ¢rzi magÀt, a vita mind hevesebb¢ vÀlik, s
HaimÂn most mÀr szem¢lyess¢ teszi, amit az elûbb ÀltalÀnossÀgban mondott: Amit

1644 ã RitoÂk Zsigmond: Antigon¢ magÀnyossÀga

KreÂn mond, ¡res besz¢d! KreÂn erre: àMegbÀnod m¢g, hogy te akarsz engem jÂzansÀgra
oktatni [phrenÂseis], holott te magad jÂzansÀgtÂl ¡res vagy [phrenÂn kenos].Ê àHa nem volnÀl apÀm, azt mondanÀm, hogy nem vagy eszeden [uk eu phroneis]Ê (755ä7). Hogy mi jÂzan, mi nem, egy¢ni v¢lem¢ny k¢rd¢se. A Kar azonban a mÀsodik stasimonban m¢g
egy sÃlyosabb lehetûs¢get is emlÁt: àAkinek ¢rtelm¢t [phrenes] az istens¢g romlÀsba akarja
vinni, az a rosszat tartja jÂnakÊ (620ä4). Ezek szerint m¢gis van valami, aminek alapjÀn
el lehet d´nteni, hogy mi a jÂ ¢s mi a rossz, s az istens¢g tudja, mi az igazÀn jÂ.
Antigon¢ bÃcsÃja utÀn Teiresias jelenik meg, s Àltala az emberi vitÀk ¢s fenyeget¢sek
vilÀgÀban az istenek ¡zenete szÂlal meg. Teiresias megprÂbÀlja meggyûzni KreÂnt,
n¢mileg ahhoz hasonlÂan, mint Ism¢n¢ Antigon¢t: àGondold meg [phronei], szerencs¢d
borotva¢len ÀllÊ (996), ¢s befejez¢s¡l m¢g hozzÀteszi: àJÂl meggondolva [eu phron¢sas],
jÂakarattal szÂlok hozzÀdÊ (1030). HiÀba. Csakhogy Teiresiast nem lehet Ãgy elint¢zni,
mint HaimÂnt. Teiresias nemcsak azt mondja ki, hogy KreÂn, aki az esztelens¢get (m¢
phronein) a legnagyobb rossznak tartja, ¢ppen ebben szenved, hanem a f¢lelmetes j´vût
is feltÀrja, s ezutÀn e szavakkal tÀvozik: àTanulja meg [ti. KreÂn], hogy nevelje nyelv¢t szelÁdebbre, ¢s ¢rtelm¢t [nus] jobbÀ a mostani gondolkodÀsmÂdjÀnÀl [tÂn phrenÂn]Ê (1089ä90).
KreÂn Ãgy ¢rzi, gondolkodÀsa zavart (tarassomai phrenas: 1095), a Kar rÀbesz¢l¢s¢re,
mely v¢gre veszi a bÀtorsÀgot, hogy KreÂnt legalÀbb k´zvetve botornak nevezze (1098;
1104), megprÂbÀl mindent jÂvÀtenni, de mÀr k¢sû. àEsztelen ¢sz v¢tke [phrenÂn dysphronÂn hamart¢mata]Ê, kiÀltja (1261), sajÀt esztelens¢g¢t vÀdolva, ¢s ugyanazt a szÂt (dysbulia: 1269) hasznÀlva, mint amellyel Antigon¢ jellemezte (ironikusan) sajÀt magatartÀsÀt
a darab elej¢n (95). A Kar a darab v¢g¢n leszüri a tanulsÀgot: àA jÂzansÀg [phronein] a
boldogsÀg alapja. Az istenek ellen v¢tkezni nem szabad. A kev¢lyek fennh¢jÀzÂ besz¢dei nagy csapÀsokkal bünhûdve ´regkorban megtanuljÀk a jÂzansÀgot [phronein]Ê (1347ä52).
KreÂnnak tehÀt meghatÀrozÂ jellemvonÀsa az ¢rtelemhez, a jÂzansÀghoz, pontosabban az û ¢rtelm¢hez, az û jÂzansÀgÀhoz valÂ ragaszkodÀsa. Ez azonban el¢gtelennek ¢s t¢vesnek bizonyul. Antigon¢ ä bÀr talÀn û is indokolja tett¢t racionÀlisan, ha a
Goethe Âta nagyon vitatott sorok utolsÂ besz¢d¢ben hitelesek ä KreÂnnal folytatott
nagy vitÀjÀban nem hivatkozik ¢sszerü megfontolÀsokra. Tudja, hogy az ¢sszerü jÂzansÀg egy¢ni megÁt¢l¢stûl f¡gg, viszonylagos. KreÂn ezt nem ismeri fel. ýk ketten
nem ¢rthetik meg egymÀst, nem azonos nyelven besz¢lnek. KreÂn racionÀlis ¢rveivel
szemben Antigon¢nak nincsenek hasonlÂan racionÀlis ellen¢rvei. KreÂn a testv¢rek
k´zti k¡l´nbs¢gre: a vÀros¢rt vagy az ellen ¢s a sajÀt t´rv¢ny¢re helyezi a hangsÃlyt,
Antigon¢ ezzel szemben egyenlûs¢g¡kre hivatkozik, a v¢rrokonsÀgra, Had¢s t´rv¢ny¢re ¢s egyszerüen arra, hogy szereti testv¢r¢t. A szeretetben ¢s nem a gyül´letben
akar tÀrs lenni. Erre viszont KreÂn nem tud megfelelû vÀlaszt adni, ¢s a vitÀt hatalmi
szÂval zÀrja le.
A vita mindamellett a mi k¢rd¢s¡nkre is vÀlaszt ad: Mi¢rt van Antigon¢ egyed¡l?
Polyneik¢s az¢rt j´tt, hogy hazÀjÀt feldÃlja, Eteokl¢s annak v¢delm¢ben esett el ä Ágy
¢rvel KreÂn. àHad¢s m¢gis ezeket a t´rv¢nyeket [az Âkori magyarÀzÂ ¢rtelmez¢se vagy sz´vegvÀltozata szerint: egyenlû t´rv¢nyeket] kÁvÀnjaÊ ä Ágy Antigon¢. àDe a der¢k nem kÁvÀn a rosszal egyenlû r¢sztÊ ä vÀg vissza KreÂn. Antigon¢ vÀlasza: àKi tudja, hogy ott alant
is ez-e a szent?Ê KreÂn: àAz ellens¢g, ha meghalt sem barÀt!Ê (518ä22.)
Itt van KreÂn alapvetû t¢ved¢se. Nemcsak azt hiszi, hogy egyed¡l az û gondolkodÀsmÂdja a helyes, hanem azt is, hogy az a halÀlon tÃl is ¢rv¢nyes, vagyis hogy ä abszolÃt. Felt¢tlen¡l bÁzik a maga jÂzan ¢rtelm¢ben. A darab folyamÀn azonban kider¡l,
hogy az emberi ¢rtelem viszonylagos, sût k¢pes a rosszat is jÂnak tartani. A jÂzan ¢r-
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telem (phronein) ¢ppen abban Àll, hogy az ember felismeri emberi mivoltÀnak korlÀtozott voltÀt. Csak az istenek abszolÃtak, ¢s aki azzal az ig¢nnyel l¢p fel, hogy valamilyen tekintetben abszolÃt, az istenek jogÀt s¢rti. KreÂn nem ismeri meg magÀt a maga
emberi mivoltÀban, csak k¢sûn, mikor mÀr esztelen ¢szrûl besz¢l, ami Ágy lÀthatÂlag
nem puszta szÂnoki fordulat, hanem annak felismer¢se, hogy az emberi ¢sz fogyat¢kos, el¢gtelen.
Ez a kornak egyik nagy k¢rd¢se volt. Parmenid¢s ¢s iskolÀja, az eleai iskola azon az
ÀllÀsponton volt, hogy az igazsÀg krit¢riuma az ellentmondÀs-mentess¢g: igaz az, amiben nincs ellentmondÀs. Ugyanakkor azonban û ¢s tanÁtvÀnyai azt is kimutattÀk, hogy
fontos fogalmainkban, mint a mozgÀs, keletkez¢s, elmÃlÀs, soksÀg stb. valami ellentmondÀs fedezhetû fel. A prÂtagorasi ¢s gorgiasi relativizmus ennek ÀltalÀnosÁtÀsa:
Nincs olyan ÀllÁtÀs, amelyben ne rejlen¢k ellentmondÀs. Ez esetben azonban, ha az
igazsÀg krit¢riumÀnak az abszolÃt ellentmondÀs-mentess¢get tartjuk, nincs igazsÀg,
vagy legalÀbb szÀmunkra nem hozzÀf¢rhetû. Mindenrûl csak v¢lem¢ny¡nk, v¢leked¢s¡nk (doxa) lehet, a dolgok olyanok, amilyeneknek szÀmunkra megjelennek, hol
jÂk, hol rosszak, ¢s ugyanabban az idûben is az egyiknek jÂk, a mÀsiknak rosszak.
Ha azonban a szofistÀknak ennyiben igazuk van, ¢s minden v¢lem¢ny egyformÀn
igaz (vagy hamis), Ãgy nem lehets¢ges tudomÀny, de nem lehets¢ges erk´lcs sem, hiszen nincs olyan felt¢tlen m¢rt¢k, amelyhez a tudÀs vagy a cselekv¢s helyess¢g¢t m¢rni
lehet. Hogy a tudomÀny ¢s az erk´lcs megmenthetû legyen, Ãgy lÀtszott, hogy kell
valami abszolÃtat talÀlni, akÀr a logikÀn valÂ erûszakt¢tel ÀrÀn is. Az eleatÀk szigorÃ
k´vetkezetess¢ggel azt mondtÀk, hogy a vÀltozatlan ¢s ´r´k egy l¢tezû az abszolÃt,
amelyben nincs ellentmondÀs, tagadva ezzel minden tapasztalÀs igazsÀgÀt ¢s mindenben elm¢leti bizonyÁtÀst, az ellentmondÀs-mentess¢g kimutatÀsÀt k´vetelve. Az atomistÀk az abszolÃtat az abszolÃt t´m´r, sz¢tvÀghatatlan (atomon) testecsk¢kben v¢lt¢k
megtalÀlhatni, melynek kiterjed¢se van ugyan, m¢gsem oszthatÂ (logikai szempontbÂl
k¡l´n´s egy ÀllÁtÀs, s az Ãn. m¢rtani atomizmus m¢g inkÀbb az). K¢sûbb PlatÂn a valÂban l¢tezû, ´r´k formÀkat (idea) tartotta abszolÃtnak.
Parmenid¢s ¢s tanÁtvÀnya, Z¢nÂn 450 k´r¡l lÀtogatott Ath¢nba, ¢s k¡l´n´sen Z¢nÂn nagy feltün¢st keltett, maga Perikl¢s is meghallgatta elûadÀsait. PrÂtagoras a
negyvenes ¢vekben tartÂzkodott Ath¢nban, ¢s maga is Perikl¢s barÀti k´r¢hez tartozott. E filozÂfusok tehÀt minden valÂszÁnüs¢g szerint jÂl ismertek voltak eg¢sz Ath¢nban, mindenesetre ismertek lehettek Sophokl¢s szÀmÀra ä hiszen az ANTIGON° elsû
stasimonjÀban az ember fejlûd¢s¢rûl szÂlÂ prÂtagorasi tanÁtÀs is hathatott ä, ¢s Sophokl¢s is ÀllÀst foglalt a viszonylagossÀg ¢s abszolÃtum k¢rd¢s¢ben. Elfogadta a szofistÀk n¢zeteit, de a delphoi vallÀsossÀg ¢s az archaikus gondolkodÀs bizonyos irÀnyzatainak szellem¢ben ¢rtelmezte azt Àt. Igaz: az ember leigÀzta a term¢szetet, ¢s minden vÀrakozÀson tÃl birtokolja mint b´lcs lelem¢nyt a mesters¢geket, de ¢ppen, mert
megismerûk¢pess¢ge korlÀtozott ¢s gondolkodÀsa ellentmondÀsos, Âvakodnia kell
´nmaga abszolutizÀlÀsÀtÂl.
Csak az istenek abszolÃtak. Itt ragadhatjuk meg a KreÂn ¢s Antigon¢ k´zti k¡l´nbs¢g gy´ker¢t. KreÂn a h¢tk´znapi emberi okoskodÀs, az emberi ¢rt¢kek ¢s fogalmak
vilÀgÀban mozog, ahol minden ÀllandÂnak ¢s vÀltozatlannak lÀtszik. Az ellens¢g nem
lehet barÀt. Valami nem vÀlhatik ´nmaga ellent¢t¢v¢. Antigon¢ tudja, hogy a valÂsÀg
nem ilyen egyszerü, az, hogy mi jÂzan, szem¢lytûl f¡ggû: az û tette a halottak szem¢ben
jÂzan, KreÂn szem¢ben nem. Ez¢rt KreÂn sokkal ¢sszerübben ¢rvel, mint Antigon¢,
aki nem ¢rvel, hiszen minden ¢rvvel egy ellen¢rvet lehet szembeszegezni, hanem csak
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hivatkozik az isteni t´rv¢nyre, az ´r´kk¢valÂra, szilÀrdan megmaradÂra (454). KreÂn
nem vesz tudomÀst arrÂl, hogy az emberi vilÀg vÀltozÂ ¢s ellentmondÀsos. Az ellens¢g
nem barÀt, m¢g akkor sem, ha meghalt. Csakhogy a halÀl ¢ppen minden emberi cselekv¢s hatÀra, utÀna minden emberi okoskodÀs, minden emberi ¢rt¢k k¢rd¢sess¢ vÀlik. Az emberi d´nt¢sek k´vetkez¢sk¢ppen Àtmenetiek ¢s vÀltozÂk, az isteniek ÀllandÂk ¢s vÀltozatlanok.
Az isteni t´rv¢ny vilÀga azonban, ebbûl k´vetkezûleg, az emberi jÂzan ¢sz szÀmÀra
nehezen megk´zelÁthetû. (Az ´reg PlatÂn majd valami hasonlÂt fog felismerni az ideÀkat illetûen, s lÀtja meg ideatanÀnak egyik neh¢zs¢g¢t.) Ism¢n¢ szereti Antigon¢t,
k¢sz meghalni is vele, de az û ¢rtelme szÀmÀra Antigon¢ tette merû ûr¡lts¢g ä ¢s igaza
van. Az, hogy egy gy´nge nû fellÀzadjon a szinte korlÀtlan hatalmÃ uralkodÂ ellen, ez
a jÂzan ¢sz szÀmÀra ûr¡lts¢g vagy, szelÁdebben fogalmazva, sajnÀlatos elt¢velyed¢s.
KreÂn v¢g¡l enged ÀllÀspontjÀbÂl, de nem az¢rt, mert a jÂzan ¢rvek meggyûzt¢k, hanem mert megrettent az istenek haragjÀtÂl. M¢g HaimÂn is, KreÂn ¢s Antigon¢ mellett a harmadik, aki k´vetkezetesen cselekszik ¢s meghal Antigon¢val, m¢g û is bel¡l
marad az emberi ¢rvek hatÀrain: KreÂnnal valÂ vitÀjÀban csak emberi szempontokra
hivatkozik. °rthetû, hogy Antigon¢t nem ¢rti meg senki. ý egyed¡l Àll ki az isteni
rend mellett k´vetkezetesen, azt a v¢gsûkig komolyan v¢ve, azt tekintve abszolÃtnak.
Ez¢rt marad egyed¡l.
Innen n¢zve vilÀgosak lesznek a fokozatok a darab szereplûi k´z´tt. K¢t nagy csoport van. Az egyik azok¢, akik kettûs erk´lcs szerint ¢lnek: ¢rthetûen, hiszen a vilÀg
is, amelyben ¢lnek, bizonyos ¢rtelemben kettûs, ellentmondÀsos ¢s vÀltozÂ. Ehhez a
csoporthoz tartozik mindenekelûtt az ýr. FontoskodÀsa, csak ´nmaga k´r¡l forgÀsa,
szÂszÀtyÀrsÀga Antigon¢ komikus ellent¢t¢v¢ teszik. Mik´zben Antigon¢ a halÀl Àrny¢kÀban, mintegy a status confessionisban Àll, neki semmi mÀs nem fontos, csak az,
hogy a dolgot ¢p bûrrel megÃssza. A th¢bai ´regek is csak a maguk ¢rdekeit tartjÀk
szem elûtt, de rossz a lelkiismeret¡k ä nyelv¡ket f¢lelem zÀrja le! ä, s hogy magukat
igazoljÀk, azt bizonyÁtjÀk, hogy Antigon¢ tÃl merev ¢s hajlÁthatatlan. Nekik is igazuk
van. Antigon¢ csakugyan merev ¢s hajlÁthatatlan. De ha Antigon¢ nem hajlÁthatatlanul
engedelmeskedn¢k az isteni t´rv¢nynek, nem tenne semmit: vagy eltemeti testv¢r¢t,
vagy nem. T´bb eset nincs. V¢g¡l ehhez a csoporthoz tartozik Ism¢n¢. Szereti Antigon¢t, szenvedni is k¢sz vele, de Ãgy gondolja: a nûk uralom alÀ vannak vetve, nekik
engedelmeskedni¡k kell, m¢g ha m¢g rosszabbat parancsolnak is nekik (61ä4). Antigon¢ a lehetetlent kÁs¢rli meg, ¢s ennek nincs semmi ¢rtelme (67ä8; 90; 92). ValÂban,
ha jÂzan ¢sszel meggondoljuk, nincs.
A mÀsik csoportba azok tartoznak, akiknek elveik vannak, ¢s azok szerint cselekszenek, mindv¢gig k´vetkezetesen. Egy ellentmondÀsos, tehÀt k´vetkezetlen vilÀgban
nekik egyed¡l kell maradniuk. Ilyen alak KreÂn. ýt az ¢rtelem vezeti, de nem veszi
tekintetbe annak korlÀtait. ögy v¢li, az emberi ¢rtelem abszolÃt, s az uralkodÂnak,
aki azt k´veti, szint¢n abszolÃtnak kell lennie, tyrannosnak. Parancsoljon jÂt vagy
rosszat, parancsÀt mindenki teljesÁteni k´teles (670ä1). így a tyrannosok magÀnya az
osztÀlyr¢sze. HaimÂn viszont apjÀval szemben a demokrÀcia elvei szerint ¢rvel, a k´zv¢lem¢nyre hivatkozik ¢s arra, hogy egy polis nem lehet csak egy ember tulajdona,
valÂjÀban azonban ût nem politikai megfontolÀsok vezetik, hanem Antigon¢ irÀnti ¢rzelmei. °rzelmeitûl vezettetve akarja meg´lni apjÀt, s mikor ez nem siker¡l, ´li meg
magÀt. Antigon¢ halott, apjÀval v¢glegesen szakÁtott, HaimÂn is egyed¡l maradt. V¢g¡l ehhez a csoporthoz tartozik Antigon¢. ýt is vezetik ¢rzelmek, hiszen szereti test-

Kis JÀnos: Hamlet (Egy olvasat olvasata) ã 1647

v¢r¢t, de û az egyetlen, aki az emberi ¢rzelmek, elvek ¢s megfontolÀsok f´l¢ emelkedik,
¢s felismeri, hogy az istenek t´rv¢nye ´r´k, mindig volt ¢s mindig ¢rv¢nyes marad,
hogy nem f¡gg k´r¡lm¢nyektûl, emberi okoskodÀstÂl: abszolÃt. Testv¢re eltemet¢s¢vel ennek a t´rv¢nynek engedelmeskedik: az ÀltalÀnos elv szem¢lyess¢ vÀlik, szem¢lyes
tett¢vel az egyetemes isteni rend k¢pviselet¢t vÀllalta, û egyed¡l, ¢lete ÀrÀn.
Antigon¢ tudja, hogy meg kell halnia (460), ¢s tudja, hogy mit veszÁt ezÀltal (916ä
20). °rt¢kes szem¢lyis¢g, mert vÀllalja a temet¢st ¢s az istenek jogÀnak k¢pviselet¢t.
Ha nem vÀllalnÀ, nem pusztulna el, de nem is volna ¢rt¢kes szem¢lyis¢g. Az Àltal pusztul el, ami Àltal ¢rt¢kess¢ vÀlik. A vilÀg tragikus: az ¢rt¢k megvalÂsulÀsa folytÀn pusztul
el. Az isteni vilÀgrend ¢rv¢nyes¡l, az istenek kinyilvÀnÁtjÀk, hogy elÁt¢lik KreÂn parancsÀt, hogy az nem jÂ, de nem mentik meg Antigon¢t. àSzeretteimtûl megfosztottan,
¢lve megyek, ¢n szerencs¢tlen, a holtak ¡reg¢be ä az istenek mif¢le jogÀnak megs¢rt¢se miatt?
Mi¢rt kell nekem, nyomorultnak m¢g az istenekre n¢znem? Kit hÁvjak sz´vets¢ges¡l?Ê ä k¢rdi
Antigon¢ utolsÂ besz¢d¢ben (919ä23). Az istenek hallgatnak.
Antigon¢ egyed¡l van.
AbszolÃt egyed¡l.

Kis JÀnos

HAMLET
Egy olvasat olvasata
Fodor G¢zÀnak

A H AMLET , DçN KIRçLYFI a k´zfelfogÀs szerint Shakespeare legtalÀnyosabb müve.
Hamlet elûtt megjelenik atyjÀnak szelleme, s tudatja vele: nem term¢szetes halÀllal
halt meg, ´ccse megm¢rgezte ût, hogy elorozhassa trÂnjÀt ¢s hitves¢t. FelszÂlÁtja fiÀt,
Àlljon bosszÃt a gaztett¢rt ä de csak nagybÀtyjÀval v¢gezzen, anyja b¡ntet¢s¢t bÁzza az
¢gre ¢s a lelkiismeretre. Hamlet habozÀs n¢lk¡l azonosul a feladattal. Nincs k¢telye
afelûl, hogy a bosszÃ erk´lcsileg megengedett, sût szigorÃ gyermeki k´teless¢g. ögy
¢rzi, apja halÀlÀn tÃl az anyjÀn esett àszeplûtÊ is meg kell torolnia ä a darab vilÀgÀban
a fiv¢r ´zvegy¢vel k´t´tt hÀzassÀg bün´s àv¢rfertûz¢snekÊ szÀmÁt, s a bünt csak tet¢zi a
siets¢g, amivel a frigyet tetû alÀ hoztÀk. Hamlet szem¢lyes k¡ldet¢s¢nek tekinti, fenntartÀs n¢lk¡l akarja a bosszÃt. Minden perc¢rt, melyet nem a mer¢nylet elûk¢szÁt¢s¢re
¢s kivitelez¢s¢re fordÁt, sÃlyos szemrehÀnyÀsokat tesz magÀnak. °s m¢gis, csak kering
a tett k´r¡l, mint az ¢jjeli lepke a lÀmpÀs k´r¡l, mÁg sorsa bele nem taszÁtja a lÀngba.
Mi¢rt nem teszi meg, amit akar? Tûle magÀtÂl nem tudjuk meg a vÀlaszt, mert az
´nmaga szÀmÀra is rejt¢ly. Nem tudjuk meg a darab t´bbi szereplûj¢tûl sem, mert
azok a bokÀjÀig sem ¢rnek f´l Hamletnak, nemhogy meg¢rten¢k azt, amit û maga
sem ¢rt. A magyarÀzat el van rejtve a t´rt¢n¢sek ¢s emberi viszonylatok kusza sz´ved¢k¢ben.
Vannak persze, akik tagadjÀk, hogy itt bÀrmif¢le megfejt¢st kÁvÀnÂ rejt¢ly lappangana. Tolsztoj p¢ldÀul Ãgy gondolta, hogy Shakespeare eg¢sz egyszerüen fel¡letes ¢s
k´vetkezetlen. çm a HAMLET-ot a legt´bben lenyüg´zûen nagyszabÀsÃ alkotÀsnak
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¢rezz¡k, s ez arra ´szt´k¢l, hogy prÂbÀljuk megindokolni csodÀlatunkat: n¢zz¡nk a
lÀtszÂlagos k´vetkezetlens¢g m´g¢, s mutassuk ki, mik¢nt vÀlik egy pÀratlan vilÀgdrÀma formÀjÀvÀ az, ami egy Àtlagos szÁnmü eset¢ben szerzûi hibÀnak szÀmÁtana.
N¢gyszÀz ¢vvel a trag¢dia megsz¡let¢se utÀn m¢g mindig keletkeznek Ãj megfejt¢si
kÁs¢rletek.
A k¡l´nb´zû ¢rtelmez¢sek Âhatatlanul vet¢lytÀrsai egymÀsnak. UgyanazokrÂl a t¢nyekrûl ä a müalkotÀs zÀrt vilÀgÀnak t¢nyeirûl ä kell szÀmot adniuk. Hamlet t¢tovÀzÀsÀnak csak azok a magyarÀzatai fogadhatÂk el, melyek ´sszeegyeztethetûk azzal,
hogy a trÂn´r´k´s k¢slekedik ugyan nagybÀtyja meg´l¢s¢vel, de egy szempillantÀs
alatt led´fi a kÀrpit m´g´tt rejtûzû Poloniust; hogy elûre kitervelt fort¢llyal àa holdba
r´pÁtiÊ Rosencrantzot ¢s Guildensternt; hogy a kirÀlygyilkossÀg t´rt¢net¢nek szÁnrevitel¢vel àeg¢rfogÂtÊ ÀllÁt Claudiusnak. A magyarÀzatba be kell vonni mindazt, amit Hamlet besz¢l, amikor a halogatÀs¢rt ´nmagÀt ostorozza. Meg kell talÀlni benne Hamlet
vilÀgn¢zeti t´preng¢seinek hely¢t, hisz Hamlet k¢ts¢gkÁv¡l folyvÀst a l¢t v¢gsû k¢rd¢sein ä az ¢let ¢s a halÀl viszonyÀn, a vaksors elleni lÀzadÀs ¢s a v¢gzet t¡relmes
elfogadÀsa k´zti vÀlasztÀson, a szerencse ¢s a gondvisel¢s term¢szet¢n, az emberben
lakozÂ isteni ¢s Àllati ûselem ellent¢t¢n ä t¢pelûdik. V¢gig kell elemezni az ÀrulÂ anyÀhoz füzûdû viszony k¢tlelküs¢g¢t. °rtelmet kell adni Hamlet fordulatÀnak a sorssal
valÂ megm¢rkûz¢s igenl¢s¢tûl a gondvisel¢s elfogadÀsÀig ¢s Ágy tovÀbb. Az az interpretÀciÂ, mely t´bbrûl k¢pes szÀmot adni e t¢nyek k´z¡l, helyesebb, mint az, amely
kevesebbet fed le.
De az elt¢rû ¢rtelmez¢sek nem minden t¢ren versenyeznek egymÀssal. Van egy ter¡let, ahol viszonyuk inkÀbb kieg¢szÁtû, mint kizÀrÂ, s ez a mü ¢s a valÂ vilÀg k´zti
kapcsolat rekonstruÀlÀsa. A müv¢szet nem Ãgy k´tûdik a valÂsÀghoz, hogy a müvek
a sajÀt vilÀgukon kÁv¡li t¢nyeket jÂsolnÀnak meg vagy tÀrnÀnak f´l, hanem Ãgy, hogy
a müalkotÀs vilÀgÀnak t¢nyei a k¡lvilÀg felûl n¢zve jelent¢ssel telÁtûdnek. Ugyanaz a t´rt¢net olvashatÂ az elnyomÀs, az elidegened¢s, az emberi term¢szet vesz¢lyeztetetts¢ge
vagy valamilyen mÀs eszme megjelenÁt¢sek¢nt. BÀr a hozzÀ rendelhetû jelent¢sek k´re
akÀrmit nem foghat Àt, de m¢gsem teljesen meghatÀrozott. Nem azonosÁthatÂ egy ¢s
csakis egy kit¡ntetett alapeszme, melynek lÀtÂsz´g¢bûl a müalkotÀs r¢szletei ä minden
mÀs ¢rtelmez¢st kizÀrva ä jelent¢steli egys¢gbe rendezhetûk. Az ¢rtelmez¢st kÁvÀnÂ
t¢nyek ä a mü alakjai, helyzetei, k´rnyezetei, esem¢nyei ä ugyanis egyszer s mindenkorra adottak; egy¡ttes¡k v¢ges, nem bûvÁthetû. Ha k¢t k¡l´nb´zû ¢rtelmez¢s egyarÀnt lefedi ûket, akkor mÀr nem kereshetûk Ãjabb t¢nyek (nem t´rt¢nhet meg p¢ldÀul, hogy az egyik kritikus k´zreadja a fûhûs egy eladdig ismeretlen level¢t), melyek
eld´nten¢k, hogy melyik a pontosabb. Mindkettû konzisztens olvasat lehet, mindkettû
megÀll. Lesz persze k¡l´nbs¢g k´z´tt¡k. Az egyik megmagyarÀzza, mi¢rt remekmü
(ha az) a vizsgÀlt alkotÀs, a mÀsik nem ad szÀmot rendkÁv¡li ¢rt¢k¢rûl. Az elûbbi jobban
megfelel c¢ljÀnak, mint az utÂbbi, hisz az ¢rtelmez¢s dolga ¢ppen az, hogy racionÀlisan
motivÀlja a mü Àltal kivÀltott csodÀlatunkat ä de attÂl m¢g az utÂbbi nem vÀlik ¢rv¢nytelenn¢. A müvekhez valamennyi lehets¢ges ¢rtelmez¢s¡k hozzÀtartozik, ezek egy¡tt
t´ltik ki à¢rtelmez¢si tartomÀnyukatÊ. S a nagy mü ¢ppen attÂl emelkedik a pusztÀn
helyi ¢rdekü irodalmi sz´vegek f´l¢, hogy nemcsak eredeti k´z´ns¢ge, nemcsak sajÀt
kora szÀmÀra kÁnÀl anyagot az emberek alapvetû probl¢mÀinak feldolgozÀsÀhoz, hanem mÀs k´z´ns¢gek, mÀs korok befejezetlen sokasÀga szÀmÀra is. Noha nem interpretÀlhatÂ sikeresen bÀrmely tetszûleges n¢zûpontbÂl, nincs eleve kijel´lve a n¢zûpontok k´re, ahonnan term¢keny mÂdon ¢rtelmezni lehet.
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Mint bÀrmely jelentûs vilÀgirodalmi alkotÀs ¢rtelmez¢sei, a H AMLET olvasatai sem
tartanak ig¢nyt kizÀrÂlagossÀgra. Ha egy olvasat sikeres, azaz meg tudja indokolni,
mi¢rt tartozik a H AMLET a sajÀt korukon messze tÃlmutatÂ, egyetemes alkotÀsok sorÀba, ezzel mintegy arra is rÀvilÀgÁtott, hogy olyan drÀmÀval van dolgunk, melynek
mÀs ¢rv¢nyes olvasatai is lehets¢gesek.
Az itt k´vetkezû ÁrÀs egyetlen ilyen ¢rtelmez¢st vesz szem¡gyre. A mai HAMLET-olvasatok egyik¢bûl indul ki; mintegy azt ¢rtelmezi tovÀbb. Egyfelûl szembesÁti a darab
l¢nyeges t¢nyeivel; megmutatja, hogy nem mindenrûl tud szÀmot adni, s megvizsgÀlja, hogyan lehet az alapeszm¢t tovÀbbfejlesztve jobb ´sszhangot teremteni az ¢rtelmez¢s ¢s a drÀma t¢nyei k´z´tt. MÀsfelûl javaslatot tesz az ¢rtelmez¢s perspektÁvÀjÀnak
mÂdosÁtÀsÀra, Ãj lÀtÂsz´g elfoglalÀsÀra. Igyekszik ¢rz¢keltetni, hogy a vÀltozÀs a m´g´ttes eszm¢t is nemhogy csorbÁtanÀ, m¢g tovÀbb gazdagÁtja. MÀs szÂval, igazolni szeretn¢, hogy az ¢rtelmez¢s, melyet tühegyre vesz, fontos ¢s term¢keny. A mü olvasata
nem vitatkozhat a müvel, nem szÂlhat arrÂl, hogyan kellett volna Shakespeare-nek a
H AMLET -ot megÁrnia, az olvasat olvasata azonban vitÀba szÀllhat az interpretÀtorral.
°n is vitatkozni fogok Fodor G¢zÀval, akinek NAGYON TþHEGYRE VENNýK, HA íGY
V ENNýK ? cÁmü tanulmÀnyÀrÂl itt szÂ lesz (elûsz´r 1991-ben jelent meg, majd beker¡lt
a szerzû ZENE °S SZíNHçZ cÁmü gyüjtem¢nyes k´tet¢be: Argumentum KiadÂäLukÀcs
ArchÁvum, 1998; erre a kiadÀsra utalnak az id¢zetek mellett zÀrÂjelben szereplû oldalszÀmok).
I
àKiz´kkent az idû; ä Â, kÀrhozat! / Hogy ¢n sz¡lettem helyre tolni aztÊ, kiÀlt f´l Hamlet, miutÀn
elvÀlt atyja szellem¢tûl. De a Szellem nem azt a parancsot adta neki, hogy tolja helyre
a kiz´kkent idût. ý egy sokkal k´r¡lhatÀroltabb feladatot ÀllÁtott fia el¢: ´lje meg
Claudiust, alattomos gyilkosÀt. A Szellem egy szÂ emlÁt¢st sem tesz a vilÀg ÀllapotÀrÂl.
Szavainak ¢rtelm¢t csak Hamlet terjeszti ki a kor eg¢sz¢re. Csak û besz¢l arrÂl, hogy
felborult az erk´lcsi ¢s term¢szeti vilÀgrend, hogy àkiz´kkent az idûÊ. Ezen a kiterjesztû
lÀtÀsmÂdon alapul Fodor G¢za szerint a dÀn kirÀlyfi trag¢diÀja. Az anya bün¢rûl
mondja, de nyilvÀn a meggyilkolt kirÀly elleni eg¢sz gaztettsorozatra ¢rti, hogy benne
Hamlet àmint cseppben a tengert lÀtja meg a vilÀg minûs¢g¢tÊ (12).
ValÂban: àmint cseppben a tengertÊ. Fodor G¢za finom ¢rz¢kkel mutatja ki: nem egyszerüen arrÂl van szÂ, hogy Hamlet minden r¢szleges probl¢mÀt nyomban a vilÀgrend
ÀltalÀnos probl¢mÀjÀvÀ nagyÁt fel. A kiterjeszt¢s nem àdiszkurzÁvÊ, hanem àszimptomatikusÊ: Hamlet nem seg¢dt¢telek ¢s k´vetkeztet¢sek ÃtjÀn emelkedik f´l az egyedi t¢nymegÀllapÁtÀsoktÂl az ÀltalÀnos t¢zisekhez, a r¢sztûl az eg¢szhez, hanem az esetleges
t¢nyekben k´zvetlen¡l lÀtja meg a vilÀg egyetemes ÀllapotÀt. Az û szem¢ben az egyes
cselekedetek, az egyes emberek romlottsÀga àcsak megjelen¢se az ÀltalÀnos romlottsÀgnak, ami tÃl van az individuumokon ¢s az interindividuÀlis viszonyokonÊ (19). Ez¢rt a dÀn
kirÀlyfi àa figurÀkban, a figurÀk Àltal, r¢v¢n, k´zvetÁt¢s¢vel, a figurÀkon kereszt¡l magÀval a
vilÀggal, a korral Àll szemben, az û konkr¢t drÀmai ellenfele nem Claudius ¢s megannyi eszk´ze,
hanem a ÏworldÎ, a ÏtimeÎ, az ÏageÎÊ (uo.). A cselekm¢ny azon a sÁkon zajlik, ahol àClaudius
¢s megannyi eszk´zeÊ intrikÀl, de Hamlet, bÀr maga is ebben az ¢letre-halÀlra folytatott
jÀtszmÀban vesz r¢szt, àtÃlnyomÂan abban a sÁkban, abban a dimenziÂban marad, amelyben
feladatÀt (a Szellem parancsÀn tÃlmenûen) ´nmaga szÀmÀra megfogalmaztaÊ (23). Ebben
gy´kerezik alakjÀnak nagysÀga ä de bukÀsÀnak oka is.
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Mert Hamlet nem csupÀn egy mÀsik feladatot csÃsztat a Szellemtûl kapott feladat
hely¢be. A feladat, ahogy û hatÀrozza meg, mÀs minûs¢gü, mint az eredeti. A Szellem
Àltal kitüz´tt feladat r¢szleges ¢s jÂl meghatÀrozott. Hamlet ´nmaga el¢ ÀllÁtott feladata
a vilÀgrend eg¢sz¢re vonatkozik ¢s meghatÀrozatlan. A Szellemtûl kapott feladat v¢grehajthatÂ. A hamleti feladat v¢grehajthatatlan. L¢tezik egy¢ni tett, mely bosszÃt vesz
az atya gyilkosÀn. De nem l¢tezik egy¢ni tett, mely a àkiz´kkent idûÊ-t helyretolnÀ.
àHamlet maga teremti meg ¢s adja fel magÀnak feladatÀt, amely nemcsak Ãj, hanem megoldhatatlan isÊ, ÀllÁtja Fodor G¢za (14). àHamlet probl¢mÀja... az, hogy olyan feladatot v¢l magÀra
hÀrulni, amely teljesÁthetetlenÊ (36). Ez gÀtolja meg abban, hogy a v¢grehajthatÂ feladatot
elv¢gezze.
De mi¢rt a behelyettesÁt¢s? Mi¢rt emelkedik f´l Hamlet egy mÀsik dimenziÂba, mint
amelybe a Szellemtûl kapott feladat illeszkedik, s amelyen a darab t´bbi szereplûje
nem lÀt tÃl, ahol azonban ä tûle elt¢rûen ä valamennyien otthonosan mozognak? A
k¢rd¢s nem valami tovÀbbi okra utal, mely magyarÀzatot adna Hamlet sajÀtos lÀtÀsmÂdjÀra. A drÀmÀn bel¡l Hamlet szem¢lyis¢g¢nek e meghatÀrozÂ vonÀsa tovÀbbi magyarÀzatot nem kÁvÀnÂ, v¢gsû adottsÀg. A k¢rd¢s ¢rtelme ez: mi a drÀmai jelentûs¢ge
annak, hogy a fûhûs ezzel a ä rendkÁv¡li ¢s ugyanakkor v¢gzetes ä szeml¢lettel k´zelÁt
a valÂsÀghoz. A vÀlaszt az elemz¢s v¢g¢n talÀljuk meg: àA Hamlet-probl¢ma... [a] radikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdÊ probl¢mÀja. àNem n¢lk¡l´z minden alapot,
ha a H AMLET -ot az elsû par excellence ¢rtelmis¢gi drÀmÀnak, sût a paradeigmatikus ¢rtelmis¢gi drÀmÀnak ¢rezz¡k.Ê (38.)
R´viden: Fodor G¢za Hamlet-¢rtelmez¢s¢nek alapeszm¢je hÀrom fûbb ÀllÁtÀsban
foglalhatÂ ´ssze. Elûsz´r, a trag¢dia kulcsa a Szellemtûl kapott feladat ¢s Hamlet ´nmaga el¢ ÀllÁtott feladata k´zti fesz¡lts¢g. MÀsodszor, Hamlet az¢rt nem k¢pes v¢grehajtani a Szellemtûl kapott feladatot, mert az û ÀtfogalmazÀsÀban a feladatnak nincs
gyakorlati megoldÀsa. Harmadszor, Hamlet trag¢diÀja a modern kor eg¢sz kultÃrahordozÂ r¢teg¢re, az ¢rtelmis¢gre jellemzû szeml¢let ¢s magatartÀs, àa radikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdÊ egyidejü l¢tjogosultsÀgÀt ¢s vesz¢lyess¢g¢t vilÀgÁtja meg. Az elsû t¢zist meggyûzûnek ¢s term¢kenynek tartom. A harmadik vizsgÀlatÀt
ÁrÀsom v¢g¢re szeretn¢m halasztani. Az ¢rtelmez¢s ¢rtelmez¢s¢t a mÀsodik t¢zis bÁrÀlatÀn kezden¢m. Elûsz´r azt mutatom meg, hogy Hamlet t´bbf¢lek¢ppen is ¢rtheti
´nmaga el¢ ÀllÁtott feladatÀt. Adhat neki olyan meghatÀrozÀst (nem is egyet), mely ä
a drÀma vilÀgk¢p¢n bel¡l ä v¢ges emberi l¢ny szÀmÀra valÂban v¢grehajthatatlannÀ
teszi. Lehets¢ges azonban olyan meghatÀrozÀsa is, melyben elv¢gezhetû. Az elûbbiek
jÂl megfeleln¢nek Fodor G¢za olvasatÀnak. De ha ezek valamelyik¢t vÀlasztjuk, a H AMLET l¢nyeges t¢nyeivel nem tudunk elszÀmolni. Az utÂbbi, v¢lem¢nyem szerint, jÂl
fedi a trag¢dia t¢nyeit, ¢s olyan magyarÀzatba illeszthetû, mely szÀmot ad a H AMLET
nagysÀgÀrÂl. De ´nmagÀban m¢g nyitva hagyja a k¢rd¢st, hogy mi¢rt nem hajtja v¢gre
Hamlet egyik feladatÀt sem. Ez¢rt azt javaslom, hogy a mÀsodik t¢zist egy mÀsikkal
helyettesÁts¡k. Ne abbÂl induljunk ki, hogy Hamlet a Szellemtûl kapott ä megvalÂsÁthatÂ ä feladat helyett egy olyat ÀllÁt maga el¢, mely kivihetetlen. InkÀbb megfordÁtva,
vegy¡k ¢szre, hogy a Szellem parancsa az, amit nincs mÂd v¢grehajtani. Hamlet nem
´lheti meg Claudiust, legalÀbbis akkor, ha anyja ¢let¢t megkÁm¢li. MÀrpedig ha Claudiust nem ´li meg, akkor bele sem vÀghat a àkiz´kkent idûÊ helyretolÀsÀnak feladatÀba.
De persze a HAMLET nem csalÀdi trag¢dia, hanem vilÀgdrÀma. Ez¢rt c¢lszerü lesz
a mÀsik v¢g¢n kezden¡nk az ¢rtelmez¢st; azon, hogy mit is jelent a nagy erejü metafora: àkiz´kkent az idûÊ.
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II
A HAMLET vilÀga t´rt¢nelmileg nem tÃlsÀgosan meghatÀrozott. DÀnia ¢ppÃgy lehetne
kora k´z¢pkori, mint antik vagy reneszÀnsz fejedelems¢g. Vagy inkÀbb egyik sem lehet, mivel fiktÁv valÂsÀgÀt valamennyinek az elemeibûl gyÃrta ´ssze Shakespeare. A
kirÀly neve latin, a kirÀlyn¢¢ germÀn, a kirÀlyi testûrs¢g k¢t tagja olasz nevet visel, a
Hamlet n¢v talÀn izlandi eredetü. Ugyanilyen eklektikusak a dÀn Àllam int¢zm¢nyei,
a dÀn udvarban uralkodÂ szokÀsok ¢s hiedelmek is.
De ha k´z´mb´s is, hogy mikor ¢s hol l¢tezett DÀnia, az mÀr egyÀltalÀn nem elhanyagolhatÂ t¢ny, hogy berendezked¢se dinasztikus. Ez a tengelye a tÀrsadalom ¢s a
mindens¢g rendj¢nek a drÀma vilÀgÀban. Az emberi viszonylatokat a legitim uralkodÂ
irÀnti hüs¢g tartja ´ssze. Amikor az alattvalÂk lojÀlisak az Àllam fej¢hez, akkor az Àltala
megszentelt Árott ¢s Áratlan t´rv¢nyt is megtartjÀk, s engedelmess¢g¡k a hatalmat szilÀrddÀ, az ¢letet mindenki szÀmÀra kiszÀmÁthatÂvÀ teszi. A legitim uralkodÂ azonban
nemcsak kezelhetûv¢ teszi az ¢letet: puszta l¢tez¢s¢vel s azzal, hogy tettei hüek az ´r´kletes hagyomÀnyhoz, ¢letben tartja az erk´lcsi szokÀsokat, ¢s Âvja a term¢szet szakrÀlis
rendj¢t. AmÁg az Àllam ¢l¢n legitim uralkodÂ Àll, az idû rendes ker¢kvÀgÀsÀban halad.
Minderrûl persze csak k´zvetve szerz¡nk tudomÀst. A t´rt¢net kezdet¢n az idû mÀr
kiz´kkent. A k´vetkezm¢nyek azonban vilÀgossÀ teszik, hogyan kell n¢zn¡nk a kirÀlygyilkossÀg elûtti rendre. Mert most minden ¢pp az ellent¢te a tÀrsadalom ¢s a vilÀg
normÀlis ÀllapotÀnak. Legitim autoritÀs hÁjÀn senki nem tudja bizonyosan, kihez kell
igazodnia, s ez¢rt senkirûl nem lehet tudni, hogy holnap kihez lesz lojÀlis. MegjÂsolhatatlan, mikor lÀzad fel a àzavargÂ n¢ps¢gÊ, hogy megd´ntse az illegitim uralmat, s Ãj
kirÀlyt ¡ltessen a trÂnra. A jelent¢ktelen tanÀcsnok, Polonius tisztÀzatlan halÀla elegendû ahhoz, hogy az indulatok robbanÀsig fesz¡ljenek, s az ´sszeverûd´tt t´meg azt
kiÀltsa, àTegy¡nk kirÀlyt! °ljen Laertes!Ê °rthetû, hogy a drÀma àvalamennyi r¢sztvevûje
(Hamletot is bele¢rtve) szÁnlel, alakoskodik, kÁs¢rletezik, sût jÀtszik a mÀsikkalÊ (16). Az embereinek hüs¢g¢ben bizonytalan Claudius s´t¢t cselekhez ¢s alattvalÂi megfigyeltet¢s¢hez k¢nytelen folyamodni, s ez hatÀrozza meg az alattvalÂk egymÀshoz valÂ viszonyÀt
is. Ettûl lesz àb´rt´nÊ DÀniÀbÂl.
Ebben a vilÀgban nem kiszÀmÁthatÂ rend, hanem az emberek ¢let¢t ¢s biztonsÀgÀt
sz¡ntelen¡l fenyegetû vaksors uralkodik. Igaz, a àvaksorsÊ, a àsors szesz¢lyeÊ, a àv¢gzetÊ
¢s hasonlÂ metaforÀk a H AMLET vilÀgÀban minden k´r¡lm¢nyek k´zt hozzÀtartoznak
az egy¢n ¢let¢hez. De az ¢letet teljes eg¢sz¢ben uralÂ hatalommÀ akkor vÀlnak, amikor
a legitim rend felborul.
A legitim utalkodÂ meggyilkolÀsa nemcsak az ¢letet teszi kiszÀmÁthatatlannÀ; a morÀlis tekint¢lyt is sz¢tzÃzza; nincs t´bb¢ k´vetendû minta, v¢ge az erk´lcs´knek. Ez az
egyik vez¢rmotÁvum Hamlet k¢ts¢gbeesett jajkiÀltÀsaiban. àPhÁ! rÃt vilÀg! gyomos kert,
mely teny¢sz, / Hogy magva hulljon; dudva ¢s ¡sz´g / K´v¢r tanyÀja. ñ, meg¢rni ezt!Ê, mondja
mindjÀrt elsû monolÂgjÀban. à...a szükkeblü idûk / ZsÁrjÀban az er¢nynek kell magÀnak / A
v¢tket megk´vetniÊ, veti oda anyjÀnak nagy, n¢gyszemk´zti szembes¡l¢s¡k sorÀn. àCinkos
gazemberek vagyunk mindnyÀjanÊ, k´zli OpheliÀval. àBÀnj mindenkivel ¢rdeme szerint; melyik¡nk ker¡li el a mogyorÂpÀlcÀt?Ê, inti Poloniust.
Mi t´bb, a kirÀlygyilkossÀg feldÃlja a kozmikus rendet is: ha DÀniÀban nincs erk´lcsi
rend, akkor (DÀnia szÀmÀra) nincs rend a vilÀgegyetemben sem. Horatio mondja a
Szellem megjelen¢s¢t ¢rtelmezve tÀrsainak: àígy RÂma f´nt-virÀgzÂ napjain, / A leghatalmasb Julius bukÀsa / Elûtt kev¢ssel, gazdÀtlan maradt / Sok sÁr, s belûle a leples halott / Ma-
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kogva, nyÁva jÀrt mind Ãtcaszerte; / Tüzfarku csillag, v¢rharmat, homÀly / A napban; ¢s a nyirkos
¢gitest, / Mely Neptun orszÀgÀn uralkodik, / KÂrrÀ fogyott, majd mint a v¢gnapon. / S Ám, zord
j´vûk hasonlÂ gyÀszjel¢t, / Mintegy a balsors szÀguldÂ futÀrit, / S elûbesz¢d¢t rÀnk t´rû gonosznak / T¡ntet f´l egy¡tt a menny s f´ld, hazÀnk / °ghajlatÀn ¢s honosink elûtt.Ê Maga Hamlet
is hol àveszett vilÀgÊ-rÂl, hol àseprûj¢re szÀllt vilÀgÊ-rÂl ä ´nmagÀbÂl kifordult vilÀgrÂl ä
besz¢l.
így tehÀt a dolgok k¢tf¢le Àllapotban leledzhetnek: az egyiket a legitim autoritÀs
megl¢te, az er¢ny uralma, a tÀrsadalmi viszonyok kiszÀmÁthatÂ volta ¢s a kozmikus
rend fennÀllÀsa jellemzi, a mÀsikat a legitim autoritÀs hiÀnya, a bün fel¡lkereked¢se,
a vaksors elhatalmasodÀsa ¢s az egyetemes kÀosz. Mivel ezen az egy¡ttesen bel¡l a
legitim autoritÀs a kulcst¢nyezû, annak jelenl¢t¢tûl f¡gg az erk´lcsi ¢s a kozmikus rend
¢ps¢ge, annak ´sszeomlÀsa vagy illegitim uralommal valÂ f´lcser¢lûd¢se okozza az erk´lcsi romlÀst ¢s a kozmikus zürzavart, ez¢rt azt javaslom, nevezz¡k az egyik Àllapotot
a legitimitÀs, a mÀsikat a legitimitÀshiÀny vilÀgÀllapotÀnak. Nem k¢ts¢ges, hogy melyik
vilÀgÀllapotot tekinthetj¡k az erk´lcsi helyesl¢s hangsÃlyÀval normÀlisnak. De az mÀr
korÀntsem ilyen egy¢rtelmü, hogy melyiket kell normÀlisnak tekinten¡nk abban az
¢rtelemben, hogy ez t´lti ki az idûk nagyobb r¢sz¢t. A HAMLET vilÀgÀban ugyanis a
legitimitÀs Àllapota rendkÁv¡l borul¢kony.
R¢szint olyan esetlegess¢gek magyarÀzzÀk ingatag mivoltÀt, melyek a dinasztikus
hatalom szerkezet¢vel f¡ggnek ´ssze. Ezek k´z¡l a darab egyet mutat be: ugyanarra
a ter¡letre egyszerre t´bb fejedelmi csalÀd is jogot formÀlhat. Ha a jogcÁmek rangsora
az Àllamon bel¡l egy¢rtelmüen tisztÀzott is, kifel¢ csak az erû d´nti el, hogy ki a legitim
Ãr valamely ter¡let f´l´tt. Hamlet apja pÀrbajban meg´li Fortinbras apjÀt, a norv¢g
kirÀlyt; szerzûd¢s¡k ¢rtelm¢ben egy vitÀs t¢rs¢g a gyûztesre szÀll. De amikor harminc
¢vvel k¢sûbb hÁr¢t veszi az idûsebb Hamlet halÀlÀnak, Fortinbras nyomban arra gondol, hogy kard ¢l¢n szerzi vissza a karddal elhÂdÁtott ter¡letet; a trag¢dia v¢g¢n pedig
mÀr eg¢sz DÀniÀrÂl ÀllÁtja, hogy e tartomÀnyhoz àeml¢kezetesÊ ä tehÀt nagy mÃltra
visszatekintû ä joga van.
De az eff¢le esetlegess¢gek csak az alkalmat szolgÀltatjÀk a legitim rend felborÁtÀsÀra. Van egy alapvetûbb indoka annak, hogy a legitim hatalom oly gyakran vÀlik k¡lsû
tÀmadÀs vagy belsû pÀrt¡t¢s martal¢kÀvÀ. Ez az ok az emberi term¢szetben rejlik. A
H AMLET embere kettûs ä egyszerre isteni ¢s Àllati ä term¢szettel felruhÀzott l¢ny. àS
mily remekmü az ember!Ê, mondja Hamlet Rosencrantznak ¢s Guildensternnek elsû talÀlkozÀsukkor, àMily nemes az ¢rtelme! Mily hatÀrtalanok tehets¢gei! Alakja, mozdulata mily
kifejezû ¢s bÀmulatos! Mük´d¢sre mily hasonlÂ angyalhoz! belÀtÀsra mily hasonlÂ egy istens¢ghez!Ê M¢gis, teszi hozzÀ, à°n nem gy´ny´rk´d´m az emberben, nemÊ ä majd Ágy fejezi be:
àaz asszonyban se, hiÀba mosolygaszÊ. Rosencrantz nem ¢rti meg a kiszÂlÀst, de a n¢zû
meg¢rti, hisz eml¢kszik az elsû monolÂg hÁress¢ vÀlt mondatÀra: àGyarlÂsÀg, asszony a
neved!Ê Hamlet az¢rt nem k¢pes gy´ny´rk´dni az emberben, mert tudja rÂla, hogy
az isten k¢pmÀsÀra alkotott, magasabb term¢szete alatt ott lappang az alacsonyabb,
Àllatias term¢szet, az ´szt´nl¢ny, aki vakon k´veti alantas vÀgyait, ahogy Gertrud is
hagyta magÀt a v¢rfertûzû nÀszÀgyra vonszolni alig k¢t hÂnappal f¢rje halÀla utÀn.
Ebben a vonatkozÀsban az idûsebb Hamlet ¢s Claudius alakjÀnak n¢pmesei szembeÀllÁtÀsa ä H¡perion f¡rtjei, Jupiter homloka, Mars fenyegetû ¢s parancsolÂ tekintete,
Mercurius d¢lceg tartÀsa az egyik oldalon, à¡sz´g´s kalÀszÊ a mÀsikon ä m¢ly szimbolikus jelentûs¢get nyer: Gertrud vÀlasztÀsa irracionÀlis, àilyet ûr¡lt sem hibÀz, / Igy elmehÀbor sem tev¢ soha / RabbÀ az ¢rz¢st, hogy vÀlasztani / °pen ne tudjon, ily k¡l´nb´zûkbenÊ ä
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de amikor elhangzik a àGyarlÂsÀg, asszony a neved!Ê, amikor Hamlet azt mondja OpheliÀnak, hogy àa sz¢ps¢g ereje hamarÀbb elvÀltoztatja a becs¡letet abbÂl, ami, kerÁtûv¢, mintsem
a becs¡let hatalma a sz¢ps¢get magÀhoz hasonlÂvÀ tehetn¢Ê, akkor f¢lre¢rthetetlenn¢ vÀlik,
hogy Gertrud irracionalitÀsa nem valami esetlegess¢g, nem a kirÀlyn¢ egyszeri silÀnysÀgÀt t¡kr´zi, hanem a minden emberben benne rejlû egyik ûselem ä az Àllati ä elszabadulÀsÀnak lehetûs¢g¢t.
Fodor G¢za is besz¢l arrÂl, hogy a HAMLET vilÀgk¢pe szerint az ember k¢t ellent¢tes
elembûl van megalkotva. Harold Jenkinst id¢zve megemlÁti, hogy az isten k¢p¢t id¢zû
apa ¢s az ÀllatiassÀgot megjelenÁtû gyilkosa testv¢rek, ugyanahhoz az ¢letfÀhoz tartoznak, s hogy Hamlet ´nmagÀrÂl is Ãgy tudja, r¢szesedik a gyül´lt Àllati elembûl (12
sk.). De van egy tovÀbbi k¢rd¢s, melyet Fodor G¢za nem tesz f´l: hogyan lehets¢ges
egyÀltalÀn a legitimitÀs vilÀgÀllapota, ha az ember ki van szolgÀltatva az Àllati ûselem
irracionÀlis k¢sztet¢seinek? Nos, Ãgy lehets¢ges, hogy az embert mÀsik, isteni l¢nye
alkalmassÀ teszi az er¢ny befogadÀsÀra, s az er¢nyt mintegy mÀsodik term¢szett¢, szokÀssÀ teheti a rendszeres gyakorlÀs, megzabolÀzva az eredendû term¢szet¡nkben lakozÂ Àllatit. AnyjÀnak mondja Hamlet: àJÂ ¢jt; ä de bÀtyÀm ÀgyÀhoz ne menj: / Mutass
er¢nyt, ha nincs is. A szokÀs ä / E sz´rny, ez ´rd´g, mely ´ntudatÀt / Elnyeli tetteinknek ä angyal
ebben: / Hogy a sz¢p s jÂ foglalkozÀsra is / Oly mezt, ruhÀt ad, mely tÀggÀ viselve / RÀillik ¢ppen.
T¡rt´zz¢l ma ¢jjel; / S a holnap-¢ji megtartÂzkodÀs / K´nnyebb leend; m¢g k´nnyebb azutÀn; /
Mert k¢pes a term¢szet b¢lyeg¢t / Kicser¢lni mintegy a szokÀs, lebÁrni / Az ´rd´g´t, vagy csuda
hatalommal / Kidobni.Ê Amit Gertrud maga kellene megtegyen, azt teszi az alattvalÂkkal
a legitim kormÀnyzat: szokÀssÀ vÀltoztatja az er¢ny gyakorlÀsÀt, s elfojtja, az ember
tudatos ¢s erk´lcs´s ¢nj¢nek ellenûrz¢se alÀ vonja az alantas ´szt´n´ket.
Az ember tehÀt nagyszerü, de ugyanakkor vesz¢lyeztetett l¢ny. Term¢szet¢ben van
valami isteni, de van benne valami Àllatias is: ki van szolgÀltatva a vesz¢lynek, hogy
ÃrrÀ lesznek rajta alantas ¢nj¢nek irracionÀlis szenved¢lyei. Megvan benne a c¢lkitüzû
cselekv¢sre valÂ k¢pess¢g, de k´r¡lm¢nyei ÀllandÂan keresztezik terveit: ki van szolgÀltatva a vesz¢lynek, hogy a vaksors jÀt¢kszer¢v¢ vÀlik. Belsû ¢s k¡lsû esetlegess¢gek
borÁthatjÀk f´l ¢sszerü ¢letvezet¢s¢t. E kettûs kiszolgÀltatottsÀggal szemben fogalmazÂdik meg Hamlet erk´lcsi embereszm¢nye: ideÀlis ember az, aki egyfelûl k¢pes megzabolÀzni a benne rejtezû alantas szenved¢lyeket, mÀsfelûl f¢rfiasan Àllni a sors k¡lsû
csapÀsait, mi t´bb, c¢ljainak szolgÀlatÀba ÀllÁtani a v¢letlen szesz¢lyes jÀt¢kÀt.
Azonban jÂllehet anyjÀt azzal biztatja Hamlet, hogy a szokÀs nemcsak àlebÁrhatjaÊ
az ´rd´g´t, hanem arra is k¢pes, hogy teljesen àkidobjaÊ az emberbûl, m¢gis valÂszÁnü,
hogy e lehetûs¢get csak a rendkÁv¡li pillanat felfokozott l¢gk´r¢ben kockÀztatja meg.
OpheliÀnak mindenesetre azt mondja, hogy àhiÀba oltja be az er¢ny e mi v¢n t´rzs¡nket,
meg¢rzik rajtunk a vad ÁzÊ. Vagyis az Àllati ûselem megzabolÀzhatÂ ugyan, de mindig ott
tanyÀzik az emberben, ¢s ¢pp irracionÀlis, vak, ´ntudatlan mivoltÀbÂl k´vetkezik,
hogy soha nem tudhatÂ, mikor ¢s hol t´r fel, halomra d´nteni a legitimitÀs vilÀgrendj¢t. BÀrkiben benne rejtûzhet egy Claudius, aki orvul meggyilkolja kirÀlyi bÀtyjÀt, vagy
egy Gertrud, aki az illû gyÀszt is feledve siet sÂgorÀval egyes¡lni. (Vagy egy Fortinbras,
aki katonÀk ezreit k¢sz¡l felÀldozni àegy talpalat f´ld¢rtÊ, mely à´t aranyatÊ nem ¢r...)
Ebben a balsejtelemben rejlik a HAMLET pesszimizmusÀnak v¢gsû alapja.
°s m¢gis, a àkiz´kkent idûÊ-t mindig Ãjra helyre kell tolnia valakinek, mert az ember tudatos fel¢hez m¢ltÂ, az erk´lcsileg igazolhatÂ vilÀgÀllapot csakis a legitimitÀs vilÀgÀllapota lehet.
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III
LÀssuk akkor, mit jelent àhelyre tolniÊ a àkiz´kkent idûÊ-t. Ha az elûzû szakaszokban
hü leÁrÀst adtunk a HAMLET vilÀgk¢p¢rûl, akkor a v¢grehajtandÂ ànagyszerü, fontos mer¢nyÊ-t a k´vetkezû hÀrom tett valamelyik¢vel prÂbÀlhatjuk azonosÁtani.
A legradikÀlisabb program az volna, ha Hamlet Ãgy ¢rten¢ a feladatot, hogy magÀt
az emberi term¢szetet kell megvÀltoztatnia, kiüzve belûle az ´rd´g´t, megszabadÁtva
a benne lakozÂ istenit az Àllati ûselem tehert¢tel¢tûl. Erre a vÀllalkozÀsra nincs vilÀgi
minta, de l¢tezik vallÀsi: felt¢ve, hogy valahogy Ágy ¢rti k¡ldet¢s¢t, Hamlet a darabban
k¢ts¢gkÁv¡l jelen l¢vû ä noha szellemi vilÀgÀt nem kizÀrÂlagosan uralÂ ä kereszt¢ny
eszmek´rh´z folyamodhat gondolati eszk´z´k¢rt. A megvÀltÀs vitathatatlanul ilyen
cselekedet: a megvÀltÂ minden ember helyett magÀra veszi ¢s szem¢lyes ÀldozatÀval
mintegy megsemmisÁti az eredendû bünt, melynek az emberi term¢szetben rejlû Àllati
a tartÂs lenyomata.
Enn¢l kev¢sb¢ radikÀlis ä valamilyen vilÀgias megoldÀssal is ´sszeegyeztethetû ä volna az a program, mely az ember eredendû term¢szet¢n nem prÂbÀlna vÀltoztatni, de
alaposan megÃjÁtanÀ a legitim kormÀnyzat int¢zm¢nyi rendj¢t, s Ágy tenn¢ lehetûv¢,
hogy a mÀsodik term¢szett¢ vÀlÂ er¢ny biztosabb k¢zzel zabolÀzza meg az Àllatias hajlamokat, s hogy az int¢zm¢nyek erûs bÀstyak¢nt Àllhassanak ellen a s´t¢t ´szt´n´k
rohamainak, ha azok ritkÀbban ugyan s talÀn kev¢sb¢ elementÀris erûvel, de m¢giscsak kit´rn¢nek.
V¢gezet¡l a feladat enn¢l is realisztikusabb ä de a puszta bosszÃÀllÀson m¢g mindig
messze tÃlmutatÂ ä ¢rtelmez¢se szerint Hamlet dolga abban Àllna, hogy helyreÀllÁtsa
a legitimitÀs korÀbbi ÀllapotÀt. Ez a tett ¢rintetlen¡l hagynÀ az ember elsûdleges term¢szet¢t, s nem vÀltoztatna a mÀsodik term¢szeten ¢s az azt formÀlÂ int¢zm¢nyeken
sem, de amennyire a tÀrsadalom erk´lcsi rendje ¢s a mindens¢g ÀltalÀnos rendje a
mÃltban mük´dni tudott, mindkettût Ãjra mük´d¢sbe hoznÀ.
Melyik cselekv¢stÁpusra gondol Hamlet? Ha Fodor G¢za mÀsodik t¢zise igaz, ha
tehÀt a drÀma fûhûse olyan feladatot ÀllÁt maga el¢, melyet ä T. S. EliottÂl k´lcs´nz´tt
szavakkal ä àa lehets¢ges cselekv¢sek egyike sem k¢pes kiel¢gÁteniÊ, akkor az elsû k¢t tÁpus
bÀrmelyike megfelel vÀllalkozÀsÀnak, a harmadik azonban nem. Esendû, v¢ges f´ldi
l¢ny elûtt nem Àll nyitva az emberis¢g megvÀltÀsÀnak ä az eredendû emberi term¢szet
mÂdosÁtÀsÀnak ä lehetûs¢ge. Ez olyan feladat volna, melyhez valÂban nem rendelhetû
egy¢ni tett. Az int¢zm¢nyi rend gy´keres ä az ember mÀsodik term¢szet¢t erûteljesen
megvÀltoztatÂ ä ÀtalakÁtÀsa elvben tÀn nem lehetetlen, de a HAMLET vilÀgk¢p¢ben
eg¢sz biztosan az. A drÀma horizontjÀn bel¡l nem tünik fel mÀs berendezked¢s, mint
amit a legitim uralkodÂ autoritÀsa tart ´ssze. A feladat megint csak tÃl van a Hamlet
szÀmÀra tettekkel megk´zelÁthetûn.
A harmadik cselekv¢stÁpus azonban k¡l´nb´zik a mÀsik kettûtûl. A legitim rend
helyreÀllÁtÀsa a drÀma vilÀgÀban nem eleve es¢lytelen vÀllalkozÀs. RendkÁv¡l kockÀzatos, nagy mer¢szs¢get kÁvÀnÂ vÀllalkozÀs, de nem olyan, melyhez a dÀn kirÀlyfi szÀmÀra lehets¢ges cselekedetek eleve ne ¢rhetn¢nek f´l. Nem ÀllÁthatÂ, hogy egyfelûl
ne volna ànagyszerü, fontos mer¢nyÊ, mely a bün megtorlÀsÀn tÃl a vilÀgrend eg¢sz¢re
kihat, ¢s mÀsfelûl ne illetn¢ meg àa tett neveÊ, azaz ne lehetne tudni, hogy mif¢le cselekedeteket kellene Hamletnak v¢grehajtania a feladat elv¢gz¢s¢hez. °s m¢gis: egyed¡l a harmadik ¢rtelmez¢s f¢r ´ssze a drÀma l¢nyeges t¢nyeivel.
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Elûsz´r is, semmi nem utal arra, hogy akÀr az emberi term¢szet erk´lcsi megÃjÁtÀsa,
akÀr a politikai int¢zm¢nyek ÀtformÀlÀsa foglalkoztatnÀ Hamletot. Az ember alkatÀnak ûseredeti kettûss¢ge a kirÀlyfi szÀmÀra megvÀltoztathatatlan adottsÀg; kerete,
nem tÀrgya erk´lcsi d´nt¢seinek. S ugyanez a helyzet az int¢zm¢nyi renddel is.
MÀsodszor, ha a bosszÃ v¢grehajtÀsa az¢rt marad el, mert keresztezi egy mÀsik feladat (az emberi term¢szet vagy az emberi tÀrsadalom gy´keres ÀtalakÁtÀsa), melyre
nincs megoldÀs, akkor tudni szeretn¢nk, hogyan akadÀlyozza meg az elv¢gezhetetlen
feladattal valÂ bÁbelûd¢s az elv¢gezhetû feladat kivitelez¢s¢t. çm erre a k¢rd¢sre nincs
jÂ vÀlasz.
MÀr az sem eg¢szen vilÀgos, miben Àllna a k¢tf¢le feladat k´z´tti konfliktus. ögy
nyilvÀn nem ¢rthetj¡k a dolgot, hogy Hamletot teljesen magÀba szippantja az ´nmaga
szÀmÀra adott feladat, s a Szellemtûl kapott feladattal nem is gondol. MÀsra sem gondol. A fennmaradÂ lehetûs¢gek viszont nem meggyûzûk. Felt¢telezhetn¢nk, hogy a
k¢t feladatot nincs mÂd egyszerre v¢grehajtani, tehÀt idûbeli rangsorba kell rendezni
ûket. De az ¢sszerü sorrend az volna, hogy Hamlet elûbb r´vid Ãton v¢gez a kirÀllyal,
majd pedig minden erej¢t ¢s figyelm¢t a nagyobb feladatra (a àkiz´kkent idûÊ helyretolÀsÀra) ´sszpontosÁtja. Hisz Claudius meg´l¢se egyszerübb ¢s rÀadÀsul s¡rgetûbb
feladat. Egyszerübb: nem kÁvÀn mÀsokkal ´sszehangolt cselekv¢st. °s s¡rgetûbb, mert
amÁg Claudius ¢l, Hamlet nincs biztonsÀgban. Mi¢rt nem az ¢sszerü sorrendet vÀlasztja Hamlet? öjabb k¢rd¢s, mely Ãjabb magyarÀzatot kÁvÀn.
Vagy feltehetn¢nk, hogy aki helyesli az emberi term¢szet vagy a politikai int¢zm¢nyek radikÀlis ÀtalakÁtÀsÀt, az nem helyeselheti a bosszÃÀllÀst. De ennek az elvi term¢szetü konfliktusnak a drÀmÀban nincs nyoma. Mondhatjuk persze, hogy bÀrmennyire
jogos a bosszÃ, maga is r¢sze a gyilkossÀgok ¢s megtorlÀsok k´rfolyamatÀnak, melyben
az emberi term¢szet alantas, Àllati oldala az Ãr. Mondhatjuk, hogy radikÀlisan mÀs
vilÀgot, az Àllati ûselem kivet¢s¢n vagy teljes megzabolÀzÀsÀn alapulÂ rendet csak radikÀlisan mÀs tettekkel lehet teremteni. A darab vilÀgk¢p¢hez ä mindjÀrt lÀtni fogjuk
ä illik ez a gondolati elem. De nem a bosszÃ vonatkozÀsÀban. Claudius meg´l¢se a
drÀma perspektÁvÀjÀban erk´lcsileg nem tÀmadhatÂ. Semmi nem szÂl amellett, hogy
Hamletnak oka volna k¢telkedni a bosszÃ helyes ¢s sz¡ks¢ges voltÀban.
Harmadszor, m¢g ha igaz lenne is, hogy a konfliktus ä akÀr az egyik, akÀr a mÀsik
vÀltozatban ä fennÀll a k¢tf¢le feladat k´z´tt, az ¢rtelmez¢snek szÀmot kellene adnia
a t¢nyrûl, hogy Hamlet nem ¢rti, mi b¢nÁtja meg tetterej¢t (à°n nem tudom, m¢rt ¢lek,
mondogatva: / ÏEz a teendû!Î, bÀr ok, akarat, / Erû, eszk´z, mind k¢sz, hogy megtegyemÊ). Ha
a feladatok ´ssze¡tk´z¢se az ok, akkor az ¢rtelmezû bajban van, mert egyÀltalÀn nem
vilÀgos, hogy ezt a k´r¡lm¢nyt mi¢rt ne lehetne tudatosÁtani. A szük´s idû¢rt ¢s emberi
energiÀk¢rt valÂ verseny triviÀlis jelens¢g, nem neh¢z szemben¢zni vele. Az elvi ellent¢t pedig olyan jelens¢g, mely nem is l¢tezik annak szÀmÀra, aki hozzÀvetûlegesen sem
fogalmazza meg magÀnak. EgyszÂval, a t¢zis, mely szerint Hamletot az tartanÀ vissza
a bosszÃ kivitelez¢s¢tûl, hogy û egy mÀsik, v¢ges emberi l¢nyek szÀmÀra meg sem k´zelÁthetû feladatot tüz maga el¢, ez a t¢zis nehezen tarthatÂ.
De talÀn rosszul tett¡k fel a k¢rd¢st, amikor azt k¢rdezt¡k, hogy mi¢rt nem k¢pes
rangsorolni Hamlet a neki rendelt feladatokat. Hisz lÀttuk: Fodor G¢za nem egyszerüen azzal jellemzi a hamleti gondolkodÀsmÂdot, hogy Hamlet minden r¢szleges
probl¢mÀt nyomban a vilÀgrend ÀltalÀnos probl¢mÀjÀvÀ nagyÁt fel. çllÁtÀsa Ãgy szÂl,
hogy Hamlet gondolkodÀsmÂdja àszimptomatikusÊ: az esetleges t¢nyekben k´zvetle-
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n¡l lÀtja meg a vilÀg ÀllapotÀt. Ha Ágy van, akkor lehets¢ges, hogy Hamlet szÀmÀra a
rangsorolÀs probl¢mÀja egyszerüen nem l¢tezik: megk¡l´nb´ztetni sem tudja ä nemhogy sorba rendezni ä a k¢tf¢le feladatot. HÀtha abban Àll a hamleti probl¢ma, hogy
û csak olyan megoldÀst k¢pes elgondolni, mely a szem¢lyes bosszÃ ¢s az egyetemes
rendteremt¢s feladatÀt egyszerre, egyazon tett Àltal v¢gzi el! HÀtha az magyarÀzza
Hamlet b¢nultsÀgÀt, hogy ilyen ä egyszerre k¢t sÁkon v¢grehajthatÂ ä cselekedet nem
l¢tezik!
Ami engem illet, nem gondolnÀm, hogy ez a felt¢telez¢s ÀtsegÁt a neh¢zs¢gen. Hamletra Ãgy kell tekinten¡nk, mint egy k´ltûi mü hûs¢re, nem Ãgy, mint a valÂ vilÀgot
k´ltûi ihletetts¢ggel szeml¢lû valÂsÀgos emberre. A drÀma vilÀgÀban szellemek k´zlekednek ¢lû emberekkel; a tÀrsadalom erk´lcsi z¡ll¢se a term¢szetet is kifordÁtja sarkaibÂl; minden mindennel k´zvetlen¡l ´sszef¡gg, ugyanÃgy, mint Hamlet gondolkodÀsÀban. Ebben a vilÀgban Hamlet lÀtÀsmÂdja rendkÁv¡li ugyan, de nem torz, beteges
vagy t¢ves. Ellenkezûleg, egyed¡l û lÀt helyesen. Ebben a vilÀgban a bosszÃ ¢s a àkiz´kkent idûÊ helyretolÀsa nem k¢t k¡l´n sÁkhoz tartozik, mik¢nt a megbosszulandÂ
bün ¢s a vilÀgrend felborulÀsa sem k¢t f¡ggetlen esem¢nysor. A kettû csak a mi vilÀgk¢p¡nkben vÀlik el. çm a mi vilÀgk¢p¡nk nem azonos a drÀmÀ¢val. Hogy megindokoljuk, mi¢rt b¢nÁtja meg Hamletot a gondolkodÀsÀra jellemzû àszimptomatikusÊ lÀtÀsmÂd, f´l kell t¢telezn¡nk, hogy a dÀn kirÀlyfi egyszerre n¢zi feladatÀt bel¡lrûl, a
drÀma logikÀja szerint, ¢s kÁv¡lrûl, a mi k´znapi logikÀnk szerint. De ez igazi szarvas
hiba volna.
V¢gezet¡l, amikor meg akarjuk ¢rteni, mi az a feladat, melyen Hamlet elbukik, a
drÀmÀt a befejez¢se felûl kell n¢zn¡nk. AbbÂl kell kiindulnunk, hogy Hamlet bukÀsa
nem puszta kudarc ä a hûs nem tudja elv¢gezni feladatÀt, de mik´zben viaskodik vele,
olyan folyamatokat indÁt el, melyek m¢giscsak helyretoljÀk a àkiz´kkent idûÊ-t, lezÀrjÀk a romlÀsnak, az Àllati ûselem ellenûrizetlen tombolÀsÀnak korszakÀt. Amikor Fortinbras szÁnre l¢p, v¢ge a àV¢rbün, erûszak, term¢szettelen / Dolgok, nem is v¢lt gyilkolÀs, kiv¢gz¢s, / Ravasz, de k¢nyszer¡lt ´l¢sÊ sorozatÀnak ä kezdet¢t veheti az Ãj, legitim dinasztia
uralma. S Hamlet halÀla perc¢ben nem azt ¡zeni az utÂkornak, hogy vÀljanak Ãj emberekk¢, vagy alkossanak Ãj tÀrsadalmat. Azt ¡zeni, hogy àFortinbrasra szÀll az orszÀgÊ,
¢s hogy û maga is Fortinbras kirÀlysÀgÀra szavaz (à´v¢ haldoklÂ szavamÊ). Ezzel a kibontakozÀssal ´sszhangban kell lÀtnunk Hamlet feladatÀt. De csak a harmadikk¢nt szem¡gyre vett meghatÀrozÀsa felel meg neki.
Hamlet nem elvet¢lt vallÀsi forradalmÀr ¢s nem kudarcot vallott tÀrsadalmi reformer. Idûk¢pe nem lineÀris, hanem ciklikus; nem elûrehalad, a korÀbbinÀl t´bbre ¢rt¢kelt Àllapotok fel¢, hanem k´rben forog a legitimitÀs ¢s a legitimitÀshiÀny vilÀgÀllapotai k´zt. A àKiz´kkent az idû; ä Â, kÀrhozat! / Hogy ¢n sz¡lettem helyre tolni aztÊ metaforÀja
olyan feladatra utal, mely ezen a cikluson bel¡l tornyosul a hûs el¢. Azt kellene
visszaÀllÁtania, ami volt.
çm ha a feladat megvalÂsÁthatÂ, vÀltozatlanul nyitva Àll a k¢rd¢s: mi magyarÀzza,
hogy Hamlet m¢g csak bele sem vÀg a v¢grehajtÀsÀba.
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IV
°rdemes azon kezdeni, hogy k´zelebbrûl szem¡gyre vessz¡k, mif¢le nagyszabÀsÃ tettek sorÀt kellett volna Hamletnak v¢grehajtania, hogy a àkiz´kkent idûÊ-t hely¢re tolja. A szÂ szoros ¢rtelm¢ben szem¡gyre vehetj¡k, mert a darab utolsÂ jelenet¢ben a
vilÀgrend helyreÀllÁtÀsÀhoz sz¡ks¢ges felt¢telek szinte marad¢ktalanul ott vannak a
szÁnen. Claudius halott. Gertrud halott. Nincs utÂduk, aki tûl¡k eredeztethetn¢ jogcÁm¢t a trÂnra. Laertes halott: nincs, aki azon a cÁmen folytatnÀ a pÀrt¡t¢st, hogy Polonius halÀlÀt bosszulja meg. àRosencrantz ¢s Guildenstern halottÊ (tetem¡k valahol mÀsutt fekszik, de halÀlhÁr¡ket meghozza az Elsû k´vet); sorsuk minden udvaronc szÀmÀra intû p¢lda: a trÂnbitorlÂ kiszolgÀlÀsa nem marad b¡ntetlen¡l. Ophelia halott
(csak û ¢s apja nincsenek jelen sem testi valÂjukban, sem a tÃl¢lûk szavaiban): nem
sz¡lhet gyermeket, akinek a nagyapja ¢s nagybÀtyja halÀla miatti bosszÃ vÀlhatn¢k
rombolÂ szenved¢ly¢v¢. S halott maga Hamlet is, az egyetlen, aki ha ¢letben marad,
k¢ts¢gbe vonhatnÀ Fortinbras trÂnig¢ny¢t. R´viden: mindenki halott, aki valami mÂdon belekeveredett a gyilkossÀgok ¢s bosszÃÀllÀsok ´ngerjesztû forgatagÀba; akÀr az
ûsbün elk´vetûjek¢nt, mint Claudius, akÀr a àparÀzna, v¢rnûszû baromÊ-mal sietve egybekelû, gyarlÂ asszonyk¢nt, mint Gertrud, akÀr a bün´s bitorlÂ silÀny szolgÀjak¢nt,
mint Polonius ¢s RosencrantzäGuildenstern, akÀr a nemes bosszÃt hitvÀny orgyilkossÀggÀ, ´nmagÀt àbecstelen eszk´zÊ-z¢ z¡llesztû lovagk¢nt, mint Laertes, akÀr a jogos
megtorlÀs ä ha nem is teljesen szennyezetlen ä pallosak¢nt, mint Hamlet, akÀr teljesen
Àrtatlanul, mint Ophelia. Erre a v¢rf¡rdûre volt sz¡ks¢g az Ãj kezdethez. Ezt a v¢rf¡rdût kellett volna Hamletnak megterveznie ¢s k´ny´rtelen tudatossÀggal v¢gigcsinÀlnia ä kiterjesztve a gyilkossÀgok sorozatÀt a hÀtt¢rben k¢sz¡lûdû k¡lsû vet¢lytÀrsra,
Fortinbrasra s annak minden fegyverbÁrÂ rokonÀra ¢s vazallusÀra is ä, hogy û legyen
az, aki a hullahegyeken mind magasabbra emelkedve trÂnra l¢p.
Ez nagyobb szabÀsÃ, de egyszersmind k¢tesebb àmer¢nyÊ volna, mint a bosszÃÀllÀs.
K¢pzelj¡k el, hogy Hamlet leszÃrja Claudiust; a haldoklÂ seg¢lykiÀltÀsÀra berontanak
a terembe Claudius szolgÀi, ¢s v¢geznek a kirÀlyfival. Hamlet meghal, de a rÀbÁzott
bosszÃmüvet marad¢ktalanul elv¢gezte. A àkiz´kkent idûÊ-t azonban nem tolta helyre: halÀla csak egy epizÂd a helsing´ri trÂn birtoklÀsÀ¢rt dÃlÂ marakodÀsban. Ahhoz,
hogy a vilÀgrend helyreÀlljon, Hamletnak ä akÀrcsak az eredeti Amleth-legenda hûs¢nek ä meg kellene gyûznie a àzavargÂ n¢ps¢gÊ-et, hogy kirÀlygyilkos tette jogos ¢s
¡dv´s cselekedet volt. Meg kellene akadÀlyoznia, hogy vele szemben prÂbÀljÀk kirÀllyÀ
¡tni akÀr Laertest, akÀr Fortinbrast, akÀr valaki mÀst. V¢geznie kellene lehets¢ges kihÁvÂival s azok lehets¢ges megbosszulÂival. Mivel nem kezdhetn¢ tiszta lappal az uralkodÀst, mint a v¢gszÂra ¢rkezû Fortinbras, ez¢rt hosszÃ ideig vask¢zzel kellene kormÀnyoznia, ¢rt¢s¢re adva minden tanÀcsnoknak, udvaroncnak, lovagnak ¢s testûrnek
meg a àzavargÂ n¢ps¢gÊ-nek, hogy ´v¢ az erû ¢s a hatalom, s jaj annak, aki ellene lÀzad
vagy fondorkodik. Mindez nem lehetetlen, de eg¢szen rendkÁv¡li f¢rfit kÁvÀn, m¢ghozzÀ k¢t tekintetben is.
Elûsz´r, az az ember, aki a àkiz´kkent idûÊ-t helyretolja ä nevezz¡k ût Ãj fejedelemnek ä, k¢pes kell legyen arra, hogy megzabolÀzza a vaksorsot. A àkiz´kkent idûÊ a
kiszÀmÁthatatlan vesz¢lyek, az elûre lÀthatatlan sorsfordulatok ideje. Hamlet azt
mondja HoratiÂnak: àte... f¢rfi vagy, ki a / Sors ´kl´z¢s¢t vagy jutalmait / Egyk¢pp fogadtadÊ,
s k¢ts¢gkÁv¡l ezt az ideÀlt kÁvÀnja ¢let¢ben megvalÂsÁtani maga is. Az Ãj fejedelem
azonban nem maradhat meg annÀl, hogy f¢rfik¢nt viseli el a sorsÀt. Neki maga alÀ kell

1658 ã Kis JÀnos: Hamlet (Egy olvasat olvasata)

gyürnie a sorsot; û kell legyen az az ember, aki ¢rv¢nyt szerez a t´rv¢nyek ¢s szokÀsok
hatalmÀnak, s ezÀltal kiszÀmÁthatÂvÀ teszi a kiszÀmÁthatatlant, rendet visz a kÀoszba,
helyreÀllÁtja a tudatos ¢s erk´lcs´s elem ellenûrz¢s¢t a vak ´szt´n´k f´l´tt.
MÀsodszor, az Ãj fejedelemnek k¢szen kell lennie arra, hogy az erk´lcsi rend helyreÀllÁtÀsa ¢rdek¢ben mer¢sz elt´k¢lts¢ggel tÃll¢p az erk´lcs parancsain. EmlÁtettem
mÀr, Claudiust meg´lni a HAMLET vilÀgÀn bel¡l nem bün. Hamlet nem mindig biztos
benne, hogy a Szellem igazat besz¢lt, de abban rendÁthetetlen¡l biztos, hogy ha igazat
besz¢lt, akkor a bosszÃ megengedett, sût k´telezû. Abban azonban mÀr nem ennyire
biztos, hogy Poloniust helyes volt led´fni, hogy helyes volt Rosencrantznak ¢s Guildensternnek gyilkos csapdÀt ÀllÁtani. Abba pedig, hogy a gyermekien Àrtatlan Ophelia
megt¢bolyodÀsÀ¢rt ¢s halÀlÀ¢rt ût is felelûss¢g terhelheti, belegondolni sem k¢pes. Pedig Poloniust ´nkÁv¡leti Àllapotban szÃrta le, Ophelia veszt¢t nem szÀnd¢kosan ¢s csak
k´zvetve okozta, s m¢g a Rosencrantz ¢s Guildenstern elleni cselvet¢st is igyekszik Ãgy
beÀllÁtani ´nmaga ¢s Horatio elûtt, mintha az hirtelen sugallat hatÀsÀra v¢grehajtott
àmeggondolatlan tettÊ lett volna, aminek ÀtgondolÀsÀt a rendkÁv¡li siets¢g nem engedte meg ä jÂllehet mÀr angliai Ãtja elûtt k´z´lte anyjÀval, hogy cselre csellel fog vÀlaszolni, s àholdba r´pÁtiÊ a k¢t urat. Mi ez ahhoz k¢pest, hogy mint trÂnk´vetelû, olyan
cselekedetek sorozatÀt k¢nyszer¡lne v¢grehajtani, melyeknek r¢szint eltervezett c¢lja,
r¢szint elûre lÀthatÂ k´vetkezm¢nye, hogy meghal egy sereg ember, aki nem k´vetett
el bosszÃ¢rt kiÀltÂ bünt ä k´zt¡k sok olyan is, aki teljess¢ggel Àrtatlan, mint Ophelia!
Mindezt a drÀma nem taglalja, csupÀn a v¢gkifejlet felûl vilÀgÁtja meg: azzal, hogy
a k´lcs´n´s gyilkossÀgok sorozata ä ¢s ¢ppen ez, semmi mÀs ä olyan ember elûtt nyitja
meg az utat a trÂn fel¢, aki alattvalÂinak roppant szerencs¢j¢re tiszta lappal kezdheti
meg az uralkodÀst. Az idû visszaz´kkent¢s¢nek strat¢giai ¢s erk´lcsi dilemmÀi nem
v¢letlen¡l maradnak homÀlyban eg¢szen eddig a pillanatig. Csak akkor vet¡lhetne
rÀjuk f¢ny mÀr korÀbban is, ha Hamlet kÁs¢rletet tenne rÀ, hogy elv¢gezze azt, amire
sz¡letett: a àkiz´kkent idûÊ helyretolÀsÀt. De nem tesz rÀ kÁs¢rletet.

V
Annyit mÀr tudunk: nem az¢rt halogatja a cselekv¢st, mintha az Ãj fejedelem feladatÀt
àa lehets¢ges cselekv¢sek egyike sem [volna] k¢pes kiel¢gÁteniÊ. De azt is tudjuk: a sz¡ks¢ges
cselekv¢sek eg¢szen rendkÁv¡li embert kÁvÀnnak, aki mind strat¢giai k¢pess¢geit,
mind az erk´lccsel szembeni szuverenitÀsÀt tekintve magasan az Àtlag f´l¢ emelkedik.
Nem lehet, hogy ez a megk´zelÁt¢s rehabilitÀlja Goethe ¢rtelmez¢s¢t? à[N]agy tett nehezedik egy tettre nem sz¡letett l¢lekre ä Árja Goethe a W ILHELM MEISTER TANULñ°V EI -ben.
ä ...Itt t´lgyet ¡ltetnek egy drÀga ed¢nybe, amelynek csak kedves virÀgokat lett volna szabad magÀba fogadnia...Ê Ezt a magyarÀzatot azzal szokÀs cÀfolni, hogy hiszen Hamlet nem habozik leszÃrni Poloniust ¢s Ágy tovÀbb. Az ellenvet¢s rendben is van, amÁg csak azt firtatjuk, hogy a szem¢lyes bosszÃt mi¢rt nem hajtja v¢gre Hamlet. Ezt valÂban nem
indokolja, hogy Claudius meg´l¢se meghaladnÀ erej¢t. De, mint lÀttuk, a àkiz´kkent
idûÊ-t helyretolni nagyobb dolog, mint a kirÀlyt leszÃrni. Sokkal nagyobb formÀtumra
van sz¡ks¢g hozzÀ. Jogos hÀt a k¢rd¢s: megvannak-e Hamletban az Ãj fejedelem k¢pess¢gei?
Fortinbras vÀlasza igenlû. Szerinte HamletbÂl, àha / Meg¢ri, nagy kirÀly vÀlt volna
m¢gÊ. De minek szÀnja a trag¢diÀt lezÀrÂ szavait? Igaz megÀllapÁtÀsnak az elbukott
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vet¢lytÀrs uralkodÂi k¢pess¢geirûl? SzÂnoki alÀfest¢snek a halott trÂn´r´k´st megilletû dÁszsortüzh´z? Alighanem inkÀbb az utÂbbinak. Tegy¡k fel m¢gis, hogy Fortinbras Ãgy hiszi, Hamletban megvolt az igazi fejedelem lehetûs¢ge: van-e mÂd megerûsÁteni vagy cÀfolni v¢leked¢s¢t? A drÀma sem ehhez, sem ahhoz nem szolgÀl perd´ntû
bizonyÁt¢kokkal. Hamlet olykor azt az ¢rzetet kelti, hogy valÂban uralkodÀsra termett.
K´zvetlen¡l a v¢gkifejlet elûtt, a temetûi jelenet utÀn ¢s a pÀrviadal-jelenet elûtt Ágy
kommentÀlja Rosencrantz ¢s Guildenstern elint¢z¢s¢t: àEgyik se nyomja lelkem; buktijok
/ ¹nn´n csuszÀs-mÀszÀsukbÂl ered. / Vesz¢lyes Àm, ha k¢t hatalmas ellen / Bûsz¡lt rohamja s
vÁvÂ-tûre k´zz¢ / HitvÀny elem ker¡l.Ê Ebben a pillanatban Ãgy tünik, Hamletban megvan
a rend visszaÀllÁtÀsÀhoz sz¡ks¢ges szuverenitÀs. MÀsutt azonban nem Ágy ¢rezz¡k. Polonius halÀla kapcsÀn Hamlet szinte magyarÀzkodva hÀrÁtja el magÀtÂl a felelûss¢get:
àSajnÀlom; de ha Ágy tetszett az ¢gnek / ä B¡ntetve ût velem, s engem vele ä, / Hogy ¢n legyek
szolgÀja, ostora...Ê Ez nem a sorsot a maga uralma alÀ hajtÂ ember besz¢de. S a drÀma
mÀsodik fel¢ben Hamlet egyre inkÀbb Ãgy viselkedik, mint aki mÀr nem hiszi, hogy
ilyen ember szunnyad benne.
Akkor hÀt m¢giscsak Tolsztojnak volna igaza, aki szerint Hamlet jellemz¢se egyszerüen k´vetkezetlen? Ha a drÀma alakulÀsÀt azzal kÁvÀnnÀnk magyarÀzni, hogy szakad¢k van a hûs formÀtuma ¢s az ´nmaga el¢ ÀllÁtott feladat megkÁvÀnta formÀtum k´zt,
akkor a tisztÀzatlansÀg ezen a ponton valÂban zavarÂ volna. Ha azonban a t´rt¢net
nem arrÂl szÂl, hogy Hamlet az¢rt nem vÀg bele a dÀn kirÀlysÀg ¢s a vilÀg rendj¢nek
helyreÀllÁtÀsÀba, mert hiÀnyoznak belûle az Ãj fejedelem tulajdonsÀgai, akkor a drÀma
nyugodtan nyitva hagyhatja a k¢rd¢st, hogy ha m¢giscsak nekilÀtna a feladatnak, vajon fel tudna-e nûni annak magaslataira. Hamlet alakja k¢ts¢gkÁv¡l talÀnyos marad a
drÀmai cselekm¢ny szempontjÀbÂl l¢nyeges tetteinek ¢s mulasztÀsainak megindoklÀsa utÀn is, de a fennmaradÂ homÀly nem aggÀlyos ä inkÀbb teltebb¢ teszi a hûs aurÀjÀt ä, ha k´zben a t´rt¢net s benne Hamlet szerepe kellûen motivÀlt. Az, hogy mekkora fejedelem vÀlhatott volna HamletbÂl, szint¢n olyan talÀny, melyet nem okvetlen¡l sz¡ks¢ges megfejten¡nk.
çm ha nem a drÀga ed¢ny volt gy´nge a t´lgyfa befogadÀsÀhoz, akkor mi okozta
a katasztrÂfÀt? Azzal kezden¢m, hogy sorra veszem a d´ntû jelentûs¢gü t¢nyeket, melyekre k´z´s magyarÀzatot kell talÀlnunk. Elûsz´r, Hamletnak egyszerre k¢t feladatot
kellene megoldania; az egyiket a Szellem szabta neki, a mÀsikat û ÀllÁtotta maga el¢.
MÀsodszor, amikor a Szellem felszÂlÁtja ût, hogy v¢gezzen Claudiusszal, egyszersmind
arra is figyelmezteti, hogy anyjÀt nem szabad meg´lnie. Harmadszor, Hamlet ´nmagÀnak sem tud szÀmot adni rÂla, mi¢rt nem hajtja v¢gre a Szellem parancsÀt: olyan
indÁt¢k tartja vissza a d´ntû l¢p¢stûl, mellyel nem k¢pes szemben¢zni. Negyedszer, az
anyjÀval valÂ ä egyetlen ä n¢gyszemk´zti talÀlkozÀsig Hamlet, minden megtorpanÀs
ellen¢re, elûrehalad a tett v¢grehajtÀsa fel¢ (àeg¢rfogÂtÊ ÀllÁt Claudiusnak), ¢s arra t´rekszik, hogy olyan legyen, mint az, àkinek / V¢r¢vel Ãgy vegy¡lt Át¢lete, / Hogy nem merû
sÁp e sors ujja k´zt, / Oly hangot adni, milyent billegetÊ. A talÀlkozÀs utÀn Hamlet t´bb¢ nem
ugyanaz az ember. M¢g k¢szen Àll arra, hogy bÀrmikor v¢grehajtsa a Szellemtûl kapott
feladatot, ha szembeker¡lne vele, de mÀr nem keresi az alkalmat a bosszÃra. Az esem¢nyek Àttekinthetetlen fordulataiban immÀr nem vaksorsot lÀt, melytûl ´nmagÀt
f¡ggetlenÁteni a k¡zdû ember c¢lja, hanem gondvisel¢st, melynek az egy¢n csupÀn
eszk´ze.
Alighanem lÀthatÂ, hova k¢sz¡l´k kilyukadni. Ahhoz, hogy a àkiz´kkent idûÊ-t
helyretolja, Hamletnak meg kellene ´lnie Claudiust. A bosszÃmü elv¢gz¢se nem csu-
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pÀn felt¢tele ä d´ntû jelentûs¢gü r¢sze is a rend helyreÀllÁtÀsÀnak: el kellene foglalni
a trÂnt, s amÁg Claudius ¢l, a trÂn nem ¡res. De ahhoz, hogy Claudiust meg´lhesse,
Hamletnak rendeznie kellene viszonyÀt az anyjÀval. Csakhogy ez a viszony nem rendezhetû. Ez¢rt Hamlet ÀllandÂan halogatja a mer¢nylet v¢grehajtÀsÀt. De mivel nem
k¢pes szemben¢zni azzal, hogy mit is szeretne anyjÀtÂl ä mivel az, amit szeretne, lehetetlen ä, Ágy arrÂl sem tud szÀmot adni magÀnak, hogy a v¢gsû tettûl mi tartja vissza.
Nem ´li meg Claudiust, s nem tudja, mi¢rt; viszont, mivel Claudiust nem ´li meg, a
àkiz´kkent idûÊ helyretolÀsÀba sem foghat bele. A k¢t teendû ä a bosszÃ¢ ¢s a rendteremt¢s¢ ä valÂban ´sszef¡gg, de az ´sszef¡gg¢s v¢lem¢nyem szerint a fordÁtottja annak, amit Fodor G¢za felt¢telez. Hamlet nem az¢rt halogatja a bosszÃt, mert k´zte ¢s
a Szellemtûl kapott feladat k´z´tt ott tornyosul az ´nmagÀnak adott mÀsik feladat,
hanem megfordÁtva: az¢rt k¢slekedik a vilÀgrend helyreÀllÁtÀsÀval, mert nem k¢pes
v¢grehajtani a Szellemtûl kapott feladatot. S nem az¢rt, mert gyenge hozzÀ, hanem
az¢rt, mert k´zte ¢s a Szellemtûl kapott feladat k´z´tt ott tornyosul a parancs, hogy
anyjÀt ne bÀntsa.
VI
Az idû kiz´kken¢s¢t Hamlet szem¢lyes ¢let¢ben is meg¢li, mint a csalÀdja erk´lcsi
rendj¢ben bek´vetkezett katasztrÂfÀt. De a csalÀd krÁzise is k¢t r¢szre vÀlik. Egyfelûl
Claudiusszal, apja gyilkosÀval ÀllÁtja szembe Hamletot. MÀsfelûl Gertruddal, apja ÀrulÂjÀval. Nemcsak az aljas mer¢nylet ä az ÀrulÀs sem maradhat vÀlasz n¢lk¡l.
Az ´zvegy kirÀlyn¢ ´nk¢nt sietett egybekelni a àparÀzna, v¢rnûszû baromÊ-mal. Az isteni Hamlet kirÀly utÀn az Àllati Claudiust ä rÀadÀsul elsû f¢rj¢nek fiv¢r¢t ä vÀlasztotta,
s ezzel beszennyezte a Hamletok becs¡let¢t. Ezt a szennyet k¡l´n is le kell mosni. Az
idûsebb Hamlet ¢s Gertrud gyermekek¢nt ezt a feladatot is a kirÀlyfinak kell elv¢geznie. De hogyan v¢gezhetn¢ el?
K¢pzelj¡k el, a Szellem azt mondja Hamletnak: ´ld meg Claudiust, ¢s anyÀdat se
kÁm¢ld. Vagy csupÀn nem tiltja meg neki, hogy anyja ¢let¢re t´rj´n. Lehet, hogy akkor
a fiÃ meg´ln¢ Gertrudot? Vagy akkor egy mÀsik, egy lelkiismereti konfliktuson ûrlûdne fel: azon, hogy meg kellene ´lnie egy v¢dtelen nût, aki rÀadÀsul a tulajdon anyja? Ezt ugyanÃgy nem tudhatjuk, mint ahogy nem tudjuk azt sem, k¢pes volna-e felemelkedni Hamlet az Ãj fejedelem szerepk´r¢hez, ha egyszer meg´ln¢ Claudiust, ¢s
magÀnak k´veteln¢ DÀnia trÂnjÀt. A drÀma vilÀga zÀrt, nincs benne helye t¢nyellent¢tes hipot¢ziseknek. De nem is kell ismern¡nk a vÀlaszt. Annyit en¢lk¡l is tudunk,
hogy ha Claudiusszal egy¡tt Gertrudot is el¢rn¢ a bosszÃ, v¢re lemosnÀ a Hamletokon
esett gyalÀzatot. Ha azonban Gertrudnak ¢lnie kell, akkor csak az û megtisztulÀsa ÀllÁthatja helyre a Hamlet-hÀz m¢ltÂsÀgÀt. AmÁg àterm¢szetellenesÊ mÂdon egy¡tt hÀl
Claudiusszal, a folt ott ¢ktelenkedik a Hamletokon. Addig nem z´kken helyre a csalÀd
ideje, amÁg az asszonyt ä mik¢nt a Szellem sejteti ä valÂban mardosni nem kezdi a
lelkifurdalÀs, s az ´nvÀd terhe alatt nem szakÁt f¢rj¢vel, nem Àll Àt egy¢rtelmüen a fia
oldalÀra.
Ha a kirÀlyfi szÀmÀra fontosabb volna a bosszÃ, mint anyja megtisztulÀsa, akkor
eld´nthetn¢ persze, hogy sorsÀra hagyja Gertrudot, s a tettek mezej¢re l¢p. Csakhogy
nem Ágy Àll a dolog. Az anya ÀrulÀsa k´zelebbrûl ¢rinti ût, mint az apa fiv¢r¢nek gyilkos
cselekedete. Amikor Hamlet elûsz´r megjelenik a szÁnen, m¢g csak a kirÀlyn¢ v¢tk¢rûl
tud; arrÂl csupÀn homÀlyos sejt¢se van, hogy a àparÀzna, v¢rnûszû baromÊ meg´lte apjÀt
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(àñ az ¢n prÂf¢ta lelkemÊ, kiÀlt f´l, amikor a gyanÃ bizonyossÀggÀ vÀlik; addig azonban
szÂt sem ejt erûszakos halÀlrÂl). De a vilÀggal mÀris meghasonlott. MiutÀn atyjÀnak
szelleme beavatja a gyilkossÀg titkÀba, felhÀborodÀsa elûsz´r Gertrud ellen fordul, s
csak azutÀn Claudius ellen: àñ, jaj! r¢ms¢ges asszony! / ñ, gaz ä mosolygÂ, Àtkozott gazember!Ê
Az udvari bolond koponyÀja a temetûjelenetben megint csak Gertrudot juttatja esz¢be, nem Claudiust: àNo, eredj û asszonysÀga ´lt´zûj¢be, s mondjad neki: fesse bÀr magÀt ujjnyi
vastagon, erre jut az arca.Ê (Nem fordul elû, hogy Hamletot bÀrmi is nagybÀtyjÀra eml¢keztetn¢ annak tÀvoll¢t¢ben!) A halÀl pitvarÀban Hamlet bÃcsÃt vesz GertrudtÂl (àIsten veled, boldogtalan kirÀlyn¢Ê); Claudiushoz azonban nincs szava. Amikor leszÃrja, akkor sem az apa halÀlÀt olvassa a fej¢re, hanem az anyÀ¢t (àK´vesd anyÀmatÊ).
Elsû monolÂgja, mely m¢g a Szellemmel valÂ talÀlkozÀs elûtt hangzik el, oly magatehetetlen k¢ts¢gbees¢srûl tanÃskodik, mint egyetlen k¢sûbbi sem. A fiÃ, akiben anyja
tett¢nek lÀttÀn minden ´sszet´rt, nem is gondol arra, hogy bÀrmit tehetne: egyetlen
gondolata az undor kivÀltotta halÀlvÀgy: àñ, hogy nem olvad, nem higul s eny¢sz / HarmattÀ
e nagyon, nagyon merû hÃs! / Vagy m¢rt szegezte az ¹r´kk¢valÂ / Az ´ngyilkossÀg ellen kÀnonÀt?Ê
A Szellem k´zl¢se kirÀntja ebbûl az ÀllapotbÂl. Szinte ÀldÀs neki, hogy nagybÀtyja nemcsak anyjÀt ¢s trÂnjÀt orozta el, de olyat cselekedett, ami bosszÃ¢rt kiÀlt: meg´lte apjÀt.
Van tehÀt mit tennie; s azonnal fel is t´r belûle a tettrek¢szs¢g: àñ, hadd tudom hÀt, s
oly gyors szÀrnyakon; / Mint a fohÀsz s szerelmi gondolat, / SzÀlljak bosszÃmra.Ê Amikor azonban a Szellem a tudomÀsÀra hozza, hogy anyjÀt kÁm¢lnie kell, Ãj helyzet keletkezik.
Hamlet term¢szetesen meg akarja ´lni Claudiust. De ha elûbb v¢gez vele, mint hogy
anyjÀt siker¡lt volna bünbÀnatra bÁrni ¢s elszakÁtani a bitorlÂtÂl, akkor csalÀdjÀban a
àkiz´kkent idûÊ soha nem talÀlhat vissza a rendes ker¢kvÀgÀsba. Gertrud szÀmÀra addig Àll nyitva az ûszinte megbÀnÀs ¢s jÂvÀt¢tel lehetûs¢ge, amÁg Claudius ¢l. AmÁg
Claudius ¢l, Gertrud szabadon vÀlaszthatja Hamletot. AmÁg Claudius ¢l, Gertrud
bizonyÁthatja, hogy teljesen nem ´lte ki magÀbÂl az er¢nyt, hogy ÃrrÀ tud lenni Àllati
szenved¢ly¢n. De csak amÁg Claudius ¢l. Claudiust meg kell ´lni. Claudiust nem szabad meg´lni.
Ezt a dilemmÀt Hamlet nemcsak feloldani ä tudatosÁtani is k¢ptelen. Nem kell a
pszichoanalÁzis elsû generÀciÂs mÁtoszaihoz folyamodnunk, hogy ¢szrevegy¡k: a fiÃ
nem lÀthat a m¢ly¢re zavarodottsÀga okainak. Mindent Gertrud megtisztulÀsÀra kell
f´ltennie, de nem hihet Gertrud megtisztulÀsÀban. A Szellem k¢t¢rtelmü szavai azt a
sejt¢st ¡ltetik el benne, hogy anyja nem a gyilkossÀg utÀn, hanem mÀr a gyilkossÀg
elûtt Àllt ´ssze a nagybÀtyjÀval (àKi büv´s ¢sszel, csÀb ajÀndokokkal / ...megnyer¢ gyalÀzatos
/ K¢j¢re szÁnleg feddhetlen kirÀlyn¢mÊ), tehÀt valÂszÁnü r¢sztvevûje a büncselekm¢ny kitervel¢s¢nek s talÀn a kivitelez¢s¢nek is. çm ha Gertrud r¢szt vett f¢rje meggyilkolÀsÀban, akkor semmit sem ¢r a szakÁtÀs Claudiusszal. A gyilkossÀgban valÂ r¢szv¢tel
visszavonÀsÀra nincs mÂd, az jÂvÀtehetetlen. Hamlet m¢gsem viselheti el, hogy anyja
ne szakÁtson Claudiusszal, mert a szennyes folt ott van apjÀn is, rajta is. Gertrudnak
szakÁtania kell Claudiusszal. Semmi sem vÀltozik, hiÀba szakÁt Claudiusszal. Ezt lehetetlen ¢p ¢sszel feldolgozni.
így fest Hamlet viszonya anyjÀhoz eg¢szen a kettej¡k n¢gyszemk´zti talÀlkozÀsÀig.
Akkor egy pillanatra Ãgy tünik, meg lehet oldani a csomÂt. Ez a jelenet a drÀma fordulÂpontja. Nagyon fontos, hogy tisztÀn lÀssuk a dinamikÀjÀt.
A nagy szembes¡l¢sre az àeg¢rfogÂÊ-jelenet ¢jszakÀjÀn ker¡l sor. A szÁnielûadÀs utÀn
Hamlet kezdetben el¢gedett, szinte vidÀm. ºgyesen ¢s k´nnyed¢n ÀllÁtotta f´l a csapdÀt nagybÀtyjÀnak. °lvezettel jÀtszotta a jÀt¢kot (KirÀly: àHallottad a mes¢j¢t? Nincs benne
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valami bÀntÂ?Ê Hamlet: àNincs, nincs; hiszen csak tr¢fÀlnak, tr¢fÀbÂl m¢rgezûdnek; semmi bÀntÂ a vilÀgon.Ê KirÀly: àHogy is hÁvjÀk a darabot?Ê Hamlet: àAz eg¢rfogÂ. Hogy mi¢rt Ãgy?
K¢pletesenÊ). Claudius ´nleleplez¢se felvillanyozza (àNos, barÀtom [ha mÀsk¢pp szerencs¢m
hÀtat fordÁtana], ez, meg egy toll-erdû, meg egy pÀr vid¢kies szalagocska kivÀgott cipûimen, nem
bejuttatna engem akÀrmely szÁn¢szcsapatba, vagy hogy?Ê). Most Ãgy ¢rzi, benne is megvan
a k¢pess¢g, melyet a legfûbb er¢nyk¢nt tisztel: hogy ne vÀlj¢k a sors ä mÀs emberek
Àttekinthetetlen tervei ä jÀt¢kszer¢v¢, hanem az legyen, aki û akar lenni (àA keserv¢t!
azt hiszitek, k´nnyebb ¢nrajtam jÀtszani, mint egy rossz sÁpon? Gondoljatok bÀrmi hangszernek:
rÀm tehetitek a nyerget, de nem bÁrtok jÀtszani rajtamÊ). BirtokÀban van k¢pess¢geinek, ura
´nmagÀnak. Elhissz¡k rÂla, hogy v¢gre tudnÀ hajtani a kirÀlygyilkossÀgot.
S Áme, feltünik Polonius az ¡zenettel, hogy anyja a lakosztÀlyÀba vÀrja. Hamlet egyszeriben elveszti ´nuralmÀt; agyÀt vak d¡h borÁtja el, tettrek¢szs¢ge ´nkÁv¡leti ÀllapottÀ fokozÂdik. àMost van az ¢jnek r¢mjÀrÂ szaka, / Minden sir ÀsÁt, s maga a pokol / D´gv¢szt
lehell ki. Most hû v¢rt meginnÀm, / S oly sz´rny¡ tettet bÁrn¢k elk´vetni, / Hogy a napf¢ny reszketve
n¢zne rÀÊ, t´r f´l belûle a gyilkos indulat. Kinek a àhû v¢r¢reÊ szomjazik Hamlet e kÁs¢rtetÂrÀn? Bizony Gertrud¢ra. Hisz amikor hirtelen felocsÃdik, arra figyelmezteti
magÀt, hogy anyjÀt nem szabad meg´lnie: àñ, szÁv! el ne nyomd / Term¢szeted, s ne hadd,
hogy e kebelbe / A N¢ro lelke szÀlljon valaha: / Legyek kegyetlen, ne v¢rtagadÂ. / Dobjon szavam
tûrt, ne rÀntson kezem.Ê
Hamlet tehÀt azzal l¢p be a kirÀlyn¢ szobÀjÀba, hogy meg´ln¢, de nem teheti. Olyan
veszett d¡hvel tÀmad Gertrudra, hogy az asszony halÀlra r¢m¡l, azt hiszi, fia valÂban
az ¢let¢re t´r. SegÁts¢g¢rt kiÀlt, a kÀrpit m´g´tt hallgatÂzÂ Polonius visszhangozza a
kiÀltÀst, Hamlet egy hirtelen mozdulattal odaszÃr, s meg´li az ´regembert. Ekkor m¢g
mindig magÀnkÁv¡l van (KirÀlyn¢: àJaj! mit tev¢l?Ê Hamlet: àHÀt tudom ¢n, mit. A kirÀlyt?...Ê). °s most, az indulat tetûfokÀn, amikor minden gÀt leomlik, kibuggyan belûle,
hogy anyja apjÀnak gyilkosa (KirÀlyn¢: àñ, mily hebehurgya, v¢res munka ez!Ê Hamlet:
àV¢res biz ez, s majd oly gonosz, anyÀm, mint / Meg´lni egy kirÀlyt, s ´ccs¢vel ¢lniÊ).
Itt k´vetkezik be az elsû fordulat a jelenetben. àKirÀlyt, meg´lni?Ê ä t´r f´l a d´bbent
k¢rd¢s GertrudbÂl, s ûszinte meg¡tk´z¢se bizonyossÀ teszi: az anya nem volt r¢szese
a büntettnek. Elsû szavaival Hamlet m¢g megerûsÁti ugyan a v¢rvÀdat (àAzt mondtam,
igenÊ), de csak a kezdeti d¡hkit´r¢s lend¡let¢vel, mint aki ûrj´ng¢s¢ben megk¢sve fogja f´l, mit is hallott. T´bb¢ c¢lzÀs sem esik arra, hogy az asszonynak szerepe lett volna
f¢rje meg´l¢s¢ben. A jelenet mÀsodik szakaszÀban kizÀrÂlag a àv¢rfertûzûÊ nÀsz a vÀd
tÀrgya: Hamlet amiatt ostorozza anyjÀt, hogy az nagyszerü f¢rj¢t feledve sietett egyes¡lni annak à¡sz´g´s kalÀszÊ ´ccs¢vel (àTekints e k¢pre, s e mÀsikra itt...Ê).
De m¢g ekkor is a v¢gsûkig felfokozott Àllapotban van; anyja szÀnalmas k´ny´rg¢se
m¢g mindig csak fokozza d¡h¢t. KirÀlyn¢: àñ, ne mondd tovÀbb! / F¡lembe mint tûr hatnak
szavaid; / Ne t´bbet, ¢des Hamlet.Ê Hamlet: àEgy gyilkos, egy gaz; / Egy szklÀv, ki elsû f¢rjed
tized¢nek / M¢g huszadr¢sze sincs; egy vÀz kirÀly! / OrszÀg, uralkodÀs zsebtolvaja, / Ki polcrÂl
lopta el a koronÀt, / ögy dugta zsebre.Ê KirÀlyn¢: àñ, ne t´bbet.Ê Hamlet: àEgy kapca-, rongykirÀly.Ê
A d¡hkit´r¢s tetûfokÀn azonban vÀratlanul szÁnre l¢p a Szellem. àCsak az¢rt / J´v¢k,
hogy edzzem tompult szÀndokodÊ, kezdi, de mihelyt tÃl van a k´telezû intelmen, mÀsrÂl
kezd besz¢lni. Nem ClaudiusrÂl, hanem GertrudrÂl. Figyelmet, sût gyeng¢ds¢get k¢r
HamlettÂl anyja szÀmÀra: àDe n¢zd, anyÀdon mily r¢mület ül, / ñ, l¢pj k´z¢je s vÁvÂ lelke
k´zz¢: / Min¢l gy´ng¢bb a test, a k¢pzelet / AnnÀl erûsben mük´dik. / SzÂlj n¢ki, Hamlet.Ê
Nem lehetetlen Ãgy ¢rtelmezni ezt a k´zjÀt¢kot, hogy a Szellem nem jelenik meg
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igazi valÂjÀban, csupÀn Hamlet lÀzas k¢pzelete id¢zi meg. Hisz a kirÀlyn¢ ¢szre sem
veszi, noha az elsû talÀlkozÀskor nemcsak Hamlet lÀtta, hanem Horatio ¢s Bernardo
is. Ha Ágy van, akkor a lÀtomÀs arra kell a fiÃnak, hogy tÀrgyiasÁtsa ¢s magasabb tekint¢llyel ruhÀzza f´l vÀgyÀt az anyjÀhoz valÂ k´zeled¢sre. Az is lehets¢ges persze,
hogy a Szellem valÂban megjelenik, csakhogy Gertrud nem lÀthatja. Ez esetben a Hamlet ¢s anyja ¢szlelete k´z´tti teljes meg nem felel¢s azt vetÁti elûre, hogy Hamlet kÁs¢rlete hiÀbavalÂ: anyja nem lesz k¢pes felismerni Ãj f¢rje testi valÂja f´l´tt az elÀrult,
r¢gi f¢rj Àrny¢kÀt.
Az ¢rtelmezûnek nem okvetlen¡l kell vÀlasztania a k¢t lehetûs¢g k´z´tt. BÀrmelyiket fogadjuk el ugyanis, a Szellem bel¢p¢s¢nek dramaturgiai helyi ¢rt¢ke ugyanaz marad. Mint arra Lessing a HAMBURGI DRAMATURGIç-ban rÀmutatott, a Szellem nem
´nÀllÂ szereplûje a drÀmÀnak. Nem k¢pzelhetû el, hogy monolÂgba kezdjen, vagy
Hamleton kÁv¡l bÀrki mÀssal besz¢dbe elegyedjen, netÀn k´zvetlen¡l megszÂlÁtsa a
n¢zût. Mi csak Hamlet szem¢vel lÀtjuk ût, csak azt lÀtjuk, ahogyan Hamletra hat. S
akÀr Ãgy van, hogy a lÀtomÀs ezÃttal csupÀn a fiÃ ¢rz¢kcsalÂdÀsa, akÀr Ãgy, hogy most
is kÁs¢rteties valÂsÀg, a Szellem mindenk¢ppen a megfelelû pillanatban tereli Hamlet
figyelm¢t Gertrud fel¢. °ppen akkor, amikor a kirÀlyfi mÀr oda tud fordulni anyjÀhoz:
mÀr nem Àll k´z´tt¡k a gyanÃ, hogy az asszony r¢szt vett az apa meggyilkolÀsÀban. A
fiÃ szenved¢lyes haragja, melyet Ãjra ¢s Ãjra a csÃcspontig gerjeszt a tehetetlens¢g¢rz¢s, csillapodni kezd; az ¢rzelmek ÀradÀsa a megoldÀs fel¢ terelûdik. ögy tünik, elhÀrult az akadÀly, Hamlet most mÀr ki tudja mondani anyjÀnak s ezÀltal ä elûsz´r ¢s
utoljÀra ä ´nmagÀnak is, hogy voltak¢pp mit vÀr tûle: àKett¢hasÁtÀd szÁvemet, fiamÊ, szakad ki GertrudbÂl, mire Hamlet: àñ, hÀt hajÁtsd el a rosszabb fel¢t, / S kezdj a maradttal
tisztÀbb ¢letet.Ê S itt k´vetkezik a hosszÃ rÀbesz¢l¢s, melybûl mÀr id¢zt¡nk. A fiÃ annyira
szeretn¢ hinni, hogy ûk ketten mostantÂl ugyanazon az oldalon Àllnak, hogy vakmerûen feltÀrja titkait a kirÀlyn¢ elûtt; megmondja neki, hogy nem ûr¡lt, csak szÁnleli a
t¢bolyt, s azt is k´zli: tudja, hogy Rosencrantz ¢s Guildenstern tûrt k¢sz¡l vetni neki
AngliÀban, de sebaj, û majd v¢gez vel¡k. Ezzel ¢r v¢get a lakosztÀlyjelenet.
A rem¢lt fordulat azonban nem k´vetkezik be. Gertrud Àllja ugyan a szavÀt, nem
adja ki Hamlet titkait Claudiusnak, de mÀr a k´vetkezû jelenetben kider¡l az is, hogy
esz¢be sem jut k´vetni a fiÃ tanÀcsÀt, nem szakÁt a kirÀllyal. A nagy kibesz¢l¢snek semmif¢le k´vetkezm¢nye nincs a szem¢lyis¢g¢re; m¢g most sem m¢ri f´l helyzet¢t; nem
gondol bele, hogy Hamlet talÀn tud valamit korÀbbi f¢rj¢nek halÀlÀrÂl, ami Ãj f¢nybe
ÀllÁthatja mÀsodik hÀzassÀgÀt; nem gondol bele, hogy m¢ltatlan az isteni kirÀly ´zvegy¢hez annak Àllatias ´ccs¢vel ¢lni: egyszerüen meg akarja tartani a fiÀt is ¢s a f¢rj¢t
is. Alighogy v¢ge kettej¡k drÀmai szembes¡l¢s¢nek, mÀr Claudiusszal tanÀcskozik arrÂl, hogy mi legyen az egyre terhesebb Hamlettal, s egy szava sincs a terv ellen, hogy
a kirÀlyfit AngliÀba k¡ldj¢k, noha most mÀr tud a k¢sz¡lû mer¢nyletrûl.
Hamlet term¢szetesen nincs jelen, ¢s nem tudjuk meg, v¢g¡l is mikor s mi mÂdon
der¡l ki szÀmÀra, hogy anyja erk´lcsi megt¢r¢s¢re nem szÀmÁthat. De amikor Ãtra kel
AngliÀba, mÀr tisztÀban kell lennie az igazsÀggal. Hisz amikor ä Ãtban c¢lja fel¢ ä talÀlkozik Fortinbras LengyelorszÀgba tartÂ csapataival, ¢s a halÀlba indulÂ katonÀk lÀttÀn Ãjra elûveszi a lelkifurdalÀs, utolsÂ nagy ´nvÀdmonolÂgja utÀn nem fordul vissza,
hanem megy tovÀbb Anglia fel¢. A hasonlÂ szerkezetü szÁn¢szmonolÂgnak m¢g volt
konzekvenciÀja: ezutÀn rendezte meg Hamlet az àeg¢rfogÂÊ-jelenetet. A katonamonolÂgot mÀr nem k´veti a bosszÃval ´sszef¡gg¢sbe hozhatÂ cselekedet.
Ahogy az àeg¢rfogÂÊ-jelenet elûtt Hamlet m¢g adhatott n¢mi csek¢lyke es¢lyt annak,
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hogy a Szellem talÀn megt¢vesztette ût, s Claudius talÀn m¢gsem gyilkos, Ãgy a lakosztÀlyjelenet elûtt is volt valami es¢lye, hogy ebben a bünben az anya Àrtatlan. Ez¢rt
bÀrmennyire ´sszekuszÀlta is terveit a gyanÃ, Hamlet m¢g azzal az ´ntudatlan rem¢nnyel k¢sz¡lûdhetett Claudius meg´l¢s¢re, hogy anyja erk´lcsi feltÀmadÀsa talÀn
nem rem¢nytelen, s talÀn m¢g idûben bek´vetkezik. A lakosztÀlyjelenet eloszlatja a
gyanÃt, ¢s tudatos, kimondott k´vetel¢ss¢ teszi a rem¢nyt. De r´viddel ezutÀn eldûl,
hogy az anya Ágy sem, Ãgy sem fordul szembe a gyilkos nagybÀcsival. Hamlet prÂbÀt
tett ä ¢s kudarcot vallott. T´bb¢ a lelke homÀlyos m¢lys¢geiben sem rem¢lhet Ãj
fordulatot. De attÂl m¢g marad a lek¡zdhetetlen Âhaj, hogy a fordulat m¢gis k´vetkezz¢k be. Csak ¢ppen v¢gleg visszas¡llyed az eszm¢let szÀmÀra hozzÀf¢rhetetlen
m¢lyr¢tegekbe.
Soha nem j´n el a pillanat, amikor Claudius halÀla ne volna tÃl korai. Claudiust
meg kell ´lni, de semmit nem szabad tenni, ami siettetn¢ a leszÀmolÀst. Hamlet m¢g
k¢szen Àll a bosszÃ v¢grehajtÀsÀra, ha a sors k¢zk´zelbe hoznÀ a tettet, de mÀr nem
Àll k¢szen arra, hogy maga hatÀrozza meg, mikor ¢s milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt hajtja
v¢gre a neki rendelt feladatot. Az anyjÀval tett kÁs¢rlet kudarca, ennek a tudatosan f´l
nem dolgozott, de m¢gis a lelk¢ben munkÀlÂ hatÀsa okozza a sokat emlegetett t´r¢st
Hamlet magatartÀsÀban, ez magyarÀzza, hogy t¢pelûd¢seiben a sorssal valÂ megm¢rkûz¢s szÀnd¢ka k¢t mÀsik indÁt¢kkal kezd vÀltakozni: az egyik a belet´rûd¢s a s´t¢t
gondolatba, hogy minden tett hiÀbavalÂ, hogy a halÀl a legnagyobb emberi teljesÁtm¢nyt is megsemmisÁti (àNem nyomozhatja-e k¢pzelet¡nk a SÀndor nemes porÀt, mÁg v¢gre
mint hordÂakna tapaszÀt leli meg?Ê), a mÀsik a gondvisel¢s kif¡rk¢szhetetlen akaratÀnak
elfogadÀsa (àegy ver¢bfi sem eshetik le a gondvisel¢s akaratja n¢lk¡lÊ). Az anyjÀtÂl valÂ elvÀlÀs
utÀn Hamlet e hÀrom beÀllÁtÂdÀs k´zt hÀnykolÂdik, an¢lk¡l, hogy k¢pes volna irÀnyt
szabni gondolati mozgÀsÀnak, s csak a v¢gkifejlet szakÁtja meg az oda-vissza csapÂdÀst
a gondvisel¢sben valÂ megnyugvÀsnÀl (a v¢gsû szÂ a gondvisel¢s elfogadÀsÀ¢: àHa most
t´rt¢nik: nem ezutÀn; ha nem ezutÀn, Ãgy most t´rt¢nik; s ha most meg nem t´rt¢nik, eljû mÀskor:
k¢szen kell rÀ lenni; addig vanÊ).
Semmi k¢ts¢g, van ebben a lezÀrulÀsban valami kiengesztelû. A halÀlos pÀrviadal
elûtt Hamlet az ´nmagÀval valÂ megb¢k¢l¢s, a lelki nyugalom ÀllapotÀba jut. çtalakulÀsa m¢gsem egy¢rtelmü elûrel¢p¢s. A gondvisel¢s elfogadÀsÀval Hamlet nemhogy
a sorssal szembeni ´nÀllÂsÀg ideÀlja f´l¢ emelkedn¢k, lemond rÂla, hogy ezt az ideÀlt
a sajÀt ¢let¢ben megvalÂsÁthatnÀ. Elveszti a rem¢nyt, hogy t´rt¢net¢t a sajÀt terve szerint alakÁthatja. Nem hisz mÀr benne, hogy tetteinek az û akarata adhat ¢rtelmet; ez¢rt
bÁzza a gondvisel¢s kif¡rk¢szhetetlen akaratÀra az ¢rtelemadÀst. A drÀmai cselekm¢ny
nem emelkedû, hanem hanyatlÂ vonalÃ; az elej¢n Hamlet a kezdem¢nyezû, û teremti
a helyzeteket, melyekre Claudius ¢s emberei reagÀlni k¢nytelenek (s mily r¢m¡lten,
micsoda tanÀcstalansÀgban!), az anyjÀval valÂ talÀlkozÀs utÀn azonban immÀr Hamlet
az, aki csak reagÀl ellenfeleinek kezdem¢nyez¢seire (igaz, minden ijedts¢g n¢lk¡l, a
sztoikusok b´lcs nyugalmÀval). Hamlet szem¢lyis¢gvÀltozÀsa elûk¢szÁti a v¢gsû bukÀst
ä noha, mindjÀrt lÀtni fogjuk, ez valÂdi tragikus bukÀs, magÀban hordja a katarzis
felemelû ¢s vigasztalÂ elem¢t.
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VII
T. S. Eliot, aki H AMLET-essz¢j¢ben szint¢n a darab k´z¢ppontjÀba ÀllÁtja a fiÃ ¢s az
anya k´z´tti k¡l´ndrÀmÀt, azt Árja, hogy ¢pp az anya-fiÃ viszony centrÀlis jelentûs¢ge
miatt a HAMLET müv¢szi fiaskÂ: Gertrud jelleme ugyanis annyira ànegatÁv ¢s jelent¢ktelenÊ, hogy Ágy az asszony àolyan ¢rz¢st kelt Hamletban, amelyet û maga valÂjÀban nem tud
k¢pviselniÊ. Ez¢rt aztÀn àHamlet azzal k¡szk´dik, hogy az anyja az oka undorÀnak, de undorÀnak nem megfelelû egyen¢rt¢kese az anyja; Hamlet undora k´r¡lfolyja ût, ¢s tÃlfolyik rajta.
Enn¢lfogva olyan ¢rz¢s ez, amelyet k¢ptelen meg¢rteni, k¢ptelen tÀrgyiasÁtani, s ez¢rt tovÀbbra is
m¢rgezi az ¢letet, ¢s gÀtat szab a cselekv¢snekÊ. ögy v¢lem, Eliotnak majdnem mindenben
igaza van. Az anya tette valÂban undort vÀlt ki HamletbÂl; Hamlet valÂban k¢ptelen
meg¢rteni ¢s tÀrgyiasÁtani anyjÀval szembeni ¢rz¢seit; Gertrud valÂban negatÁv ¢s jelent¢ktelen alak, szem¢lyis¢g¢nek sÃlya valÂban nincs arÀnyban az ¢rz¢sekkel, melyeket Hamletban kelt. Ebbûl a k¢pbûl azonban hiÀnyzik n¢hÀny l¢nyeges elem, melyek
hozzÀadÀsa megfordÁtja az Át¢letet. Elûsz´r, Gertrud ¢s Hamlet viszonya anya-fiÃ kapcsolat; Gertrud egyetlen emberi vonÀsa, hogy szereti gyermek¢t, ¢s Hamlet is ä tÃl
mindenen ¢s mindennek ellen¢re ä szereti az anyjÀt. MÀsodszor, Hamlet term¢szetesen szeretn¢ visszakapni Gertrudot, de az asszony megtisztulÀsÀt nem egyszerüen
ez¢rt, hanem a Hamlet-hÀz¢rt akarja, az¢rt, hogy a HamletokrÂl leker¡lj´n a sz¢gyenb¢lyeg. Harmadszor, Gertrud k´z´ns¢ges l¢ny, de ¢pp k´z´ns¢gess¢g¢ben olyasvalamit k¢pvisel, ami a HAMLET vilÀgk¢pe szÀmÀra alapvetû probl¢ma: semmi tÀvolsÀgtartÀs nincs benne az emberben lakozÂ ÀllatitÂl. ý jelenÁti meg Hamlet szem¢lyes vilÀgÀban az irracionÀlis ûselemet, mellyel a drÀmai birkÂzÀs folyik. Negyedszer, Gertrud viselked¢s¢nek konzekvenciÀk n¢lk¡li volta pontos t¡k´rk¢pe Hamlet vergûd¢s¢nek: ahogyan Hamlet k¢ptelen lemondani arrÂl is, hogy kivitelezze a nagybÀtyja
elleni bosszÃt, meg arrÂl is, hogy elt´r´lje a Hamletok sz¢gyen¢t, ugyanÃgy akarja
Gertrud Claudiust is, Hamletot is megtartani. Csak persze ami Hamlet eset¢ben egy
Ázig-v¢rig erk´lcsi l¢ny meghasonlÀsa, az GertrudnÀl a t´k¢letes erk´lcsi k´z´mb´ss¢g
t¡nete. V¢gezet¡l, a kettej¡k hasonlÂ szerkezetü ä bÀr eg¢szen mÀs emberi szÁnvonalÃ
ä probl¢mÀja k´z´tt nem csupÀn strukturÀlis analÂgia Àll f´nn; megfelel¢s¡knek dinamikai jelentûs¢ge van, ez mozgatja a drÀmÀt a tragikus v¢gkifejlet fel¢. Figyelemre
m¢ltÂ, hogy Hamlet akkor szÃrja le a m¢rgezett karddal a kirÀlyt, amikor mÀr tudja,
hogy anyja halott, megm¢rgezt¢k ä s hogy ¢pp Claudius m¢rgezte meg.
Hamlet tehÀt valÂban olyan probl¢ma fogsÀgÀban vergûdik, melyet k¢ptelen kezelni, bÀr ez a probl¢ma nem a àkorÊ, az àidûÊ, a àvilÀgÊ dimenziÂjÀban van, hanem
csalÀdi ¢let¢ben. Feladataira nem az¢rt nincs megoldÀs, mert û maga àradikÀlis-univerzalizÀlÂÊ mÂdon tÃl¢rtelmezi ûket, hanem az¢rt, mert atyja azt kÁvÀnja tûle, hogy
anyja ¢let¢t kÁm¢lje meg ä anyja pedig olyan, amilyen. De vergûd¢se a megoldhatatlan
feladat szorÁtÀsÀban nem csupÀn azzal jÀr, hogy v¢gestelen-v¢gig halogatja a neki rendelt tett v¢grehajtÀsÀt. A halogatÀs ebben a drÀmÀban valÂjÀban cselekv¢s. Az anyÀval
kapcsolatos zavarodottsÀg olyan akciÂkba sodorja Hamletot, melyek szÁnrûl szÁnre Ãj
l´k¢st adnak a drÀma kibontakozÀsÀnak, an¢lk¡l, hogy maga a hûs tisztÀban volna
akÀr a tettek valÂdi indÁt¢kaival, akÀr k´vetkezm¢nyeikkel.
Elsû l´k¢s: Hamlet Ãgy d´nt, hogy az udvar megt¢veszt¢s¢re t¢bolyt fog szÁnlelni.
Azt hiszi, hogy terveit leplezendû mÁmeli az ûr¡ltet, de a szÁnjÀt¢knak valÂjÀban nincs
¢sszerü c¢lja: nincs m´g´tte cselekv¢si terv. Hamlet valÂjÀban az¢rt folyamodik az ûr¡let maszkjÀhoz ä mellesleg hol valÂdi elmehÀborodottat, hol udvari bolondot jÀtsz-
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va ä, mert kezelhetetlen helyzet¢ben k¢ptelen hallgatni arrÂl, amirûl nem volna szabad besz¢lnie. ögy viselkedik, mint ÀltalÀban az ´ngyilkossÀg hatÀrÀra sodrÂdott emberek, akiket ¢letprobl¢mÀjuk a magÀny fogsÀgÀba zÀr, s akik k¢ts¢gbeesetten prÂbÀlnak kit´rni onnan, rÀk¢nyszerÁteni a vilÀgot, hogy figyeljen fel rÀjuk, amÁg nem k¢sû.
Ez¢rt aztÀn nemhogy eltereln¢ magÀrÂl a gyanÃt, egyenesen f´lhÁvja magÀra a figyelmet, s Ágy û maga provokÀlja ki a hallgatÂzÀs ¢s intrikÀlÀs halÀlos jÀt¢kÀt, mely egyre
dagadva v¢g¡l minden szereplû ellenûrz¢se alÂl kicsÃszik.
MÀsodik l´k¢s. Hamlet, lÀttuk, azzal megy a kirÀlyn¢ lakosztÀlyÀba, hogy ´lni szeretne, de nem szabad ´lnie. A tehetetlen indulat hatÀsa alatt szinte esz¢t veszti, s az
elsû gyanÃs jelre vad d¡hvel a kÀrpit m´g¢ d´f, ahol Polonius rejtûzk´dik. Tett¢nek
rejtett rugÂit megint csak nem ismeri, nem ismerheti. A b¡ntetû igazsÀgszolgÀltatÀs
eszk´z¢nek hiszi magÀt, mivel k¢ptelen szemben¢zni vele, hogy ¢rtelmetlen, helyettesÁtû ´l¢st hajtott v¢gre: az agg tanÀcsnoknak valÂjÀban az¢rt kellett meghalnia, mert
a kirÀlyfit csaknem sz¢tvetû gyilkos d¡h valÂdi c¢lpontjÀn, a kirÀlyn¢n nem csapÂdhat
ki. S a c¢ltalan ¢s arÀnytalan cselekedet Ãjabb l´k¢st ad a trag¢diÀnak; Hamlet esk¡dt
ellens¢g¢v¢ teszi Laertest, aki ä k¢sûbb a kirÀlyfi is belÀtja ä ugyanazon feladat el¢ ker¡l, mint û maga: bosszÃt kell Àllnia apja gyilkosÀn.
Harmadik l´k¢s. Apja ¢s bÀtyja felszÂlÁtÀsÀra Ophelia szakÁt Hamlettal. Rendes k´r¡lm¢nyek k´z´tt Hamlet k´nnyed¢n ÀtlÀthatnÀ, hogy a lÀny nem hütlens¢gbûl hagyja el (a kirÀlyfi nem tapasztalatlan kamasz: a t´rt¢net idej¢n harminc¢ves). De most
nem k¢pes mÀst lÀtni a lÀny szÁne vÀltozÀsÀban, mint anyja ÀrulÀsÀnak t¡k´rk¢p¢t. A
gy´nge Ophelia alakjÀt c¢da, szÀmÁtÂ asszonnyÀ nagyÁtja fel. Hogy ÃrrÀ lehessen a
v¢lt megcsalatottsÀg ¢s megalÀzottsÀg miatt ¢rzett iszonyÃ fÀjdalmÀn, hideg kegyetlens¢ggel tÀvolÁtja el magÀtÂl szerelm¢t. ValÂdi ¢rz¢sei csak akkor t´rnek elû megint,
amikor a lÀny mÀr halott ä de most persze ûrj´ngû tÃlhabzÀsban. Innen a jÂ Ázl¢s hatÀrait s¢rtû szÂpÀrbaj Laertesszel a temetûjelenet sorÀn, amikor Hamlet beugrik
Ophelia nyitott sÁrjÀba a leÀny fiv¢re mell¢, s azt kiÀltozza, hogy àSzerettem OpheliÀt;
negyvenezer / Testv¢r szerelme, ´sszefogva, nem / °r az enyimmelÊ. A leÀny szomorÃ sorsa
v¢gk¢pp alÀÀssa a hÀborgÂ Laertes erk´lcsi Át¢lûk¢pess¢g¢t, mely legalÀbb attÂl megÂvhatta volna az egykori pajtÀst, most halÀlos ellenfelet, hogy az aljas cselsz´v¢sben
r¢szt vegyen.
V¢gezet¡l, amikor mÀr k¢sz a csapda, Hamlet m¢g kit¢rhetne elûle, hisz meg¢rzi
a vesz¢lyt. De hiÀba inti Horatio, hogy ne fogadja el a pÀrbajra szÂlÂ kihÁvÀst, û a sztoikusok ¢letb´lcsess¢g¢vel hÀrÁtja el a barÀti jÂ tanÀcsot (àk¢szen kell rÀ lenni: addig vanÊ).
Mi mÀr tudjuk, hogyan f¡gg ez is ´ssze a megoldhatatlan Gertrud-probl¢mÀval. Hamlet vÀlaszÀnak ambivalenciÀjÀrÂl is szÂt ejtett¡nk mÀr; arrÂl tehÀt, hogy a kirÀlyfi szavai
egyszerre fejezik ki a lemondÀst a sors k¢zbev¢tel¢rûl ¢s a megnyugvÀst a gondvisel¢s
mindent elrendezû akaratÀban. De most, a v¢gkifejlet felûl visszatekintve m¢g valamit
hozzÀ kell tenn¡nk korÀbbi megÀllapÁtÀsainkhoz. Hamlet az utolsÂ pillanatig irÀnytü
n¢lk¡l hÀnykolÂdik a sors t¢rdre k¢nyszerÁt¢s¢nek szÀnd¢ka (àr´vid idûnÊ bel¡l kitudÂdik Rosencrantz ¢s Guildenstern halÀla, àde a k´z enyimÊ), minden tett ¢rtelmetlen
voltÀnak elismer¢se (àHÀt csak annyiba ker¡lt tÀplÀlni e csontokat, hogy most tek¢zzenek vel´k?Ê) ¢s a gondvisel¢s terv¢nek elfogadÀsa (àk¢szen kell rÀ lenni: addig vanÊ) k´zt. Az
utolsÂ szÂ azonban a gondvisel¢s elfogadÀsÀ¢, s ennek szimbolikus jelentûs¢ge van: a
hûs akkor jut el az ´nmagÀval valÂ megb¢k¢l¢s ÀllapotÀba, amikor a drÀma is a megoldÂdÀs k¡sz´b¢re ¢rkezik. Hamlet belsû drÀmÀja most mÀr nyugvÂpontra juthat,
mert a kirÀlyfi ä ha nem is a sajÀt terve szerint ä eljuttatta az esem¢nyeket addig a
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helyzetig, melyben a k¡lsû drÀma nyugvÂpontra jut. MÀr csak arra van sz¡ks¢g, hogy
û maga, balsejtelmeivel dacolva, vÀllalja a halÀlos pÀrviadalt.
így tehÀt a cselekm¢ny legfûbb mozgatÂja Hamlet, jÂllehet olyan tettekkel k¢szÁti
elû a v¢gkifejletet, melyek indÁt¢kait nem ¢rti, k´vetkezm¢nyeit nem lÀtja Àt. S miutÀn
a pÀrbajra szÂlÂ kihÁvÀst elfogadta, a v¢gzetes esem¢nyek megint csak nagyobbr¢szt
az ellenf¢l titkos terve ¢s az azt keresztezû vaksors szerint alakulnak. A kirÀlyfinak az¢rt
kell meghalnia, mert Laertes m¢rgezett tûrrel vÁv. Laertes halÀlÀt a v¢letlen ä a fegyverek kicser¢l¢se ä okozza. A kirÀlyn¢ v¢letlen¡l iszik a Hamletnak szÀnt b¡r´kpohÀrbÂl. Egyed¡l a kirÀly halÀla tudhatÂ be Hamlet c¢ltudatos cselekedet¢nek. A neki rendelt tettet, mellyel az eg¢sznek kezdûdnie kellett volna, csak akkor hajtja v¢gre Hamlet, amikor mÀr minden elv¢geztetett.
Ez a kibontakozÀs a kirÀlyfi szemsz´g¢bûl m¢gis gyûzelem. MegmagyarÀzom.
Csak az utolsÂ jelenet felûl visszatekintve vÀlik ¢rthetûv¢, hogy amikor Hamlet felkiÀlt, àKiz´kkent az idû; ä Â, kÀrhozat! / Hogy ¢n sz¡lettem helyre tolni aztÊ, egy tragikus dilemmÀt villant f´l, s csak a darab eg¢sz¢nek ismeret¢ben vÀlik ¢rthetûv¢, hogy miben
Àll a dilemma. Ha DÀniÀban àkiz´kkent az idûÊ, akkor azt a dÀn kirÀlyfi sz¡letett helyretolni: hiszen û a legitim trÂn´r´k´s. Ez a helyzet ä àÂ, kÀrhozat!Ê ä a k´vetkezû vÀlasztÀs el¢ ÀllÁtja ût.
Vagy eleget tesz a k¡ldet¢s¢nek, ravaszsÀggal ¢s erûszakkal, tüzzel ¢s vassal. Akkor
´v¢ lesz a trÂn ¢s a dicsûs¢g. De elveszÁti l¢ny¢nek jobbik, isteni fel¢t. Az Ãj fejedelemnek nem lehetnek erk´lcsi k¢telyei. ý nem n¢zheti, kit tesz t´nkre, kit szed rÀ, kit
k¡ld halÀlba. AkÀr szenved¢ly¢v¢ is vÀlhat az emberi sorsokkal valÂ jÀtszadozÀs. Ha
kezdetben volt benne ¢rz¢k az ember¢let ¢rt¢ke ¢s az elemi tisztess¢g irÀnt, a v¢g¢n
mÀr nem lehet.
Vagy pedig lemond a neki rendelt tett v¢grehajtÀsÀrÂl. Akkor megûrzi ´nmagÀt,
elker¡li az erk´lcsi Àldozatot. De elveszti az es¢lyt, hogy a sorsot igÀjÀba hajtsa.
KorÀbban azt Ártam: Hamlet szeme elûtt kettûs erk´lcsi eszm¢ny lebeg. F¢rfi akar
lenni, aki nem jÀt¢kszere, hanem ura a k¡lsû esetlegess¢geknek. °s tudatos l¢ny akar
lenni, aki kordÀban tartja a belsû esetlegess¢geket, Àllatias szenved¢lyeit. A H AMLET
egyik vez¢rlû gondolata szerint vannak ¢lethelyzetek, amikor e k¢t ideÀl egymÀs ellen
fordulhat. Ilyen tragikus helyzetbe ker¡l az, akinek a legitimitÀshiÀny vilÀgÀllapotÀban a àkiz´kkent idûÊ helyretolÀsÀra kell vÀllalkoznia. Vagy megzabolÀzza a vaksorsot
ä de elveszti uralmÀt az ¢nj¢ben rejlû Àllati f´l´tt. Vagy megûrzi az ¢nje f´l´tti erk´lcsi
szuverenitÀsÀt ä de elbukik a sorssal valÂ tusakodÀsban.
Ez a dilemma lebeg Hamlet f´l´tt; ezt kell a hûsnek dülûre vinnie. Hamlet azonban
nem Ãgy teszi f´l a k¢rd¢st magÀnak, hogy vagy a vilÀgrend helyreÀllÁtÀsa, vagy a szem¢lyes integritÀs megûrz¢se. Ha ezzel a d´nt¢ssel k¡szk´dn¢k, ha a mü alapdilemmÀjÀnak szarvai k´zt vÀlasztana, akkor t´rt¢nete Àtlagos t¢zisdrÀma lenne, nem az a
vilÀgdrÀma, ami. Csakhogy Hamlet cselekedetei mÀs rugÂra jÀrnak. ýt kibogozhatatlanul ´sszebonyolÂdott feladatai sodorjÀk magukkal ä ¢s csak utÂlag vÀlik vilÀgossÀ,
hogy merre is: kifel¢ a dilemmÀbÂl, egy harmadik v¢gkifejlet irÀnyÀba.
Nem û ÀllÁtja helyre a rendet, de û id¢zi elû az esem¢nyeket, melyek sorÀn a kÀosz
erûi k´lcs´n´sen megsemmisÁtik egymÀst. Nem alatta, de az ûÀltala elûid¢zett kataklizma eredm¢nyek¢nt szilÀrdul meg a trÂn, û tisztÁtja meg a terepet az Ãj fejedelem
szÀmÀra. Ne feledj¡k: a àkiz´kkent idûÊ-t nem Fortinbras tolja helyre. S az, hogy nem
û tolja helyre, d´ntû hatÀssal van az Ãj kirÀlysÀg indulÀsÀra. DÀnia kiv¢teles szerencs¢j¢re Fortinbras tiszta lappal indulhat (hogy mit fog rÀÁrni, az mÀr egy mÀsik t´rt¢-
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net). S Hamlet szerencs¢j¢re neki magÀnak nem kell meghoznia az erk´lcsi Àldozatot,
mely n¢lk¡l nem vÀlhatott volna û maga a rendteremtû Ãj fejedelemm¢.
Igaz, anyja kiv¢tel¢vel a trag¢dia ´sszes ÀldozatÀnak halÀlÀban r¢sze van. Azonban
Claudiust meg´lni nem bün. Laertes halÀlÀt akaratÀn ¢s tudtÀn kÁv¡l okozza: a felelûs
nem û, hanem maga Laertes, aki m¢rgezett tûrrel l¢p a pÀstra. Laertes hozzÀtartozÂi¢rt a haldoklÂ Hamlet bünbocsÀnatot nyer. Marad Rosencrantz ¢s Guildenstern,
akiknek meg´let¢se valÂszÁnüleg nem Àllja ki a sz¡ks¢gess¢g ¢s arÀnyossÀg etikai prÂbÀjÀt, de akik m¢giscsak hitvÀny r¢sztvevûi voltak a kirÀlyfi elleni ´sszeesk¡v¢snek.
Hamlet joggal rem¢li, hogy ha Horatio hÁven elmondja t´rt¢net¢t, a neve tisztÀra mosva fog ragyogni.
Az erk´lcsi diadal nem t´k¢letes persze. Ha meg¢rtj¡k Hamlet t¢pelûd¢seit az emberi term¢szet lek¡zdhetetlen kettûss¢g¢rûl, Âhatatlanul azt kell gondolnunk: Fortinbras DÀniÀjÀnak rendje is vesz¢lyeztetett rend lesz. Az emberben lakozÂ Àllat domesztikÀlhatÂ, de nem teljesen. A vigasztalÂ v¢g nem oszlatja el a rossz elû¢rzeteket.
Hamlet szempontjÀbÂl azonban enn¢l is fontosabb, hogy a gyûzelemnek hatalmas
Àra van. Nem csak az, hogy a kirÀlyfibÂl nem lesz dicsûs¢ges fejedelem. Nem csak az,
hogy belepusztul feladatainak teljes¡l¢s¢be. Mint minden trag¢diÀban, az esem¢nyek
f´l´tti ellenûrz¢st itt is szem¢lytelen mechanizmusok veszik Àt. S ez Hamlet szÀmÀra
azt is jelenti, hogy a sors letaszÁtja vÀlasztott erk´lcsi pÀlyÀjÀrÂl: a maga urÀbÂl k¡lsû
hatalmak eszk´z¢v¢ teszi. Nincs tisztÀban azzal, hogy mit mi¢rt csinÀl, s m¢g kev¢sb¢ van Àttekint¢se af´l´tt, hogy tettei hogyan f¡ggenek ´ssze az elûtte tornyosulÂ feladatok megoldÂdÀsÀval. Nem, Hamlet nem àdrÀga ed¢nyÊ, melynek àcsak kedves virÀgokat lett volna szabad magÀba fogadniaÊ, azonban m¢gis f´lmer¡l a k¢rd¢s: nincs-e kiegyenlÁthetetlen arÀnytalansÀg a hûs ¢s a neki tulajdonÁtott kibontakozÀs k´z´tt? El¢g
nagyszabÀsÃ alak-e Hamlet ahhoz, hogy û legyen az eget-f´ldet megrÀzÂ trag¢dia
mozgatÂja?
De hiszen tudjuk a vÀlaszt. Van Hamletnak egy tulajdonsÀga, mely annyira fontos
a drÀma meg¢rt¢se szempontjÀbÂl, hogy k¡l´n nem is kellett tÀrgyalnunk: Âhatatlanul
benne volt elemz¢s¡nk minden mozzanatÀban. °ppen csak meg kell nevezn¡nk, hogy
vilÀgos legyen, mi emeli Hamletot kortÀrsai f´l¢.
A v¢gzet nem csupÀn lefel¢ sodorja ût ä meg is emeli szem¢lyis¢g¢t. T´bbsz´r´sen
´sszegabalyodott feladatai nem engedik meg, hogy prÂbÀt tegyen magÀval mint Ãj
fejedelemmel, de felkÁnÀlnak neki egy mÀsik lehetûs¢get: az emberi l¢tez¢s alapvetû
metafizikai ¢s erk´lcsi k¢rd¢sei fel¢ fordÁtjÀk a figyelm¢t. àLenni vagy nem lenniÊ-monolÂgjÀban Hamlet azzal magyarÀzza t¢tlens¢g¢t, hogy a gondolkodÀs tartja vissza a
cselekv¢stûl (à...az ´ntudat / Belûl¡nk mind gyÀvÀt csinÀl, / S az elszÀntsÀg term¢szetes szin¢t
/ A gondolat halvÀnyra betegÁtiÊ). Ez egyike a fûhûs ´nismereti t¢ved¢seinek. ý nem az¢rt
nem cselekszik, mert t´preng, hanem az¢rt t´preng ¢s t¢pelûdik, mert egy tarthatatlan vilÀghelyzetben nem kÁnÀlkoznak tervezhetû, Àttekinthetû cselekv¢si lehetûs¢gek
a szÀmÀra. A l¢t alapk¢rd¢sei, melyeknek rendes k´r¡lm¢nyek k´z´tt nem sok figyelmet szentel¡nk, akkor fogalmazÂdnak meg benn¡nk, ha olyan helyzetekbe ker¡l¡nk,
amikor semmi sem magÀtÂl ¢rtetûdû. De m¢g ilyenkor is csak abban az emberben
fogalmazÂdnak meg, akiben van hajlandÂsÀg a k¢telked¢sre. Nem tudjuk, megvolt-e
Hamletban az anyag a sikeres Ãj fejedelemhez, azt azonban tudjuk, hogy a gondolkodÂ l¢nyhez megvolt benne az anyag. Ha jellem¢nek van ÀllandÂ, egy¢rtelmü vonÀsa, a k¢telyre valÂ k¢szs¢g biztosan az. A k¢telkedû ember Âhatatlanul elmarad az Ãj
fejedelem m´g´tt abban, hogy el sem jut a hatalom megszerz¢s¢nek kÁs¢rlet¢ig.
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Ugyanakkor bÁzvÀst mondhatjuk: f´l´tte Àll a fejedelemnek az emberi ¢let ¢s a kor
probl¢mÀihoz valÂ viszony komolysÀga ¢s elm¢ly¡lts¢ge ter¢n. S f´l´tte Àll a darab
´sszes t´bbi szereplûj¢nek is. Hamlet alakjÀt gondolkodÀsmÂdja magasÁtja f´l a trag¢dia csÃcsaiig; az a k¢szs¢ge, hogy a helsingûri udvar hatalmi jÀtszmÀjÀban az emberi
l¢thelyzet v¢gsû dilemmÀinak t¡kr¢t pillantsa meg.
S ezzel meg¢rkezt¡nk jelen ÁrÀs utolsÂ, m¢g nyitva ÀllÂ k¢rd¢s¢hez: mi a drÀma
¢rtelme (ha Ágy magyarÀzzuk); mit jelent a HAMLET nek¡nk, n¢gyszÀz ¢vvel k¢sûbbi
befogadÂinak?
VIII
Fodor G¢za szerint ä id¢zt¡k mÀr az elsû szakaszban ä Ãgy ¢rdemes n¢zn¡nk a H AMmint àaz elsû par excellence ¢rtelmis¢gi drÀmÀÊ-ra, sût àa paradeigmatikus ¢rtelmis¢gi drÀmÀÊ-ra. Hamlet trag¢diÀja az ¢rtelmis¢gre jellemzû szeml¢let ¢s magatartÀs,
a àradikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdÊ vesz¢lyess¢g¢t vilÀgÁtja meg, ÀllÁtja
Fodor G¢za. Ezt a t¢zist mostanÀig f¢lretett¡k. Most mÀr belevÀghatunk a vizsgÀlatÀba.
Amit Fodor G¢za àradikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdÊ-nak nevez, arrÂl
mondtam ¢n az im¢nt, hogy Hamletot a trag¢dia magaslataira emeli. De mi¢rt àradikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdÊ ez? Mire utal a megnevez¢s? A vÀlasz nem
k¢zenfekvû.
Ha a hangsÃly az univerzalizÀlÀson van, akkor az Ãjkori gondolkodÀs racionalizmusÀval kell ´sszef¡gg¢sbe hoznunk Hamlet szeml¢let¢t: azzal az ig¢nnyel tehÀt, hogy
a vilÀg meg¢rt¢s¢ben ne Àlljunk meg k¢szen talÀlt helyi hagyomÀnyoknÀl, hanem
egyetemes ¢rv¢nyü elveket ÀllÁtsunk f´l, s azokhoz m¢rj¡k tÀrsadalmunk valÂsÀgÀt.
Ebben a perspektÁvÀban Hamlet a àkritikai ¢rtelmis¢gÊ elûfutÀrak¢nt jelenik meg.
Ha viszont szeml¢let¢nek àszimptomatikusÊ term¢szet¢n van a hangsÃly, akkor inkÀbb arra a magatartÀsra kell gondolnunk, melynek jellegzetes k¢pviselûit BibÂ IstvÀn
àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂkÊ-nak nevezte. Fodor G¢za egy hely¡tt azt Árja, hogy àa müv¢szet
az a ter¡let, ahol a radikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂd term¢kenyebb lehet, mint
amilyen vesz¢lyesÊ (38) ä ez inkÀbb a àszimptomatikusÊ gondolkodÀsra utalhat, mint a racionÀlis kritikÀra. Mert a àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂkÊ vilÀgszeml¢let¢rûl ¢s magatartÀsÀrÂl
valÂban elmondhatÂ, hogy a müv¢szet k´r¢n bel¡l àterm¢kenyebb lehet, mint amilyen vesz¢lyesÊ, Àm e k´r´n kÁv¡l k´nnyen vÀlik veszedelmess¢. Nekem azonban Ãgy tünik,
Hamlet àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂÊ-k¢nt valÂ jellemz¢se nehezen volna tarthatÂ.
Hiszen ha igaz is, hogy Hamlet lÀtÀsmÂdja àszimptomatikusÊ, az is igaz, hogy az eg¢sz
drÀma szeml¢lete az. Mint mÀr emlÁtettem, Hamlet egy k´ltûi mü fûhûse, nem k´ltûi
ihletetts¢gü ember a valÂ vilÀgbÂl. A drÀma alakjai k´z¡l egyed¡l ût jellemzi a k¢pess¢g, hogy egyben lÀssa az egy¢ni jellemek, tettek ¢s helyzetek t¡neteit a vilÀg ÀltalÀnos
ÀllapotÀval. Egyed¡l Hamlet lÀtÀsmÂdja egynemü a drÀma valÂsÀgÀval, egyed¡l û tudja gondolatokba ´nteni azt, amit ä az û szavai szerint ä a szÁn¢szek csinÀlnak, àt¡kr´t tartani
a term¢szetnekÊ, felmutatva àaz er¢nynek ´nÀbrÀzatÀt, a gÃnynak ´nn´n k¢p¢t, ¢s maga az idû,
a szÀzad test¢nek tulajdon alakjÀt ¢s lenyomatÀtÊ. Ez inkÀbb a racionÀlis kritika term¢szet¢nek felel meg; persze egy k´ltûi mü k´zeg¢be transzformÀlva.
De ha Ágy ¢rtj¡k, akkor viszont az lesz megmagyarÀzhatatlan, mi¢rt volna vesz¢lyes
a àradikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdÊ. Akik a racionÀlis tÀrsadalomkritikÀt vesz¢lyesnek tartjÀk, azt szoktÀk mondani, hogy a fennÀllÂ viszonyok k´vetkezetes
szembesÁt¢se egyetemes ¢rv¢nyü erk´lcsi elvekkel ¢s a nekik megfelelû rend eszm¢j¢LET-ra,
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vel a totÀlis diktatÃra kockÀzatÀt vonja maga utÀn. A XX. szÀzad totalitarizmusai¢rt a
XV III. szÀzad felvilÀgosodÀsÀt teszik felelûss¢.
Azonban, elûsz´r is, a HAMLET alkalmatlan anyag e n¢zet megjelenÁt¢s¢re. VilÀgszeml¢lete nem üzi Hamletot a k¡lvilÀg totÀlis meghÂdÁtÀsa fel¢. Ha ez a szeml¢let
kockÀzatos, elsûsorban ûrÀ magÀra n¢zve az. DÀnia szÀmÀra a tragikus v¢gkifejlet
egyÀltalÀn nem vesz¢lyes. Ellenkezûleg: a lehetû legkedvezûbb mÂdon zÀrja le a legitimitÀshiÀny ÀllapotÀt. Hamlet trag¢diÀjÀra nem Robespierre ¢s Lenin Àrny¢ka vet¡l,
hanem Machiavelli¢.
MÀsodszor, tÃl azon, mire alkalmas a H AMLET anyaga: a felvilÀgosodÀs racionalizmusa ¢s a totalitarizmus k´z´tt nincs logikai kapcsolat. A àradikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdÊ ´nmagÀban egyÀltalÀn nem vesz¢lyes. Vesz¢lyes lehet persze, ha
a vilÀg totÀlis ÀtalakÁtÀsÀnak programja fennakad a r¢sz¢rdekek k´zegellenÀllÀsÀn, s
a program megvalÂsÁtÀsÀra t´rekvû hatalmat a kudarcok az erûszak eszkalÀlÀsa fel¢
sodorjÀk. De erre csak olyan eszme buzdÁthat, mely nem ismeri vagy egyenesen elveti
a normatÁv korlÀtokat ä az emberi jogokat ä, melyek ÃtjÀt ÀlljÀk a hatalom diktatÂrikus
felhasznÀlÀsÀnak. Az az utÂpia, melyben helye van az egy¢n jogainak, autonÂmiÀjÀnak
¢s m¢ltÂsÀgÀnak, nem engedi meg, hogy k¢pviselûi az eszme nev¢ben totÀlis uralomra
t´rjenek. Az az utÂpia pedig, melyben a jogoknak, az autonÂmiÀnak ¢s m¢ltÂsÀgnak
nincs helye, nemcsak a gyakorlati megvalÂsÁtÀs sorÀn vÀlik vesz¢lyess¢: mint utÂpia is
elutasÁtandÂ.
TehÀt Hamletban vagy a àtÃlfeszÁtett l¢nyeglÀtÂkÊ elûfutÀrÀt lÀtjuk; akkor szeml¢lete
¢s magatartÀsa vesz¢lyes ä csakhogy nem hozhatÂ ´sszhangba a drÀma anyagÀval.
Vagy a racionalizmus szellem¢t k¢pviselû, àkritikai ¢rtelmis¢gÊ elûfutÀrÀt lÀtjuk benne; akkor olvasatunk k´zelebb lesz a drÀma l¢nyeges t¢nyeihez ä de azt fogjuk talÀlni,
hogy a Hamlet Àltal megjelenÁtett szeml¢let ¢s magatartÀs egyÀltalÀn nem vesz¢lyes.
Ellenkezûleg: term¢keny ¢s ugyanakkor vesz¢lyeztetett.
K¢ts¢gtelen, a most lezÀrulÂ XX. szÀzad sÃlyos tanulsÀgai k´z¢ tartozik, hogy totalitÀrius mozgalmak nemcsak nyÁltan irracionalista ideolÂgiÀkbÂl merÁthetnek ä a racionalizmus melletti elk´telezûd¢s ´nmagÀban m¢g nem biztosÁt¢k a diktatÃra csÀbÁtÀsa ellen. De ez nem jelenti, hogy maga a racionalizmus üzne a totÀlis diktatÃra fel¢.
Viszont radikÀlis-univerzalisztikus ig¢nnyel lemondani a racionalizmusrÂl: ez bizony vesz¢lyeket rejt magÀban. Hogyan utasÁthatnÀnk el a totalitarizmust, ha nem ÀllÁtanÀnk, hogy a szabadsÀg ¢s egyenlûs¢g elvei, az autonÂmia ¢s az emberi jogok normÀi ¢rv¢nyes normÀk? M¢ghozzÀ nem az angolszÀsz kultÃrÀk àlokÀlisÊ ´sszef¡gg¢s¢ben, hanem àuniverzÀlisanÊ. Hogyan helyeselhetn¢nk a V ARçZSFUVOLA vilÀgk¢p¢t,
hogyan fordulhatnÀnk szembe a sarastrÂi vilÀg relativista dekonstruÀlÀsÀval?
A jobb- ¢s baloldali totalitarizmusok ma ä bel¡lrûl legalÀbbis ä nem fenyegetik az
eurÂpai civilizÀciÂt. Ellenben fenyegeti az elbizonytalanodÀs, amit a àradikÀlis-univerzalisztikus lÀtÀs- ¢s gondolkodÀsmÂdÊ elutasÁtÀsa okoz, mert ez a racionÀlis kritikÀnak, az
¢rvel¢snek, az erk´lcsi igazsÀgnak az ig¢ny¢t adja fel. V¢lem¢nyem szerint ebbûl ¢rdemes kiindulni, amikor azt k¢rdezz¡k: mi a HAMLET jelent¢se ma?
VilÀgunkban a kritikai gondolkodÀs a politikai folyamatok perem¢re szorulhat.
Nem a modern int¢zm¢nyek totalitÀrius elfajulÀsÀtÂl kell ma tartani, hanem attÂl,
hogy a szemhatÀr hozzÀigazodik az Àtlagos szavazÂ Àtlagos ig¢nyeit megc¢lzÂ pÀrtprogramokhoz, a kisszerü Ág¢retekhez, az elvi politika elsorvadÀsÀhoz. Hamlet mai
utÂdÀnak ¢lete nincs vesz¢lyben, de nagyobb magÀny leselkedik rÀ, mint a dÀn kirÀlyfira. Azzal kell szÀmolnia, hogy k¡l´n´s besz¢de ¢s viselked¢se m¢g csak f´l sem hÁvja
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rÀ a figyelmet, s azok, akiken a politikai d´nt¢sek mÃlnak, meg sem prÂbÀljÀk kif¡rk¢szni k¡l´ncs¢g¢nek titkÀt.
Innen n¢zve a HAMLET valÂban Ãgy olvashatÂ, mint àaz elsû par excellence ¢rtelmis¢gi drÀmaÊ. Hamletot szinte teljes magÀnyossÀgra Át¢li gondolkodÀsÀnak k¢ts¢gbeesett
k´vetkezetess¢ge ä ebben gy´kerezik probl¢mÀjÀnak strukturÀlis rokonsÀga a modern ¢rtelmis¢g probl¢mÀjÀval. °s m¢gis: Hamlet, akinek vilÀgn¢zeti t¢pelûd¢seihez
k´rnyezete nem ¢r f´l, mindazonÀltal rÀk¢nyszerÁti a k´r¡l´tte l¢vû embereket, hogy
kiv¢tel n¢lk¡l az û rejt¢ly¢nek megfejt¢s¢vel foglalkozzanak, hogy mind vele akarjanak tisztÀba j´nni, s a tûle vÀrhatÂ l¢p¢sekhez igazÁtsÀk akciÂikat, s az ellene szûtt ÀrmÀnnyal viaskodva Ãj fordulatot ad a dolgok menet¢nek ä ha nem is azt, amelyet c¢lul
tüzne maga el¢, mindenk¢ppen olyat, melyet vÀllalni lehet.
Ez a t´rt¢net k¢t fontos vonatkozÀsban k¡l´nb´zik attÂl, ahogyan napjainkban jÀtszÂdn¢k. Egyr¢szt, Hamlet ¢rtelmis¢gi ugyan ä Shakespeare fontosnak tartja beleszûni a t´rt¢netbe, hogy hûse egyetemi tanulmÀnyokat folytatott WittenbergÀban, a protestÀns teolÂgia fellegvÀrÀban ä, azonban nem csupÀn ¢rtelmis¢gi. ý mindenekelûtt
trÂn´r´k´s; ez ad sÃlyt k¡l´n´s szavainak ¢s viselked¢s¢nek. Az udvar nem azon t´ri
magÀt, hogy Hamlet vilÀgn¢zeti meghasonlÀsÀnak jusson a v¢g¢re; azt akarja kif¡rk¢szni, vajon milyen terveket szû Hamlet ä a potenciÀlis trÂnk´vetelû ä a kirÀly ellen.
A modern ¢rtelmis¢gi nem rendelkezik ilyen ¡tûkÀrtyÀkkal. De ez csak az anyag ¢s a
hozzÀ igazodÂ megformÀlÀs k¡l´nbs¢ge; a drÀma mai jelent¢s¢t nem ¢rinti. Mert ahogy
Hamlet nem eszk´ztelen a k´rnyezet¢vel szemben, Ãgy k¢sei utÂda sem teljesen az,
csak persze mÀsok az eszk´zei. AlkotmÀnyos demokrÀciÀkban a politikai int¢zm¢nyek
legitimitÀsa erk´lcsi elveken nyugszik, a szabadsÀg, egyenlûs¢g, az emberi jogok, a
n¢pszuverenitÀs, a polgÀrok javÀt szolgÀlÂ Àllam eszm¢in. Cs´kkenti az int¢zm¢nyek
legitimitÀsÀt, zavart ¢s rossz k´z¢rzetet okoz, ha mük´d¢s¡k ¢rz¢kelhetûen elt¢r attÂl,
amit ezek az elvek kÁvÀnnÀnak. Az ¢rtelmis¢gi Ãjra ¢s Ãjra megkÁs¢relheti, hogy erre
a zavarra ¢s rossz ¢rz¢sre apellÀljon. HiÀba szorult ki meghatÀrozÂ szerepk´r¢bûl ä
m¢g mindig meglepet¢st okozhat.
MÀsr¢szt azonban Hamlet abban sem hasonlÁt a mi korunk ¢rtelmis¢gij¢re, hogy
neki sz¡let¢stûl reÀ hÀrulÂ feladata (nem csupÀn vÀlasztott c¢lja) van, ¢s ez a feladat
nem r¢szleges. Nem abban Àll, hogy itt-ott elûbbre vigye a vilÀg ¡gy¢t, hanem abban,
hogy helyretolja a àkiz´kkent idûÊ-t. A helyzet, mellyel szembe talÀlja magÀt, az egyetemes kÀosz, a vaksors ¢s az ÀltalÀnos bün´ss¢g Àllapota. A helyzet, melybe a dolgokat
vissza kellene lendÁtenie, ennek a romlott, rossz Àllapotnak a sz´ges ellent¢te: a kozmikus rend, a kiszÀmÁthatÂ szokÀsok ¢s az er¢ny birodalma. °lete a fedezet a vÀllalkozÀsra. A mai t¢tek ä legalÀbbis a vilÀgnak azon a r¢sz¢n, ahovÀ tartoznunk megadatott ä nagysÀgrendekkel kisebbek. A mi konfliktusaink jÂl k´r¡lhatÀrolt r¢szletekre
korlÀtozÂdnak; nem fogjÀk Àt az eg¢szet; m¢rhetû, parciÀlis kockÀzatokkal jÀrnak. °s
nincs a szerkezet¡kben semmi, ami ezt a sÃlycs´kken¢st kiegyenlÁten¢. A szÀmunkra
adott d´nt¢si lehetûs¢gek jellemzûi k´zt nem talÀlunk olyat, mely mintegy a helyettesÁtûje lehetne a hamleti ànagyszerü, fontos mer¢nyÊ tulajdonsÀgainak.
Nem tragikus korban ¢l¡nk. TÀrsadalmunk int¢zm¢nyeibe be van ¢pÁtve a lehetûs¢g az ´nkorrekciÂra, a kiel¢gÁtetlen ig¢nyekhez valÂ alkalmazkodÀsra ä vagy azok
semlegesÁt¢s¢re. Itt, Kelet-EurÂpÀban m¢g az Ãj rendre valÂ Àtmenet is ´nkorrekciÂk
¢s megÀllapodÀsok ÃtjÀn valÂsult meg, nem eget-f´ldet megrÀzÂ kataklizmak¢nt. Ebben a k´zegben Hamlet ¢s Fortinbras nem rivÀlisai egymÀsnak. Ki van jel´lve a politikai hatalom helye ¢s a kritikai gondolkodÀs helye. Int¢zm¢nyes munkamegosztÀs
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vÀlasztja el a kettût, s a k´zt¡k l¢vû hatÀrvonalat a szabadsÀgjogok egy¡ttese v¢di. Helyeselj¡k, legitimnek ismerj¡k el ezt a rendet, az alkotmÀnyos demokrÀciÀ¢t. Azonban
szorongva ¢rz¢kelj¡k, hogy meghonosodÀsÀnak Àra van.
így hÀt Hamlet sorsÀnak tragikus nagysÀga a mi szÀmunkra nem a drÀma behelyettesÁthetû kulturÀlis anyagÀhoz tartozik, hanem az anyag k´zvetÁtette jelent¢s¢hez.
Arra figyelmeztet, hogy nagyot nyert¡nk ugyan a tragikus vilÀghelyzetek meghaladÀsÀval, de el is vesztett¡nk valamit: azt az es¢lyt, hogy probl¢mÀinkat a tragikus hûs´kre
jellemzû k´vetkezetess¢ggel ÀllÁtsuk f´l ¢s k¡zdj¡k v¢gig. Arra int, hogy a vilÀghoz, az
emberi egy¡tt¢l¢shez, az egy¢n ´nmegvalÂsÁtÀsÀnak lehetûs¢geihez valÂ viszonyunk
rem¢nytelen¡l ki¡resedik, ha nem ûrizz¡k meg magunkban a tehets¢get, hogy r¢szleges konfliktusainkat legalÀbb gondolatban az eg¢sz szemsz´g¢bûl ä a nagy vilÀgdrÀmÀk perspektÁvÀjÀbÂl ä k´zelÁts¡k meg.
Ez¢rt mi, a H AMLET k¢sei befogadÂi k¡l´n´sen ¢rz¢kenyek kell legy¡nk a drÀma
befejez¢s¢re. A haldoklÂ Hamlet arra k¢ri HoratiÂt, maradjon ¢letben m¢g egy ideig,
hogy hÁven elmondja az utÂkornak barÀtja àeset¢tÊ. Horatio ezt meg is Ág¢ri, utolsÂ
szavaival Hamlet m¢gis azt mondja: àA t´bbi n¢ma csend.Ê MÀr nincs ideje ä s talÀn maga
sem tudnÀ ä megfogalmazni, mi az, ami akkor is a cs´nd homÀlyÀba v¢sz, ha Horatio
minden r¢szletet hÁven elbesz¢l.
àThe rest is silenceÊ ä Hamlet v¢gszava m¢g egyszer visszautal a hûs alakjÀnak ¢s sorsÀnak talÀnyossÀgÀra. Azonban egyet¢rtek Fodor G¢zÀval: e mondat jelent¢se nem
az, hogy àa l¢nyeg kimondhatatlanÊ volna (36); nem az, hogy a drÀma tanulsÀga szerint
Hamlet rejt¢ly¢t eleve lehetetlen lenne megfejteni. Nem is arra a reziduÀlis homÀlyra
utal, mely a hamleti probl¢ma mibenl¢t¢nek ÀtvilÀgÁtÀsa utÀn m¢g mindig k´r¡llengi
hûs¡nket. Vagy nem csak arra. Hanem inkÀbb arra ä vagy legalÀbb arra is ä, hogy
Hamlettal egy¡tt sÁrba szÀll az egyetemes vilÀglÀtÀs, mely az ´v¢ volt, s melynek hÁjÀn
t´rt¢net¢bûl ¢pp a legfontosabb vÀlik hozzÀf¢rhetetlenn¢. A trag¢diÀnak v¢ge, s a nem
tragikus utÂkor t´bb¢ nem ¢r f´l hozzÀ. Ezt jelenÁti meg a jÂl lÀthatÂ, pontosabban
hallhatÂ ellent¢t àa t´bbi n¢ma csendÊ ¢s a rÀ k´vetkezû, ceremoniÀlis zajok k´z´tt.
Fodor G¢za szavaival: àAzt, hogy a hamleti tapasztalatok ¢s a sztori meg¢rthetûs¢ge k´z´tt
micsoda szintk¡l´nbs¢g van, ¢rz¢kletesen fejezi ki, hogy a Ïthe rest is silenceÎ kijelent¢s utÀn hangk¢pzetek ¢s -effektusok halmozÀsÀval ¢r v¢get a darab. Horatio r´gt´n Ágy bÃcsÃzik HamlettÂl:
ÏNyugosszon angyal ¢neklû sereg!Î AztÀn dobszÂ hallatszik. V¢g¡l Fortinbras zÀrszava: ÏötjÀn
k´vesse harci tisztelet. / Harsogjon a zene... Menj, lûjenek sort!Î T¡z¢rs¢gi sortüzÊ (35).
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SHYLOCK K¹RºL* (I)
1986. januÀr 2.
A hÀzb¢r-villanyszÀmla ¢breszt. R¢g kellett annyit t´rûdn´m az anyagiakkal, mint
most, ebben az àÃjÊ esztendûben. °s akkoriban m¢g erûm telj¢ben voltam, ma pedig...
Helyes, hogy ezek az elsû sorok, amelyeket ebben az ¢vben leÁrok. (BÀr tegnap este
mÀr Shylock sz´vegeit hÃzkodtam alÀ kis piros k´tetemben.)
K¢rd¢s: hol a tÀrsulati szellem?
Mi¢rt is r¡hellik annyira m¢g mindig a kaposvÀriakat?
°s: mit tesznek a kaposvÀriak?
Meg kellene n¢zni, mi jut nekik, mibûl.
K¢ts¢gtelen, a müv¢szvilÀg k´zelebb ker¡lt a tÀrsadalomhoz. Ma mÀr ûket is ugyanaz
a cinizmus vezeti, arÀnyban a szentimentalizmus ¢s a pÀtosz n´veked¢s¢vel.
°s k´zben: mindjobban meg¢rtem ¢s szÀnom koll¢gÀimat, akik ellen nemr¢g m¢g
àharcoltamÊ.
Be kell lÀtnom: nekik volt igazuk (¢s çdÀm OttÂ + SzinetÀr prÂf¢tÀknak). °pp ez¢rt
¢ppoly sajnÀlatra m¢ltÂk ûk is, mint ¢n.
Van-e innen kil¢p¢s?
Milyen is volt a sorsunk Kecskem¢t utÀn?
Mit jelent a gyakorlatban, ha valaki àad magÀraÊ?
A k´nnyümüfaj m¢g ma is panaszkodik, hogy àmegvetikÊ, holott ez mÀr r¢g nem
Ágy van.
HernÀdi Judit panaszkodik a rÀdiÂban, hogy munkÀja nagyobb r¢sz¢t csak p¢nz¢rt
csinÀlja, hÀt akkor, mondja, csak megengedheti magÀnak, hogy Ãri passziÂbÂl, ingyen
csinÀlja, amit szeret?! Nem veszi ¢szre, hogy ezzel maga alatt vÀgja a fÀt. De mi mÀst
tehetne? Legt´bb¡nk pedig azzal v¢di arcÀt, hogy elhiteti magÀval is, hogy b¡szke a
n¢pszerüs¢gre, amit Âcska munkÀjÀval el¢r ä ¢s amibûl v¢g¡l is villÀt ¢pÁt magÀnak.
MÀr csak az¢rt is k¢nytelenek vagyunk hajszolni a p¢nzt, hogy j´vûre legyen mibûl
kifizetni az adÂnkat.
°s k´zben az Ãj Nemzetire gyüjt¡nk! °s a szÁn¢szmÃzeumot Àpolgatjuk! (Akik ebben a
mÃzeumban a falra ker¡ltek, valÂban k¡l´nbek nÀlunk: nem ilyen ¢letet ¢ltek, mint mi.)
IgazÀn az ´ngyilkosokat tisztelj¡k, meg azokat, akik korÀn meghalnak. BizonyÀra
tudjuk, mi¢rt.
Az ´nÀllÂ estek? Hogy v¢gre azt csinÀlhassuk, amit szeret¡nk! °s itt nem dirigÀlnak
a rendezûk! °s ez¢rt szeretn¢nk mi magunk rendezûkk¢ vedleni!
M¢g csak nem is intrikÀlunk ä nincs semmi k´z¡nk egymÀshoz.
Itt csak KaposvÀr ¢s a Katona a kiv¢tel.
* A naplÂr¢sz cÁm¢t a szerkesztûs¢g adta.
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JanuÀr 3.
A àmüv¢szeti probl¢mÀkÊ nevets¢gess¢ vÀltak. Unalmasak. A rendezûk nem sz¢gyellik
magukat.
Mindez: àprofisÀgÊ-nak nevezi magÀt.
°s k´zben n¢hÀny àparancsnokÊ (CsiszÀr stb.).
A Nemzeti a zsÀkutcÀnk. A TANNER bebizonyÁtotta, hogy a k´r bezÀrult, letehetem
a fegyvert.
MensÀros ûszinte ¢s sz¢p nyilatkozata elkesered¢s¢rûl, helyzet¡nkrûl. KÀr, hogy amikor mi Kecskem¢tre ment¡nk, elfelejtett igazat adni nek¡nk. (F´l¢nyeskedek? S¢rtûd´tt vagyok?) °s? Kecskem¢t utÀn ugyanoda jutottam, ahova mondjuk MensÀros
Kecskem¢t n¢lk¡l. Ezen gondolkodjanak el azok, akik m¢g nem jutottak ugyanoda.
Hogy tisztÀban legyenek vele, hol ¢lnek.
T. a B E... elûadÀsa utÀn (v¢rig s¢rtve a jelen l¢vû kecskem¢tieket): nekem nem itt
vid¢ken kellene dolgoznom, hanem a vilÀgnak, Cannes-nak!
A Nemzetiben az¢rt nem szerett¢k ZsÀmb¢ki¢kat ä legjobb vezetûi sajÀt generÀciÂjuknak, azoknak, akik ugyanÃgy ´lt´znek, ugyanaz a nyelv¡k stb. ä, mert àmodortalanokÊ voltak.
Valakiket le kell Árni. Pl. mert ki´regedtek.
Tegnap ism¢t nemzeti ¡nnep a Nemzetiben az çDV ENT utÀn. Ilyen m¢g nem volt.
(N¢meth Antal legszebb napjai ism¢t.) °s hogy magyarÀznÀd meg ennek a szerencs¢tlen n¢pnek, hogy mi t´rt¢nik vele?
Ha darabot talÀln¢k ¢s rendezn¢k, ez lenne az ¢n dolgom.
JanuÀr 4.
Ism¢t elût¢rben àkedvencemÊ, Kadhafi ezredes, a szocialista vilÀg nagy barÀtja, ¢s vice
versa.
Olivier utÀn most Shirley MacLane eml¢kiratai. Ezek a der¢k nyugati demokratÀk!
Azt hiszik, hogy m¢g vÀlaszthatnak kapitalizmus ¢s szocializmus k´z´tt! nem tudjÀk,
hogy egyetlen Ãt van: el¢rkezett a Kadhafik kora.
Nem lehet, nem lehet, sÀrkÀnyfog vetem¢ny, nem lehet!
Egy¢bk¢nt: Olivier k´nyve kitünû, egy szÁn¢sz k´nyve. Shirley MacLane pedig bestsellert Árt. TanulsÀgos.
JanuÀr 6.
Semmi sem vÀltozott, csak a dÀtum egyik szÀmjegye, mintha m¢gis t´bb erût ¢rezn¢k
magamban. TÀn lezÀrult a balsors ¢ve.
Pl. holnapra megbesz¢ltem egy talÀlkozÂt VÀmossal. Nem tudom, mirûl fogok besz¢lni vele. TalÀn rendeznem k¢ne ÃjbÂl.
Fura: a Nemzeti szÁn¢szeit jobban megkedveltem, mint vend¢gszerepl¢sem alatt a
vÁgszÁnhÀziakat. Nem mintha bÀrmi k´z´m lenne a Nemzetihez. VÀmos ¢ppoly idegen, mint Ker¢nyi Imre. A szÁn¢szek is olyanok, amilyenek, ¢s ami nem vÀltozott: ebben a szÁnhÀzban: minden¡tt ott lappang a gyül´let ¢s a gyanakvÀs. De itt nem ¢rzik
annyira a haknizÂszellem, amit e pillanatban talÀn mindenn¢l jobban utÀlok.
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A Nemzetiben ä hÀla Ker¢nyinek ä tehets¢ges fiatal gÀrda ker¡lt most ´ssze: Bubik,
Kubik, Hirtling, MÀcsai stb. tehets¢gesek ¢s nagyrat´rûk.
A Nemzeti, hÀla ism¢t Ker¢nyinek, produkÀlt n¢hÀny szenzÀciÂt is: I STVçN , çDV ENT.
Ezek aztÀn v¢gk¢pp idegenek.
Viszont tegnap este a t¢v¢ben a kaposvÀriak LILIOM-ja! Gy´ny´rü. Ezt a szÁnhÀzat
egy¢rtelmüen szerettem. Nekik siker¡lt, ami nekem az OLYMPIç-ban nem siker¡lt,
legfeljebb iciri-picirit. A k¢t lÀny a padon: remek! (TelefonÀltam nekik, hogy gratulÀljak, de csak CsÀkÀnyi Eszterrel tudtam besz¢lni.)
Az OSZLOPOS-on kÁv¡l minden rendez¢semet vadidegenekkel csinÀltam.
Mihez kezdek a Shylockkal?
SÁk m¢g csak olvasÂprÂbÀt sem tart.
SzÀmÁthatunk a k´z´ns¢g szenved¢lyes reagÀlÀsÀra ä jobbrÂl is, balrÂl is. Nem ¢rdekelne, ha lenne elk¢pzel¢sem a szereprûl. (Mint amilyen Olivier remek fogsora volt pl.)
Egyed¡l sose tudtam hatÀrozott àelk¢pzel¢stÊ kialakÁtani, csak vitÀban. Vagyis harcban azzal, amit t¢ved¢snek v¢ltem. ValÂszÁnü, hogy rendezû- ¢s tÀrsulatellens¢g n¢lk¡l
nem tudok dolgozni.
Legijesztûbb: mintha fantÀziÀmban ¢s testemben ä a kettû egy ¢s ugyanaz ä elapadt
volna az izgatott pezsg¢s, a ritmus, amelybûl valamikor jÀt¢kom tÀplÀlkozott. ElfÀradtam, meg´regedtem? MÀr csak Àlmodozni tudok?
JanuÀr 7. Kedd
Elsû Shylock-prÂba.
Annak a boldogsÀgnak vÀratlan, bÀr kiss¢ m¢g bÀtortalan megmozdulÀsa, amelyet valamikor egy-egy szerep ¢rint¢s¢tûl ¢reztem.
A szerep ¢rint engem, nem ¢n ût!
Este hosszÃ besz¢lget¢s VÀmossal.
Mi¢rt nem tudok igazÀn dolgozni a Nemzetiben?
°vÀrÂl.
Stb.
ä M¢gis ¢n voltam az egyetlen rendezû, aki veled el akarta jÀtszatni a Leart, a t´bbi
rendezû, akit felk¢rt¡nk (pl. çcs), nem vÀllalta.
Lehet, hogy nekik van igazuk. De este megn¢ztem A V IHAR videofelv¢tel¢t. HÀt ez
bizony remek Prospero lehetett volna. Egy-egy percben remek is. De micsoda magÀny! Semmi k´z´m senkihez, semmihez k´r¡l´ttem. Ki veszi ¢szre ebben a k´rnyezetben ProsperÂt? Az eg¢sznek semmi ¢rtelme, semmi hatÀsa.
VÀmos azt mondja rÂlam: Ãjabban mindig elkedvetlenedek, elfÀradok. Pl. A VIHAR
premierj¢n is. Igaz. De ha ezt az elûadÀst v¢gign¢zn¢, ¢s lÀtnÀ is, azt is lÀthatnÀ, mibe
fÀradtam bele, mitûl ment el a kedvem, ha tetszik: mi¢rt sz¢gyelltem magam a premieren.
De mi¢rt ä igazÀn! Mi¢rt ä ez a sorsom nekem itt?
A Shylockban nem fogom hagyni magam!
VÀmos k¡l´nben ism¢t tisztess¢ges ¢s rokonszenves volt. Szeg¢ny, û is elhagyatott.
Azt mondta: meg sem n¢zem a rendez¢seit, hogy ne kelljen v¢lem¢nyt mondanom
rÂluk, ¢s ez neki jobban fÀj, mint ha megn¢zn¢m, ¢s aztÀn elmondanÀm a v¢lem¢nye-
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met, bÀrmily lesÃjtÂ is. Igaza lehet. JÂ, ezutÀn megn¢zem, amit csinÀl, aztÀn elmondom a v¢lem¢nyemet.
Ami pedig çcsot ¢s a t´bbi fiatal rendezût illeti, akiknek nem kellek, akik talÀn nem
is ismernek (°va gyûzk´dik, hogy mutassam meg nekik A V IHAR felv¢tel¢t) ä hÀt, istenem! lehet, hogy igazuk van.
Nem, nem lehet! Ez a szÁn¢sz, aki ProsperÂt jÀtssza, minden rendezû figyelm¢t meg¢rdemeln¢, ¢s meg¢rdemeln¢ Leart is, ¢s mindent, amit adhatnÀnak neki.
De ¢ppen ez¢rt: ajÀnlkozni senkinek sem ajÀnlkozhatom. Nem szabad.
Majd eljÀtsszuk Shylockot.
ýk meg foglalkozzanak a felfogÀsukkal, ¢s k´zben talÀljanak rÀ sajÀt l¢tezû tehets¢g¡kre.
Elv¢gre a tegnapelûtti LILIOM egy¢rtelmüen gy´ny´rü volt.
JanuÀr 8. Szerda
Nem rossz ¢rz¢s azzal ¢bredni, hogy indulnom kell a Shylock-prÂbÀra.
JÂlesett a tegnap esti besz¢lget¢s is VÀmossal.
Az is megfordult a fejemben: nem k´teless¢gem-e, hogy akÀr VÀmos rendez¢s¢ben,
de eljÀtsszam a Leart? IllÃziÂ? A V IHAR erre is, arra is lehet biztatÀs.
Ami A V IHAR-t, illetve ProsperÂt illeti: egyetlenegy valami hiÀnyzik innen, nem tudom,
mi, egyetlen kis jellemzû vonÀs, amelytûl az eg¢sz feltünûbb lenne, szemetszÃrÂbb,
szenzÀciÂsabb vagy mi, szellemesebb, amelytûl felejthetetlen lenne. Ha az elûadÀs nem
annyira eklektikus ¢s nÁvÂtlan (helyenk¢nt elviselhetetlen¡l unalmas), talÀn ez is el¢g.
Ilyen k´rnyezetben azonban feltünûbben kellene k¡l´nb´zni, hogy ¢szrevegyenek.
(Haumann Benedekje nyilvÀnvalÂ k´z´nnyel vÀgta Àt, mint k¢s a tortÀt vagy malomker¢ksajtot, a MadÀch jelent¢ktelen SOK HþHñ-elûadÀsÀt. Igaz, hogy ezt se nagyon
vett¢k ¢szre.)
Nem el¢g agresszÁv ez a Prospero, a szÁn¢sz nem el¢g agresszÁven k¢pviseli ´nmagÀt.
Nem talÀltam ki semmit, ami megtagadnÀ k´rnyezetemet.
°s ez mÀr talÀn valÂban a fÀradtsÀg jele. (Latinovits annak idej¢n milyen kÁm¢letlen¡l tiporta le JÃliÀjÀt, aki pedig szerelme is volt! Neki volt igaza!)
T. E. szerint SÁk Feri halÀlra tisztel engem, ¢s f¢l tûlem. Ez eddig rendben is van. Be
kell lÀtnom, hogy stikÀban mindig ezt k´veteltem munkatÀrsaimtÂl, fûleg rendezûimtûl. (Hisz tudom, Kecskem¢t talÀn legnagyobb ´r´me, haszna, ami¢rt olyan jÂl ¢reztem ott magam, ami¢rt valÂban otthon voltam ott, hogy: az elsû pillanattÂl az utolsÂig
tiszteltek ¢s szerettek egyszerre, orÀkulum is voltam, meg elk¢nyeztetett kisgyerek is!
Ez a legjobb l¢gk´r, amelyben dolgozni tudok, ¢s kinyÁlok. Itt Pesten ezt nem hajlandÂk megadni nekem ä hÀt àharcosÊ vagyok.)
De mÀr ¢rzem, hogy ha nem teszek valamit, akkor ugyan ki nem der¡l, ami ebben
a darabban rejlik, SÁk fel¡letes ¢s lusta, a szÁn¢szek meg maguktÂl nem veszik ¢szre.
(A holnapi prÂba elmarad, mert SÁk elengedte a szÁn¢szeket haknikra, filmekre stb.,
fene tudja, hova.)
Shylockban van valami olyan ´r´m, Ág¢ret, amilyet nagyon r¢gen ¢reztem szereppel talÀlkozva, ¢s erre az ¢rz¢sre vigyÀznom kell.
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JanuÀr 9. Cs¡t´rt´k
Ma reggel vÀratlanul szorongva ¢bredek: ma is a r¢gi gyerekes szorongÀs ez, mÀsr¢szt... àb¡rokratikusÊ. A nyakamon maradt k´telezetts¢gek, az el nem v¢gzett leck¢k
k´r¡lhatÀrolatlan ¢rzete, egy bizonytalan tekint¢lytûl valÂ szinte ny¡szÁtû f¢lelem, a
k¢nyszerü hazugsÀg szorongatottsÀga; a vizsga elûtti szurkolÀs, elmenek¡ln¢k elûle,
valamilyen munkÀt nem v¢geztem el, ismeretlen àbün´kÊ miatt ny¡szÁtek.
El nem int¢zett, fel nem oldott gyÀvasÀgtÂl fertûz´tt àbelsû ¢letÊ okokkal alig indokolhatÂ szennyes-¢rz¢se.
Amitûl csak a bÀtorsÀg szabadÁthatna meg.
Ilyenkor ä hisz Ãj¢v k´r¡l jÀrunk ä szeretn¢k rendet teremteni mindenben, felkutatni minden koszos fiÂkot, hogy az Àtmeneti rendcsinÀlÀs, szennyeskiborÁtÀs eufÂriÀja
utÀn v¢gre àÃj lappalÊ indulhassak (àfrissetÊ, k¢rt¡k r´mizûkorunkban az Ãj osztÀst,
¢s megûrizhett¡nk a tizenn¢gy lapbÂl ´t´t). PusztÁtani, vÁzbe s¡llyeszteni, hamutartÂban el¢getni, szortÁrozni, kulcsra zÀrt reteszeket f¢lig nyitva hagyni ä ¢s csak a jÀt¢kkal
t´rûdni ezutÀn, kertel¢s n¢lk¡l felelni szerelemnek, barÀtnak, tÀrsadalomnak.
Infantilis lelkiÀllapot. (°s ¢n sose ¢rtettem azokat, akik gyerekkoruk utÀn nosztalgiÀztak. Az ¢n gyerekkorom a V çSOTT K¹LYK¹K korszaka volt, az ´ngyilkossÀgok ¢s
v¢rfertûz¢sek korszaka, igazi kamaszkor. ögy lÀtom, a legt´bb ember Nyilas Misinek
lÀtja sajÀt gyerek¢nj¢t.)
VÀlaszolnom kell Robi ´zvegy¢nek.
Rendezni IvÀnnal, ami rendezendû.
LakÀs¡gy¡nk...
A naplÂm j´vûje.
Szabadulni ä ¢s felelûss¢get vÀllalni.
[...]
°s Ãjra el´lrûl...
Egy v¢grendelkezû gondjai. HalÀlf¢lelem? Rend legyen? HalÀlvÀgy? Nem! °lni,
v¢gre nyÁltan!
Ilyen egy szorongÂ reggel.
JanuÀr 10. P¢ntek
(K. Mansfield ¢letrajzÀt olvasgatva)
HÀny generÀciÂt fog Àt egy ember ¢lete?
Az ¢n ¢letemben nagy szerepe van a szÀzadfordulÂnak ¢s az elsû ¢vtizednek (amikor
m¢g vilÀgon sem voltam), amit elsûsorban apÀm k´nyvtÀra k¢pviselt. (A k´nyvek k´t¢se, az illusztrÀciÂk stb., Tolnai VilÀgt´rt¢nelme, MackÂ örfi, aztÀn a àpikÀnsÊ k´nyvek
stb.) SzexuÀlis ¢letem ¢s apÀm sokszorosÁtott pornogrÀf k´nyvei. (Pepi, a b¢csi kurva,
most pedig egy videoszalagon, megfilmesÁtve, klasszikusk¢nt. A Monarchia!)
Az impresszionizmus m¢g az ¢letemben, a hÃszas-harmincas ¢vek fordulÂjÀn is forradalminak szÀmÁtott Sz¢kesfeh¢rvÀron. Ady, a Nyugat: àdekadensÊ ä vonzott.
Sose voltam irredenta, de Nagy-MagyarorszÀg t¢rk¢p¢t ma is le tudom rajzolni,
Csonka-MagyarorszÀg¢t ma sem.
Az I. vilÀghÀborÃ (akkor m¢g sorszÀm n¢lk¡l) nagyon messze volt, nem is hittem
igazÀn, hogy ilyesmi l¢tezett.
A k¢pek a hatvanas ¢vek k´zepe Âta mÀr nem ¢rdekelnek, Klee Âta semmi nem
jelentett semmit.
NagyapÀm vilÀga m¢g az ¢n vilÀgom is volt. LÀnyom vilÀga idegen. (Egy eg¢sz vi-
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lÀgot ¢n csak apÀm ¢s nagyapÀm eml¢kezet¢n Àt kaptam, az û eml¢keit viszont ¢n is
Àt¢ltem mint jelent.)
A n¢nik, akik mes¢lik, hogyan rajongtak ¢rtem ä ¢s a àmai lÀnyokÊ, akik m¢g betolakszanak erotikus fantaziÀlÀsaimba. (A szÀzadelû feh¢rnemüi n¢ha m¢g izgattak, a
mai pikant¢ria, ha van, csak ritkÀn.)
Az àeml¢kez¢sÊ nem müfajom (csak mostanÀban kezdek a naplÂ ´r´k jelene felûl
a mÃlt fel¢ is vetni egy-egy pillantÀst, ¢rdeklûdni: hogy is volt?).
A àMai ifjÃsÀgÊ mÀr ismeretlen, de titkai nem izgatnak igazÀn.
Ha ¢n àszÀz ¢v alattÊ alig vÀltoztam, mi¢rt hinn¢m, hogy a vilÀg oly sokat vÀltozik
mostansÀg?
A vilÀg elidegenedik, ¢s mindinkÀbb ugyanolyan.
TudomÀsul vehetek bizonyos Ãj t¢nyeket, de legfeljebb egy r¢gi lehetûs¢g Ãjabb
felmer¡l¢sei.
Olivier tanÁtott meg a àmaszkÊ-ra. Illetve dehogy: ¢n (àmiÊ) m¢g nagy maszkot csinÀltunk. Major, akiben sok a rokon Olivier-vel (pl. egyik mondÀsa: àVinni kell a szerepet,
mint kutya a koncotÊ ä Olivier mondÀsa is lehetne: az energia ÀllandÂ, torpanÀs n¢lk¡li
agresszivitÀsa), Major egy k´v¢r pÂpa szerep¢ben vattacsomagokat ragasztott az arcÀra. Azonban û csak epizÂdszereplû maradt.
Olivier maszkjai egyszerüek, egyetlen vonÀsra, megfigyel¢sre ¢p¡lnek, de szinte a
felismerhetetlens¢gig megvÀltoztatjÀk m¢gis. (°s milyen v¢gleteket fog ´ssze: Shylockja, a Rothschild ¢s a szatÂcs.)
JanuÀr 11. Szombat
Shylock, ha talÀn k¢nyszerbûl is, de a kereszt¢nyektûl elzÀrkÂzÂ zsidÂ. (R¢gi ¢s Ãjabb
szÁn¢szek f¢nyk¢pei a dokumentÀciÂbÂl.) ElzÀrva ¢s elzÀrkÂzva.
Funtek Frigyes, fiatal koll¢gÀm, elûsz´r Árom le valakinek a nev¢t ebbûl a generÀciÂbÂl, bÀr p¢ldÀul Hirtling, a tehets¢ges, mÀr Tannert is jÀtszotta rendez¢semben,
de ez a rendez¢s akkor a v¢gzetesnek felfogott tehetetlens¢g ¢lm¢nye volt, mÁg most
Shylock szerepe mintha olyan kedvet, izgalmat ¢bresztene ÃjjÀ, amilyet r¢gi, legkedvesebb szerepeim, bÀr àlelkesed¢sÊ n¢lk¡l, Funtek a tegnapi videovetÁt¢s utÀni besz¢lget¢sben, ¢n provokÀltam ki, SÁk Feri haza akart k¡ldeni benn¡nket, hogy gondoljunk, amit akarunk, ¢n meg kÁvÀncsi voltam, hogyan reagÀl û ¢s a koll¢gÀk a remek
Olivier-f¢le elûadÀsra, ekkor Funtek azt firtatta, hogy mit szÂlhatunk mi, most, itt a
zsidÂk¢rd¢srûl; ahogy az angolok ¢s a feh¢rek errûl besz¢lnek.
Ism¢t Àt¢lem, hogy nekem ez a leginkÀbb szÁnhÀz, szÁn¢szet, amit Olivier müvel.
Ez a tradÁciÂkat oly hÁven ûrzû, ma mÀr (Brook Âta) nem korszerü szÁnhÀz ¢s szÁn¢sz.
Valamikor persze û is forradalmÀrnak szÀmÁtott, a àmotorbiciklis RomeoÊ, de ez
mÀsf¢le forradalom volt, nem voltak elvei. Nagy k¡l´nbs¢g! SzÂval Olivier sose volt
forradalmÀr!
Mindig csak a szerepben, ¢s mindig csak gyakorlati szembesÁt¢sben a szereppel.
Hogy csak Olivier-n kereszt¡l, n¢ha mÀs szÁn¢szeken kereszt¡l is, de û legerûsebb
befolyÀsolÂm, ellenfelem, akin sorsomat ¢s munkÀmat m¢rem, kevesebbel, Ãgy lÀtszik,
nem tudom be¢rni, ez sok mindent jelenthet, de mindenk¢ppen jelenti, hogy itt, most,
miÂta szÁn¢sz vagyok, mÀs ellenfelem nem akadt, Latinovits sem, ez nem azt jelenti,
hogy mindenkin¢l tehets¢gesebb vagyok, de arrÂl, amirûl ¢n jÀtszom, mÀs nem akar
jÀtszani.
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Ha SÁk a barokk Velenc¢ben jÀtszatja a darabot, akkor nekem is barokk ruhÀba kell
´lt´zn´m. Ha ez a ruha fekete, akkor csaknem egy modern zsakett. Ha gyür´tt kiss¢,
¢s hozzÀ a zsidÂszakÀllas ä nem rabbinus! ä , esetleg kopaszodÂ (?)... akkor mÀr csaknem mai figura is lehet... (°va nagyon sokat segÁt mÀris, ¢s milyen b¡szke rÀ!)
MÂricz Zs. a darabrÂl.
MulatsÀgos (û is, Tolsztoj is leÁrja, amit talÀn n¢hÀny elfogult rajongÂ ¢s sznob kiv¢tel¢vel mindenki el-elgondol Sh.-rûl).
De melyik darab, melyik szerzû k¢pes olyan gondolatokat k¢nyszerÁteni n¢zûre ¢s
olvasÂra, mint amilyeneket itt ShylockrÂl v¢gig kell gondolnom, hogy a szerep t´bb
legyen, mint amennyit pl. MÂricz lÀt benne? °s most a k¢nyszert hangsÃlyozom! Hogy
mindezt v¢gig kell gondolnom! Ki tud erre k¢nyszerÁteni m¢g?
Ki az ´rd´g nem gondolja el, hogy ez a lÀdahistÂria konvencionÀlis, h¡lye ¢s rÀadÀsul unalmas is?! Vagy inkÀbb: ha ez ilyen iz¢, mesekonvenciÂ, akkor hogy j´n ide
az a sok realista r¢szlet, mi¢rt nem marad a kaptafÀnÀl? Vagy-vagy?! TÀkolmÀny!
Csak ¢ppen ha mÀr belefogsz ä a szÁnpadi hatÀs kedv¢¢rt ä, ha bÀrmilyen mÂdszerrel megprÂbÀlod valahogy fej¢rûl a talpÀra ÀllÁtani az eg¢szet, menthetetlen¡l belekeveredsz mindenf¢le neh¢zs¢gekbe, amelyekkel k¡l´nben sose ker¡ln¢l szembe, holott
szembeker¡lni vel¡k sz¡ks¢ges. Shylock figurÀja ¢rdekel? Hogy l¢tezne Portia ¡gyv¢dÀlruhÀja n¢lk¡l? A versik¢k a zen¢rûl? Mi lenne Shylock brutalitÀsa n¢lk¡l? Hogy
j´nne l¢tre ez a sok csillogÂ pillanat az eg¢sz ´sszevisszasÀg n¢lk¡l? K¢nytelen vagy
felt¢telezni, kitalÀlni titkokat, amelyekrûl k¡l´nben nem is gyanÁtanÀd, hogy l¢teznek,
amelyekrûl k´zben is azt gyanÁtod, hogy nem l¢teznek, vagy elhajÁtani k¢ne az eg¢szet?
¢s vÀrni, hogy megsz¡less¢k egy Ãj szerzû, egy Ãj Shakespeare, mert n¢lk¡le ugyan
hogyan jutnÀl ezekhez a neh¢zs¢gekhez, ¢s kezdhetn¢d el´lrûl? HÀt akkor mÀr, egye
fene, ¢rj¡k be ezzel, amink van, Àltassuk magunkat, f¢lre Tolsztoj, f¢lre MÂricz, Àltassuk magunkat, mintha nem venn¢nk komolyan.
°lj¡nk, ha nincs is ¢rtelme, pusztÀn, mert szeret¡nk ¢lni. Valahogy Ágy van az ember
Sh.-rel.
Shylock h¡lyes¢g, amÁg el nem kezdek k¢pzelûdni rÂla.
T¢nyleg olyan sz¢pek a sorok a zen¢rûl? Nincsenek enn¢l szebb k´ltem¢nyek a zen¢rûl? De ezen a helyen, ezen a helyen, k¢rem! Amelyet v¢g¡l m¢giscsak ez a rengeteg
k¢ptelens¢g hatÀrozott meg.
Az a hÀrom lÀda h¡lyes¢g. Egy mes¢ben vagy egy fabulÀban hely¢n van, tÃlsÀgosan
is hely¢n, ott magÀtÂl ¢rtetûdû, rendben van. De Portia polgÀri szem¢rmess¢g¢nek ¢s
tisztes szerelm¢nek bÀjÀt m¢giscsak ez a mesebeli vonÀs teszi csillogÂvÀ! MÂricznak
egy ilyen szem¢rmetes leÀnyzÂrÂl mi mondanivalÂja lenne? (Milyen remek¡l izgatÂ
mellette egy padlÂt sÃrolÂ paraszt csel¢dlÀny!)
Elhinni nem hiszem el az eg¢szet ä de Àt¢lem!
V¢g¡l mindannyian Ãgy tesz¡nk, Olivier, Brook, a vel¡k sz´vetkezû k´z´ns¢g is,
mintha l¢tezne a velencei t´rv¢ny, amelyre Shylock hivatkozik. Mintha l¢tezne egy
ilyen Velence. °s a sok k¢pzelg¢s k´zben Izrael ¢s a vilÀg valÂsÀgain kezdj¡k t´rni a
fej¡nket. Esz¡nkbe jut çdÀm OttÂ, VallÂ P¢ter elvadult szakÀlla, meg a nagymamÀnk,
meg a nyilasok ¢s Wallenberg ä mint ahogy esz¡nkbe jut a Stormy Weather a siÂfoki
mÂlÂn stb.
°s nem engedj¡k, hogy MÂricz kifosszon minket, megfosszon ¢let¡nk ellentmondÀsaitÂl!
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Abban, hogy Sh. l¢tezett, talÀn m¢g ma sem hiszek igazÀn. De hogy a fen¢be l¢tezn¢k ¢n A VELENCEI KALMçR n¢lk¡l? Hova tenn¢m magam a kifinomult buzerancia ¢s
az elvadult ¡zlet e l¢tezû k¢plete n¢lk¡l? Hol, ki k¢pes m¢g ilyen k¢ptelen tr¡kkel
ilyen ´sszef¡gg¢st erûltetni erre az ´ssze nem f¡ggû vilÀgra?
Nem, nincs itt ´sszef¡gg¢s, csak valami lÀtszathasonlÂsÀg, ez el¢g, hogy megnyugodjunk: van hovÀ rakni ezt a sok t´rmel¢ket. Annyi itt a àszerkezetÊ ¢s a àrendÊ, mint
egy szÂjÀt¢kban. àApÀkÊ ¢s àlÀnyokÊ: ez el¢g, hogy indokolja, mi k´ze Jessica t´rt¢net¢nek Portia t´rt¢net¢hez? Ahhoz el¢g, hogy elterelje kritikus eszemet a k¢telyektûl
az àeszmei ´sszef¡gg¢sÊ lÀtszata fel¢. De inkÀbb az ig¢ny sz¡li ezt a rendet, mint az
elemz¢s biztonsÀga, az ig¢ny, hogy kiel¢gÁtsenek, hogy igazoljanak. Ha egyszer van
¡zlet ¢s van szerelem, valamilyen mÂdon Shylock bukÀsa utÀn meg kell szÂlalnia a
zen¢nek, k¡l´nben nem bÁrom elviselni az eg¢szet, k¡l´nben megzavarodom a t¢nytûl, hogy ugyanabban a pillanatban a vilÀgon valÂban van ¡zlet ¢s zene ä ¢s hogy lehet
egyik pillanatban ez, a mÀsikban az?!
Nekem azt ne mondjÀk, hogy Sh. ezt akarta, azt akarta, ezt gondolta, azt gondolta
ä Ãgysem hiszem el! Ha esz¢be jutott volna valami, hozzÀ sem mer nyÃlni ezekhez a
darabokhoz. Akkor mÀr inkÀbb MÂricz les´prû f´l¢nye, a paraszt, a àdolgozÂ emberÊ
elszeg¢nyedett jÂzan esze. (Ezek a darabok m¢g ezt a hangot is megszÂlaltatjÀk.) De
hogy minden egy¢b vezette, amikor ´sszehordta ezeket a darabokat, azt: hiszem.
Ugyanaz az ig¢ny, ami engem, aki jÀtszom vagy n¢zem: hogy ez az eg¢sz lÀthatÂvÀ vÀlj¢k, megjelenjen, Ãjra meg Ãjra megf¡r´dhessek benne, a belefÃlÀs vesz¢lye n¢lk¡l,
hogy kihÃzzon û ¢s kihÃzzam magam ¢n az û segÁts¢g¢vel a slamasztikÀbÂl!
A darabok ä a k´lt¢szet? ä arra sz¡lettek, hogy reprÁz legyenek, hogy a reprÁz lehetûv¢
legyen, hogy m¢g egyszer ä mÀs magyarÀzat nincs. [...]
Cserhalmi àt´k¢letesÊ Macbeth ä a film t´k¢letes MACBETH. (Olivier belebukott ebbe
a szerepbe.)
Csak ¢ppen:
a sz´veg 50%-a nem ¢rthetû,
aki a darabot nem dolgozta fel (hogy egyszer olvasta, az nem el¢g), nem ¢rtheti
meg, mirûl szÂl.
Azzal foglalkozik, ami a darabban, a szÁn¢szben a leg¢rdekesebb.
Cserhalmi Catullus-versei (¢ppÃgy, mint Macbeth) ä mi szerzett ilyen ´r´met? Vajon
elvetette-e a formÀt? Vagy megker¡lte-e az anyag ellenÀllÀsÀt? Hisz a szÁn¢sz szÀmÀra
az, ami a k´ltû szÀmÀra a àformaÊ, az az anyag ellenÀllÀsa. A szÁn¢sz szÀmÀra az irodalmi
forma: a legyûzendû!
A àmoderns¢gÊ probl¢mÀja: tud-e Ãj akadÀlyokat talÀlni?
Modernnek lenni: Ãj akadÀlyokat felfedezni az eddigiek helyett vagy azok tetej¢be.
RekordjavÁtÀs. (°s a doppingok?) Vagy egyszerüen megker¡lni az akadÀlyt? ögy bÀnni a mÀrvÀnnyal, mintha gipsz lenne?
Cserhalmi ironikusan kezelte a verset, de Catullus kortÀrsai valÂszÁnüleg ugyanÁgy
lÀthattÀk! Egy olyan akadÀlyt ker¡lt meg egy mesterfogÀssal, amelyet ¢n pl. mint v¢gsû
neh¢zs¢get ott ¢reztem, de sose tudtam legyûzni, mindig megker¡ltem ezekben a versekben.
¹lt´z¢ke, gesztusai a szÁn¢szetbe vitt¢k Àt a verset. àHelyesÊ ez? Annak ¢rzem. Ezt
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a mai nap ¢s a vers egy¡tt d´ntik el. (Egy¢bk¢nt a klasszikusok modern ruhÀba ´lt´ztet¢se ä frakkos Hamlet. Aki ezt nem Ágy lÀtja, az valamit nem ¢rt.)
Gesztusai nem v¢letlen gesztusok voltak; megfogalmazottak ¢s szabadok.
Latinovits igazi ´r´ks¢ge.
Catullus is ezt müvelte a verssel, a k´lt¢szettel.
Szembefordult anyagÀval ä ¢s itt dûlt el a k¢rd¢s. (Ezt hiÀnyolom ´reges morgolÂdÀssal a fiatalokban, ez a kreativitÀs.)
Cserhalmi ¢s Catullus: a k¢t anyag a legterm¢szetesebben egyes¡lt. T´rt¢nelmi volt:
Catullus hangja ilyen lehetett akkor ä ma ¢ppoly s¢rtûn Ãj. °ppoly felszabadÁtÂ, ¢s ¢n,
a koll¢ga, megk´nnyebb¡ltem: Ágy is lehet!
T´k¢leteset akarni: k´telezû. De Cserhalmi gesztusa ¢ppen azt bizonyÁtja, hogy a
àt´k¢letess¢gÊ fel¢ ilyen egyszerü lazasÀgok vezetnek, kell, hogy vezessenek?
MontÀgh Imre: àGÀbor MiklÂsnak is k´nnyebb lenne, ha nem volna olyan gy´ny´rü
a hangja.Ê
Eperjes KÀroly: àHitelesen kell besz¢lni!Ê
Ma tisztÀn besz¢lni: mÀr helyzetet fejez ki. MÀr tÀjszÂlÀs.
A àmodernekÊ mikrofonk´zelben. De ugyanÃgy ÀltalÀban besz¢lnek, mint a mi generÀciÂnk tette.
Leplezni kell a tiszta besz¢det, nem hirdetni, de gyakorolni: valami ilyesmi a feladat.
Ha valaki a felsû ajkÀt mozgatja, az mÀr feltünû, megvÀltoztatja az eg¢sz arcot.
(Minden ´reg szÁn¢sznek modorossÀ vÀlik a szÀja, lefel¢ vagy felfel¢, csÀl¢ra Àll stb.)
JanuÀr 14. Kedd
A V ELENCEI KALMçR miatt mÀr tiltakozÂ leveleket kap a szÁnhÀz. D. J., a fogorvosunk
is felhÀborodik, hogy be akarjuk mutatni ezt az àantiszemitaÊ darabot.
°n meg ¢lvezettel prÂbÀlok.
JanuÀr 15. Szerda
[...] Az esûben s¢tÀlok, Àzom, egyszerre trag¢dia: a testi gyenges¢g lÀbamban, t¡dûmben ä ¢s boldogan az esûben, az igazi tavaszi esû hüs kellemess¢g¢ben. De ez az esû is
ä januÀrban!)
Ma reggel Shylock àigazaÊ ¢s undoksÀga + a k´rnyezû emberek. SzakÁtani ezzel
a rendezûvel ¢s ezekkel a szÁn¢szekkel. Mire megy¡nk majd? ValÂban el¢g jÂk vagyunk-e, hogy ezt a feladatot meg tudjuk oldani?
JanuÀr 17. P¢ntek
VitÀm SÁk Ferivel. (HÀt minden rendezûvel vitatkozni kell? Ruszttal nem kellett soha!)
ý mindenÀron aff¢le kis gettÂt´ltel¢ket szeretne csinÀlni ShylockbÂl (mint mondja,
hogy komikusabb legyen), ¢n meg talÀn inkÀbb egy uzsorÀsfejedelmet (de aki a megfelelû pillanatokban m¢gis mint egy batyus zsidÂ, sût bohÂckodik is).
De a legfontosabb: az elsû pillanattÂl ¢rzem, hogy ez a szerep magÀtÂl formÀlÂdik
bennem, ¢s hogy mÀr eldûlt, az elsû pillanatban, milyennek kell lennie, bÀr m¢g magam sem tudom, milyen ez a àmilyenÊ.
Hisz Shylock valÂban sokf¢le lehet. De ¢n mÀr megfogtam az isten lÀbÀt, engem
innen nem szabad elt¢rÁteni. MÀr hagytam el¢gszer, hogy legjobb szerepeimet kilopjÀk
a zsebembûl. (RichÀrd, Alceste stb.) Ezt t´bb¢ nem engedem!
SÁk igazÀn kedves ember, link rendezû ¢s tehets¢g. Nem erûszakos. Ha instrukciÂt
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Àd, mindjÀrt hozzÀteszi: lehet, hogy mindez eg¢szen mÀsk¢nt lesz, ¢s lehet, hogy amit
kÁvÀn, az rossz. De a rendezû v¢g¡l is a n¢zû, amit û mond, azzal nem lehet vitatkozni,
a k´z´ns¢ggel nem lehet vitatkozni. MÀr az is bün, ha arra k¢nyszerÁt, hogy indokoljam, mit mi¢rt csinÀlok, kiszolgÀltatottÀ ¢s bizonytalannÀ tesz.
Arra kell rÀvenni a szÁn¢szeket, hogy prÂbÀljanak, ¢s prÂbÀljanak ¢lni. (A fiatal koll¢gÀk inkÀbb tudÀl¢kosak, vagy mindenf¢l¢t àki akarnak talÀlniÊ, hogy a kritikusok
megdics¢rj¢k ûket.) Ahol ¢let van, ott nem szabad mÀst csinÀlni, mint az ¢letet gyÀmolÁtani, ¢s nem Àllatot csinÀlni a n´v¢nybûl vagy fordÁtva. Ha mÀr ¢lni kezd, akkor
Âvni, bec¢zgetni kell, nem kÁs¢rletezni vele, hogyan lehetne valami mÀs, mint ami.
K¡l´nben a gerince ferd¡l el, ha egyÀltalÀn ¢letben marad.
K´nyvek Craigrûl, ñdryrÂl. LÀm, a szÁnhÀz kezd ¢rdekelni!
Vagy tÁz ¢ve kiiktattak a magyar szÁn¢szetbûl. Egyszerüen elfelejtettek. A szÁnhÀzi vilÀg
Àtalakult azÂta.
Latinovits a nemzet prÂf¢tÀja, az ¡zleti szellem egyetlen ellenfigurÀja.
TÃl bizonytalan, tÃl szer¢ny lettem. Ez az ¢n bün´m. Nekem nincsenek tanÁtvÀnyaim ¢s k´vetûim. Megs¢rtûdtem ¢n rÀtok, sz¢gyen ide, sz¢gyen oda, bÀr nem vagyok
vÀtesz, sem a nemzet nagyja, az¢rt ¢szrevehetn¢tek. °s hÀt sz¢gyellem, hogy megs¢rtûdtem.
No de... csinÀljuk tovÀbb.
Elv¢gre van itt k´ztetek egy szÁn¢sz ä az isteneteket! ä, aki volt Hamlet, volt Tanner,
volt Henrik ¢s Oidipusz, ¢s V II. Gergely ¢s Lucifer is, no meg Higgins ¢s PÀlffy a HERMELIN-ben, meg Masham, meg Lear Bolondja, meg Octavius Caesar, meg az E X kirÀlya... igen, ez mind volt, ¢s m¢g ¢s m¢g. Bicska Maxi! °s olvassÀtok el, amit Ártam,
¢s s¡lj´n le a pofÀtokrÂl a bûr, hogy nem vettetek tudomÀsul!
JanuÀr 18. Szombat
[...] Ott van Latinovits a sorban, a Nemzetit ¢pÁtû Gobbi Hilda mellett, de akÀr T´rûcsik Mari ¢s Garas Dezsû mellett, tehÀt azok mellett, akikre hivatkoznak, akiket emlegetnek, mÁg az ¢n nevemet szinte ki nem ejti az orszÀgban senki. HandabandÀzni,
nyilatkozni, ny¡zs´gni k¢ne, odaÀllni, ideÀllni. TÀn azzal, hogy most àÃjraÊ szÁn¢sz
lettem, ez a viszketegs¢g kezd mük´dni bennem. De nem tehetek mÀst, mint amit
teszek. Nem tudok szabadonfutÂ lenni, ahogy nem tudtam annak idej¢n elmenni
AmerikÀba, de m¢g B¢csbe sem, '56-ban, amikor filmezni hÁvtak, ¢s nem kaptam Ãtlevelet (mik´zben szÀzezrek nyugodtan ide-oda s¢tÀltak a hatÀron!). TÀrsulatban tudok csak ¢lni, v¢detts¢gben, havi fixszel. °s igazÀn nem is kell nekem mÀs, nem is vÀgyom mÀsra, a t´bbi egy talÀn ÀllandÂ, de m¢gis hamis viszketegs¢g.
Tegnap az ñdry-k´nyvet olvasom: v¢gig azt ¢rzem, hogy ez az àelûdÊ (jÀtszani sosem lÀttam) mennyire elûd´m valÂban, c¢ljai, gondolatai, hatalmas munkabÁrÀsa, m¢g
a helyzete is: û is àtÃl okosÊ stb. [...]
JanuÀr 25. Szombat
HonvÀgy. Ilyen lehet az is. Amikor minden rendben van, csak egyvalami hiÀnyzik, gyÂgyÁthatatlanul ¢s ÀllandÂan.
Vajon az ´regs¢g ez? Az elveszett fiatalsÀg àhazÀjaÊ utÀni vÀgy? Amely sosem nyerhet enyh¡l¢st?
Egy àtÀrsulatÊ, egy emberi k´z´ss¢g hiÀnya? A k´z´ny, amely k´r¡lvesz?
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Mindig Ãgy ¢rzem, hogy tÃl hamar v¢ge a prÂbÀnak, hogy elkergetnek a szÁnpadrÂl, m¢g maradn¢k, Ãjra kezden¢m, hogy ott lehessek.
Ez valÂban betegs¢g.
JanuÀr 27. H¢tfû
Nem tudom, leÁrtam-e ide, amit Olivier ¢letrajzÀt olvasva ¢reztem, amit legjobban irigyeltem tûle: hogy àhazafiÊ lehetett, b¡szke lehetett nemzet¢re, arra, amit û nemzet¢nek adni tudott, ¢s amit nemzet¢tûl kapott. Ki nem r´h´gne ki egy magyar szÁn¢szt,
aki b¡szke rÀ, hogy àKivÀlÂ müv¢szÊ, vagy hogy Kossuth-dÁjat kapott?
Soha nem talÀlkozik nÀlunk a n¢p ¢s a hatalom szeretete. Ha kit¡ntetnek, jÂ, ha a
vilÀg eln¢zi neked.
De t´bbrûl is van szÂ. Voltak nagyon n¢pszerü korszakaim. Meg is tisztelnek, tisztel
a k´z´ns¢g is. De soha nem voltam ¢s nem lehetek igazÀn àmagyarÊ, ¢s gyanakszom,
hogy ez valÂban Ágy igaz. (Shylock hatÀsa, hogy most ezen gondolkodom?) SokÀig azt
hittem, hogy csak az agyam forog mÀsk¢nt. De most mintha az ´szt´neim is mÀsok
lenn¢nek, az ¢rdeklûd¢sem, a àhonvÀgyamÊ is mÀs. Belûlem sohasem lesz a àNemzetiÊ
tagja. Nem a zsidÂ felem teszi. BÀsti zsidÂ volt, de hiteles nemzetis. Nekem nemcsak
az eszem nem jÀr igaz magyar mÂdra, de a szÁvem, a temperamentumom sem.
De lÀthatok-e ¢n tisztÀn ebben a dologban?
Csak hÀt mindig az izgatott, amiben semmik¢ppen nem lÀthattam tisztÀn. [...]
Egy riporternû interjÃja °vÀval meg velem Kiss ManyirÂl. Term¢szetesen ManyikÀban is azt keresem, ami ûbenne àûsiÊ, a àmagyartÊ, ami nekem idegen. K´zben elgondolkozunk ManyikÀn. MÀrkus Laci is szÂba ker¡l. A mellemet szorongatja az eg¢sz
elmÃlt mÃlt: ezek a csodabogarak, vel¡k az ¢n korszakom, amikor a szÁn¢szet àtitkÀtÊ
¢s a magam àtitkaitÊ feszegettem.
Este I. K. telefonÀl. Mindig faggat: hogy is van az, hogy ¢n m¢g mindig annyira
à¢lekÊ? °rtelmes vÀlaszt szeretn¢k adni neki, de ez term¢szetesen nem jut eszembe
most sem. àMindig is lusta voltÀlÊ, mondom neki, ¢s ez igaz, de a fontos, mondja û, a
legfontosabb neki mindig az volt, hogy tessen, ¢s amikor errûl v¢gk¢pp le kellett mondania, mÀsa nem maradt. Egy nû vallomÀsa. (°s felelûss¢gem °vÀ¢rt.) Tesz-vesz reggeltûl estig, de azzal az ¢rz¢ssel, hogy mÀs lenne a dolga. Besz¢l, besz¢l, lassan ¢s modorosan. V¢nkisasszony. (àA lokÀlok ¢rdekeltekÊ, mondja hirtelen, amikor fiatalkorÀrÂl mes¢l.) K´nyvek ¢s a àmodern irodalomÊ vilÀgÀban ¢ppÃgy nem lehet ¢lni, mint
a lokÀlok vagy a bec¢zget¢sek ¢s hÂdÁtÀsok vilÀgÀban. Ez mind r´vid. A szÁn¢szet pedig
legt´bbsz´r ugyanehhez a vilÀghoz tartozik, ¢s kiutat csak a hatalom vagy a hatalom
lÀtszata fel¢ nyit, n¢ha a àtekint¢lyÊ csapdÀiba...
Marad a mÀsik ember, aki mindinkÀbb a halandÂsÀgot jelenti. Vagy a titkok vid¢ke,
ahol a müv¢szet a matematikÀval hatÀros, ahol à´r´kÊ. A perspektÁva ¢s a koncentrÀciÂ
ter¡letei. MÀr csaknem vallÀs.
àIstennel hogy vagy?Ê, k¢rdezte K. àNem foglalkozom veleÊ, mondtam. à°s az ´rd´g?Ê àAzzal sem.Ê Azzal m¢g kev¢sb¢. A vilÀg gonoszsÀga nem isteni a szÀmomra,
inkÀbb a butasÀg ¢s esendûs¢g uralmÀnak t¡nete.
JanuÀr 28. Kedd
Tv-felv¢tel Szerb AntaläSzerb Antaln¢ lakÀsÀn. Egy szilÀrd, megÀllÀs n¢lk¡l dohÀnyzÂ
´regasszony (alig idûsebb nÀlam); a r¢gi bÃtorok, a r¢gi k´nyvek, a r¢gi k¢pek a fala-
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kon (BÀlint Endre az asszony ¢destestv¢re). K¢t nagy macska... Hogy is mondjam?
Egy vilÀg, amelyet mintha ismern¢k, ismertem volna, holott sosem ismertem, az ¢n
vilÀgom mÀsik vilÀg volt, de ez a vilÀg itt van, az ¢n k´nyvespolcomon is.
°s m¢g az ifjÃ t¢v¢s stÀb is ugyanazzal az ¢desk¢s tisztelettel kezel, mint ezt a nagyon
okos ´regasszonyt. De az ilyeneknek nem is kell okosaknak, szellemeseknek lenni¡k
(¢n sem tudom, az-e, honnan tudhatnÀm, bÀr hisz annak idej¢n talÀlkoztunk mÀr, az
E X idej¢n), de ûk ilyenek, olyanok, oldaluknÀl ¢rezz¡k f¢rj¡ket (igen, a f¢rje volt,
ahogy egy asszonynak f¢rje van, ahogy az ¢letben ez szokÀs), Illy¢s GyulÀt, m¢g fiatalon, meg Szentkuthy MiklÂst, az eg¢sz irodalomt´rt¢netet, vagyis ezt a r¢gi hamutartÂt, ezt a r¢gi olvasÂlÀmpÀt, a gÂtikus betükkel nyomtatott Goethe-´sszest ä ha valaki
Ágy ûriz, az ugyanaz marad? Mi ez? Hisz egy fiatalon elhunyt, fiatalon meggyilkolt,
nagyon dolgos, nagyon müvelt fiÃ Àll az eg¢sz m´g´tt... milyen lehet vajon ennek az
asszonynak az igazi kapcsolata Szerb Antallal?
Kedves volt ez a Szerb Antal, nem hittem neki mindig, de mindig szerettem, olyan
fiÃ volt, aki nagyon tetszett az akkori kamaszoknak, minden k´nyv¢t t´bbsz´r elolvastam. Persze errûl ezzel az asszonnyal nem lehet igazÀn besz¢lni, az ûszintes¢g¡nk is
azonnal pÂz lesz, ha megprÂbÀljuk. °s mikor elj´v´k, az ´reg l¢pcsûhÀzban lefel¢ (annak az¢rt ´r¡l´k, hogy ilyen r¢gi b¢rhÀzban lakott, lakik, bÀr a VÀr oldalÀban), m¢gis,
mintha megk´nnyebb¡lten menek¡ln¢k egy fÀrasztÂ tÀrsadalmi esem¢ny k´zben...
JanuÀr 30. Cs¡t´rt´k
Shylock. BoldogsÀg.
Csak attÂl f¢lek, hogy k¢sûbb elfÀsulok vagy kihül´k. (Elv¢gre elsûsorban prÂbaszÁn¢sz
vagyok.) Amivel sose t´rûdtem, most mind t´bbet foglalkoztat: mi marad utÀnam?
A HçROM NýV°R. A l¢gk´r, amelyet egy tÀrsulat Àraszt, ebben az elûadÀsban elsûsorban
ez ragadja magÀval a k´z´ns¢get. (Ez a MadÀch SzÁnhÀzban is megvolt a àsz¢pÊ ¢veiben.)
çdÀm OttÂ kb. ezt Ág¢rte (legalÀbbis nekem) a MEDIKUS, a K AUKçZUSI idej¢ben. (A
PILLANTçS mÀr nem volt olyan agresszÁven az, ami. Az mÀr csalÀdias gyeng¢ds¢ggel
volt tele. K¡l´nben is: csak a szÁn¢szi eszk´z´k szÀrazsÀgÀrÂl, a darab¢rtelmez¢s szabadsÀgÀrÂl besz¢lek. çdÀm sosem volt olyan àproliÊ, sem olyan àpÀrtosÊ, mint ZsÀmb¢ki¢k ¢s Ascher¢k, de ez term¢szetes.)
Ezt ¢rtettem ¢n, amikor Sztanyiszlavszkijra hivatkoztam. Az eg¢sz talÀn az ¢n t´rekv¢seim (nem tehets¢gem, nem egy¢nis¢gem, fûleg nem szÁn¢szetem, inkÀbb eddigi
Ázl¢sem?) v¢gsû hatÀra ¢s beteljes¡l¢se.
Ascher elsûrangÃ.
Az elsû felvonÀs remek. UtÀna briliÀns r¢szletek, minden felvonÀsban t´bb is, feddhetetlen rendez¢s, kitünû szÁn¢szek, elsûsorban SinkÂ tetszik, akit eddig csak t¢v¢ben
ismertem, ¢s sz¡rke szÁn¢sznek tartottam. De BÀsti Juli! Balkay! BÀn! Stb.
Itt-ott kilÂg a rendezûi szÀnd¢k.
Remek r¢szletek, gy´ny´rü mozgÀsok.
Az elûadÀs esik. A nagyobb monolÂgokkal nem tudnak a szÁn¢szek (¢s nyilvÀn a rendezû
sem!) mit kezdeni. A csÁpûs, fanyar ¢rtelmez¢s itt nem tudja feloldani a sz´veg monotÂniÀjÀt, a hiszt¢ria, amelyet a rendezû az ¢rzelmess¢g helyett be tud vetni, ennyi mondatra
mÀr nem el¢g. (Helyenk¢nt megrendÁtûen megjelenik a àr¢gi csehovi l¢gk´rÊ nosztalgiÀja, pl. a àbÃgÂcsigaÊ-jelenetben.) MindhÀrom nûv¢r jobb, amikor hallgat.
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Ami v¢g¡l kiel¢gÁtetlen¡l hagy: maga Csehov. Az elûadÀs a novellaÁrÂt igazolja. A
novellaÁrÂ Csehov a mai Csehov, de az eg¢sz elûadÀson kereszt¡l senkinek sem siker¡l
tartani a àhangnemetÊ. M¢giscsak Ãgy ¢rzem, hogy tÃlbecs¡lik, de legalÀbbis misztifikÀljÀk a drÀmaÁrÂ Csehovot, aztÀn sajÀt csapdÀjukba esnek. Amennyit az elûadÀs
mond, azt elmondja (a sok briliÀns r¢szlet ellen¢re) az elsû felvonÀsban; jobban mondva azt elhallgatja az elsû felvonÀsban, ¢s a k´vetkezû hÀrom csak aff¢le kifejt¢s a gyeng¢bbek kedv¢¢rt.
Natasa pl. (Udvaros Dorottya) talÀn kitünû lenne, ¢ppen egy kicsit tÃlrendezett, kilÂg a felfogÀs lÂlÀba.
De eg¢sz¢ben ez a legszeretetrem¢ltÂbb szÁnhÀz, amit ¢vek Âta lÀttam. A k´z´ns¢g
n¢ma ¢s fesz¡lt. Csehov ÂriÀsi siker!? °s sok a fiatal! °s sok a szakma. (KovÀcs AndrÀs,
KurtÀg, Lengyel Gyuri, mÀsok.)
ZsÀmb¢ki¢k nagyon b´lcsek, amikor megûrzik kapcsolatukat KaposvÀrral, az anyaszÁnhÀzukkal, ¢s Ãj tagjaikat is k¢pesek kapcsolatba hozni azzal a àr¢giÊ szellemmel.
[...]
FebruÀr 7. P¢ntek
Az elmÃlt ¢v az ´regs¢g ¢rkez¢s¢nek ¢ve volt.
°va meg ¢n.
Az à´sszefoglalÀsÊ, az eml¢kez¢s ig¢nye.
Jelenem ¢s az utÂkor ä s¢rtûd´tts¢g?
MagÀny.
így, àpontokba foglalvaÊ. HozzÀtehetn¢m: az ¢v a halÀlesetek ¢s betegs¢gek ¢ve is volt.
Ilyen krÁzises idûszakok formÀjÀban k´zeledik?
°s: ´reg Rembrandt, ´reg Maigret. [...]
K ESERþ IGAZSçG. ýsbemutatÂ ä harminc ¢v utÀn.
A film megh´kkentûen pontos ¢s k´nt´rfalazÀs n¢lk¡li politikai k¢p '56 nyarÀrÂl.
Meglepû, mert ennyit nem vÀrtam akkori magunktÂl. R. °. ¢s ¢n nagyon gyeng¢n
jÀtszunk. Vajon szÁnpadon is ilyen rossz voltam, mint filmjeimben?
A legmeglepûbb, a legszomorÃbb ¢s legterm¢szetesebb: a bemutatÂ k´z´ns¢ge ä
mostani szÀnandÂ, megv¢n¡lt arcunk ¢s l¢ny¡nk. Nemcsak a szÁn¢szek, mÀr aki elj´tt
a bemutatÂra, hanem a r¢gi filmesek is. Micsoda felvonulÀs! [...]
A sok ´regember, milyen sok mosoly!
Bessenyei Feri [...] kitünûen jÀtszik a filmben, egy¢bk¢nt ¢ppen Ãgy, mint Sinkovits,
vagy az akkor m¢g gyerek Szirtes çdÀm, meg a t´bbi epizodista, àa munkÀsosztÀlyÊ,
kiv¢tel n¢lk¡l.
HiÀba, Ãjra meg Ãjra, minden¡tt, mindenfel¢: az ´regs¢g. Nem lehet kit¢rni.
°s a lÀnyom is ott van. ý ugyan maga a sz¢p fiatalsÀg, de mintha û is hordozna
valamilyen àtitkotÊ, a ragyogÂ, mindinkÀbb szÁn¢sznûi nevet¢se m´g´tt valami szomorÃt. AnyjÀtÂl tanulta el ezt a titkosan szomorÃ nevet¢st, vagy ezek ilyenek?
FebruÀr 9. VasÀrnap
SÁk Feri n¢hÀny napra Velenc¢be utazott, hogy àtanulmÀnyozza a karnevÀltÊ ä ezalatt
a mi prÂbÀink leÀllnak. De egy¢bk¢nt sincs fogalmunk, n¢hÀny heti prÂba utÀn sem,
hogy mit akar, akar-e egyÀltalÀn valamit ezzel a nagyon neh¢z darabbal.
Ma megtudtam, hogy fiatalabb koll¢gÀim f¢lnek tûlem. Fogalmam sincs, mi¢rt. De
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hÀtha SÁk Feri is f¢l tûlem? TalÀn miattam sem tud dolgozni? Merthogy ¢n tÃlsÀgosan
szeretek dolgozni ä mÀrmint az û m¢rt¢k¡k szerint?! Ehh! A v¢g¢n belebukom
Shylockba ä ez¢rt!
FebruÀr 10. H¢tfû
RichÀrd, Alceste, Prospero ä az elmulasztott nagy szerepek utÀn (bizonyos ¢rtelemben
Oidipusz is!) most ism¢t egy? Shylock is? Ezek az emberek, akikkel dolgoznom kell!
Rajtam mÃlik, hogy nem ker¡l´k ´ssze azokkal, akikkel dolgoznom k¢ne: Ascher, çcs,
a t´bbiek?
Vagy csak lÀtszat, hogy ezekkel szÂt ¢rten¢k? [...]
A àBrookäOlivierÊ szembeÀllÁtÀs (IvÀn ¢rz¢kelte oly pontosan!) l¢tezû konfliktus,
ha nem is eg¢szen Ãgy, ahogy akkor megÁrtam. (IvÀn cÁme: BizonytalansÀgok egy bizonyossÀgrÂl.) Hisz ¢n sem vÀgyn¢k, csak egy Brook szeretet¢re (nem Brook¢ra, hanem
egy Brook¢ra, Ruszt ebbûl a szempontbÂl ideÀlis volt, de v¢g¡l û is mÀst akart, neki is
mÀs kell, nem ¢n). Helyzetem megoldhatatlan.
De ebben a pillanatban nem ilyesmirûl van szÂ. SÁk egyszerüen nincs, nem l¢tezik,
tehetetlens¢gbûl vagy links¢gbûl, û semmif¢le elûadÀst nem hoz l¢tre. Lassan egy hete,
hogy nem prÂbÀlok. A t´bbiek, csupa fiatal szÁn¢sz, tÀj¢kozatlan, gÀtlÀsos vagy ¢ppen
agresszÁv, arra vÀr, hogy valaki a nyakuk k´z¢ cs´rdÁtsen. A darab nagyon neh¢z.
(Shakespeare àreg¢nyes szÁnmüveiÊ talÀn a legnehezebb feladatok, Racine mellett.
Ruszt PERICLES-¢n kÁv¡l talÀn egyetlen jÂ elûadÀsÀt sem lÀttam ezeknek a daraboknak,
legalÀbbis MagyarorszÀgon.)
InkÀbb visszaadom a szerepet!
FebruÀr 15. Szombat
T¢v¢interjÃ ShylockrÂl ä vagyis a àzsidÂk¢rd¢srûlÊ. LehozzÀk-e? °s ha igen, milyen
lesz a visszhangja? Mennyire van ez m¢g most is? [...]
FebruÀr 19. Szerda
Farkas IstvÀn...
RomÀn Gyurka egyik rokona ¢s forrÀsa. (Ezt sem hinn¢ el senki mükritikus.) Gyurka
is a szÀzadelûben gy´keredzik, mint egy¢bk¢nt ä fura ä ¢n is.
FebruÀr 22. Szombat
Az egerszegi TRAG°DIA a t¢v¢ben.
GyerekelûadÀs. Ha nem eml¢kezn¢k Ruszt instrukciÂira, ha nem eml¢kezn¢k rÀ, hogy
a prÂbÀkon milyen remek¡l eljÀtszotta egymaga az eg¢sz darabot, nem ¢rten¢m, hogyan szerethettem valamit is ebben az elûadÀsban. JÂska szinte semmit nem tudott
megvalÂsÁtani szÀnd¢kaibÂl, csak gyÀmoltalan, egyhangÃ ¢rtelmez¢s az eg¢sz.
De ha az elûadÀsrÂl eddig sem volt sok illÃziÂm, azt, valljuk be, csaknem elhittem,
amit a kritikusok ´sszeÁrtak rÂlam. HÀt... Nemigen tudom elviselni, amit ez a fickÂ
müvel, azt sem, ahogy kin¢z.
Igaz, hogy a t¢v¢ben egy szÁnpadi elûadÀs mindig hatÀstalanabb, de akkor is, amit
lÀttam, egy pillanatig sem ¢rdekelt.
Az utolsÂ k¢t napban a Sarkadi-interjÃt javÁtgattam.
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FebruÀr 23. VasÀrnap
R¢gi szerepeim a t¢v¢ben ¢s a rÀdiÂban: csupa csalÂdÀs. Eddig azzal vigasztaltam magam, hogy azok a szerepek, amelyek nem maradtak fenn, jobbak voltak. Most mÀr
kezdek gyanakodni. De Àt¢rt¢kelûdnek bennem kortÀrsaim is, az û megÁt¢l¢s¡kben
is folyton t¢vedtem. Ez kicsit megingat. Nem is kicsit.
FebruÀr 24. H¢tfû
I. K. telefonon. Szinte elviselhetetlen¡l modoros lett a besz¢de, mintha kiss¢ ¡tûd´tt
volna, alig lehet kivÀrni, amÁg egy szÂt kimond. °s mintha idej¢tmÃlt dialektusban
besz¢lne. MagÀnyrÂl ¢s halÀlf¢lelemrûl besz¢l. RÀm Ãgy hat, hogy nyomban Árni akarok, Shylockot prÂbÀlni, aktivizÀl. (Olvasom az çrny¢k Àtg¢pelt p¢ldÀnyÀt: nem is rossz
ä most.)
FebruÀr 25. Kedd
Sosem tudom megÀllni, mindig beleszÂlok a mÀs dolgÀba, pedig ennek akkor sincs
haszna, ha nem haragszanak meg ¢rte. Amit kÁvÀnok, az rendszerint az eg¢sz szÁn¢szi
magatartÀs alapjait ¢rinti, azon pedig hogyan vÀltoztatn¢k? HasznÀlhatatlan vagyok.
Amellett megint dagad a bal pofÀm, most, premier elûtt k¢t h¢ttel, mi lesz velem?
A fogaim mÀr amÃgy is alig hasznÀlhatÂk. °n tudom, csak ¢n tudom, mennyi bajom
van sajÀt magammal, fizikaiak, àlelkiekÊ, vilÀgiak, jÂformÀn semmi sem stimmel.
Nem Ágy k¢pzeltem ´regkoromat, nem Ágy.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Rozgonyi IvÀn

K°RD°S
Az itt a k¢rd¢s, lennie kell-e m¢g
annak, ki v¢n ¢s ´nmaga terhe csak,
munkÀhoz ¡lne rossz der¢kkal,
terveket ontva ledûl s elalszik.
Hipp-hopp, a tÀlcÀn reggeli, f´l se kel,
markÀba hü k¢z gyÂgyszereket kim¢r,
nincs dolga mÀs, csak nyitni szÀjÀt,
sül a galamb, feles¢g a konyhÀn.
ñ, drÀgasÀgom, tür´d-e, hogy magas
kornak magÀt tettetheti r¢gi kÂr?
A v¢n csalÂrÂl rÀntsd le lepl¢t,
¢lni segÁtsd fiatal barÀtod.
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ESTI FUVALLAT
M¢g meg¢rt¡k a nyÀri parkban,
itt a hegy tetej¢n ä az Ávelt
s¢tÀny padjain ¢s a nagy fÀk
Àrnyas lombja alatt ä virÀgok
ÀgyÀn megpihenû talÀlkÀnk.
Most mi¢nk ez az ûszi park. MÀr
hüs fuvallat is ¢r. ä Ne menj¡nk?
ä lesz idû veled itt maradnom;
fÀink Àrnyaival suhanvÀn
gyeng¢d sz¢p kezeidre hagynÀm itt, ami voltam.

IKON A MOZIBAN
A sor imÀdkozik, hogy eizenstein segÁtsen,
egy-k¢t ajak mozog, azutÀn, mit tesz isten,
a tiszt azt mondja: tüz! ä nem mond semmit a tÃsz,
¢s holtan ´sszerogy egyszerre mind a hÃsz.

Gergely çgnes

GERSHWIN
A testbûl vÀgyott el, nem
a kontinensbûl. A zÀrt ruhÀk,
a zÀrt csÂkok, a zÀrt hangok
vilÀga taszÁtotta messzire,
h¢jÀt a l¢g´rv¢ny. Fiatalon,
amikor sz´kûkutat lÀtott,
azt gondolta, erû. A vÁz ereje.
KilencÀgÃ sz´kûkÃt, a sz¡let¢s
tengerm¢lyi robbanÀsa, emblematikus
zene. K¢sûbb, megmerÁtkezv¢n, rÀlÀtott,
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rÀ¢rzett, rÀhallott, kilencvonalnyi
´nimÀdat csap le a peremk´vezetre,
a vÁz m¢ly¢n megbetonozva is
vÁz van, mozdulatlan akkordok
tetszelgû l¢nyege; ¢s felszÁnes szÁnevÀltozÀs,
ha est¢nk¢nt bevilÀgÁtjÀk a vÁzsugarakat
k¢kkel, z´lddel, sÀrgÀval, tüzv´r´ssel,
¢s szaporodnak a szÁnÀrnyalatok,
mint az ûr¡let vÀltozatai. Az italok,
a gyÂgyszerek sÁkban kÁnÀlkozÂ alapjai
csupÀn egy-k¢t vad zongorista sehol sem
kik´tû h´rg¢s¢nek, leszÀll a sz¢gyen,
felszÀll a zene. Kilencvonalnyi
´nimÀdat. Lecsap a billentyükre
a l¢g´rv¢nybûl a h¢ja, zÀrt hangok,
zÀrt csÂkok, zÀrt ruhÀk szakadnak fel
v¢resen a csûre nyomÀban, a szÀrnya
dobver¢s, a vÁjjogÀsa szinkÂpÀs r¢zfÃvÂsmenek¡l¢s az elemi l¢nyeg elûl,
egy kontinensbûl vÀgyott el, mohÂ
¢s v¢tkes lelkiismerettel, kiszolgÀltatott
testtel, v¢get nem ¢rû ¢jf¢l utÀni ÂrÀkkal,
¢des, hÁmnemü bÀbzen¢vel, az¢rt jÀrt
kilenc lÀbon a peremk´vezet f´l´tt,
k¢k-rosszhangulatban az¢rt volt otthon
minden elrongyolt frakkban, ismeretlen
bûrben, bûrszÁnben, sohasem prÂbÀlt
szaxofonsivÁtÀsban, az¢rt torpant meg
hirtelen hangot hallva az ¹t´dik sugÀrÃt
¢s a Negyvenkettedik utca sarkÀn a mocsokban
feltisztulÂ jÀrdaszeg¢lyen, az¢rt, az¢rt hullt t¢rdre ä
¢s a kontinens utol¢rte.

LÀszlÂffy AladÀr

ODA-VISSZA
R¢z PÀlnak

FeltÀmadÀs utÀn egy boldog pÀnik!
Vagy boldogtalan. Minden visszavÀlik
¢s folytatni lehetne: nemcsak eml¢k,
de Ãjra l¢tt¢ lehet minden neml¢t.
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Oly sürüs¢g lesz majd, mint soha akkor,
amikor nagyon untatott egy vak kor,
¢s m¢gis kivÀrtam fegyelmezetten,
mÁg feltÀmadÀs-jogosulttÀ lettem.
Ha ki¡r¡lt a mÀsvilÀg eg¢szen,
s egy boldog pÀnik t´r ki eme r¢szen,
ki egyszer mÀr sÁri magÀnyt szerettem,
nem szorongok egy Ãjabb rengetegben
(¢ppannyi jÂt jelent, amennyi rosszat?),
nem vÀllalok itt m¢g egy ¢lethosszat.
ElhÃzÂdom majd valahova f¢lre,
nem Ãjabb ismeretlenektûl f¢lve,
de morcosan, nem is tekintek hÀtra,
¢s vissza´l´m magam a halÀlba.

HATçSOK
Egy citromot kell kett¢vÀgni ä
s szÀll a teremt¢s illata.
Gioconda-szÁnü ¢s Vivaldi
hegedü-inger egymaga.
A penge villan s itt a v¢rcsepp,
csak szÁntelen ä hogy a vakok
s a jelk¢pk¢nt k´r´zû v¢rcse
megszimatolja: hol vagyok.
Egy citromcsepp a tenyeremben ä
az ûsteremt¢s sÂhajÀt
m¢g mindig meg¢rti az ember
hÀny ezer barlangfalon Àt.
Ebbûl a futÂ ¢rint¢sbûl
ragadt Àt r´gt´n ide, hol
a nikotin s a r¢zkilincs-szag
egymÀs nyakÀban haldokol.
Felmutatom a konyha m¢ly¢n
¢s tûle minden megremeg,
mint hajdan g´r´g jÂsda ¢j¢n
az ÀtsuhanÂ istenek.
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DºRER-BALLADA
°n, szinek ¢s formÀk pogÀnya,
a tatÀr-szagbÂl menek¡lt,
most ¡l´k be EurÂpÀba,
hol Wotan pereputtya ¡lt,
hol Nagy KÀrolyt nyaltÀk a mÃzsÀk
¢s RÂmÀk nyelt¢k el a f¢nyt.
A f¡gg´nyt v¢g¡l ´sszehÃzzÀk.
Egy mÀsik idû elej¢n.
Modern a k´z¢pkor szeg¢ly¢n.
Megszenved mindent. A der¡t.
TÀvol, a nyugat csipke-m¢ly¢n
egy flamand tenger visszas¡t.
Hol BizÀnc bûr¢t szegre hÃzzÀk
s BudÀra bÁzhatjÀk a f¢nyt,
a f¡gg´nyt durvÀn ´sszehÃzzÀk
egy mÀsik idû elej¢n.
Egy sz¢p pohÀr, egy karcsu asszony.
Egy furcsa nÀdfed¢l s a z´ld
mocsÀri visszf¢ny mit fakasszon?
Po¢ta, vadlÃd belek´lt.
Hol ´rd´g szûkÁti a bÃzÀt
s a puszta nyeli a rem¢nyt,
a f¡gg´nyt bizony ´sszehÃzzÀk.
Egy mÀsik idû elej¢n.
Fenn, tÃl az allegÂriÀkon,
germÀn szivÀrvÀny Ávein
az ¢g s a konyha: t´mj¢n s tÀrkony
mennyegzik, jÀmbor hÁveim!
Hol ¢gi vÀndorm¢rtan hÃz Àt
a villÀm-tablÂ tetej¢n,
a f¡gg´nyt mindig ´sszehÃzzÀk.
Egy. MÀsik. Idû. Elej¢n.
AjÀnlÀs:
Vannak, kik mindezt ÀtalusszÀk,
mint nyulacskÀnk a nagyreg¢nyt.
...Az idût sajnos ´sszehÃzzÀk
egy mÀsik vilÀg elej¢n.
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Utassy JÂzsef

A HAJDANI J¹Vý
Ha ki sz¢p j´tt´dig
a hÀtt¢rben lapult:
elûÂvakodik
vackÀrÂl most a mÃlt.
Sz¢gyenlûsen n¢z sz¢t,
szinte bocsÀnatot
k¢r a f¢l vilÀgtÂl,
hogy Ám: f´ltÀmadott.
°ljen hÀt a fûnix:
a hajdani j´vû!
Amn¢zia gy´tri,
negyven ¢v nagy idû.
Eml¢kszel? mosolydul
el egy f¢rfi arca:
°n dobtam benzines
palackot a tankra.
°s a halhatatlan,
a n¢hai drÀga,
Àmul csak a sz¢lben:
leng az idû Àga.

KISZçRADT FA
J´tt mÀrcius fens¢gesen,
f¡vet, fÀt izgatott,
cibÀlta Àgad, ¢desem,
a sz¢l, nem vetted ¢szre sem:
halott voltÀl, halott.
Most magad siratod magadat,
egyed¡l maradtÀl,
t´rzseden taplÂ, daganat,
nem szÀllnak rÀd a madarak,
csak a halottk¢m harkÀly.
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Kiss OttÂ

SZ¹VETEK
Megj´tt az amerikai
Megj´tt az amerikai, kiabÀlta H´hn TÂni mÀr messzirûl, ahogy k´zeledett rettenetes
hangerejü motorjÀn, megj´tt az amerikai, ordÁtotta, a tyÃkok szanasz¢t futottak a jÀrmü elûl, pedig n¢hÀny mÀsodperccel azelûtt m¢g b¢k¢sen kapirgÀltak az utca porÀban, megj´tt az amerikai, f¢kezett n¢hÀny m¢terrel elûttem Riga mopedj¢vel, Ãgy,
hogy a motor f¢lfordulatot tett az Ãton, a csomagtartÂja el¢m ker¡lt, csak fel kellett
rÀ ugranom, hogy mÀsodpercet se k¢slekedj¡nk, induljunk megn¢zni az amerikait,
a motor csattogott alattunk, a porfelhû meg, amit a Riga csinÀlt r´viddel azelûtt, ellepett minket, de ez egyik¡nket sem ¢rdekelte, megj´tt az amerikai, csak ez volt a fontos,
mert az amerikai ritka vend¢g a faluban, legutÂbb n¢gy esztendeje jÀrt itt, ¢s autÂval
j´tt, hatalmas z´ld autÂval, amire az volt Árva, Buick, talÀlgattuk akkor, hogy vajon
hogyan siker¡lt Àtjutnia a tengeren, mert az autÂnak szÀrnya nem volt, jÂl k´rben¢zt¡k, s bÀr leginkÀbb hajÂra eml¢keztetett, a n¢gy ker¢k elÀrulta, nem az, Àt lehet hozni
hajÂn, vilÀgosÁtott fel minket akkor az amerikai gyereke, aki alig lehetett nÀlunk idûsebb, talÀn k¢t-hÀrom ¢vvel, s aki tulajdonk¢ppen nem is amerikai volt, hiszen AusztrÀliÀban ¢lt a sz¡leivel, de nek¡nk csak amerikai lett, mert az utcÀban Ãgy besz¢ltek
a csalÀdrÂl, amerikaiak, ez¢rt aztÀn rajtuk maradt, ahogy a fiÃn is, nek¡nk û volt az
amerikai, Ágy besz¢lt¡nk rÂla, pedig tisztess¢ges neve is volt, David, az apja meg az
anyja tudott magyarul, David is, bÀr û furcsÀn ejtette a szavakat, de ¢rtett¡k, n¢ha
nem talÀlt egy-egy kifejez¢st, akkor azt angolul mondta, f¢nyk¢pezûg¢p, mondtuk neki n¢gy esztendeje, amikor bÃcsÃzkodtunk, f¢nyk¢pezûg¢p, mondta û is, ¢s felnevetett, a g¢pet nevette, mert a kez¢be adtuk, a g¢pet, amire az volt Árva cirill betükkel,
hogy Skolnyik, nem f¢nyk¢pezûg¢p, mondta az amerikai, ¢s elûvette a hajÂbÂl az ´v¢t,
f¢nyk¢pezûg¢p, mondta, ¢s mi k´rben¢zt¡k, de nem nevett¡nk, csodÀlkoztunk a masinÀn, mert az sokkal nagyobb volt, mint a mienk, ¢s rÀadÀsul sz´gletes, aztÀn megint
csodÀlkoztunk, mert az amerikai megmutatta a felv¢telt, amit rÂlunk csinÀlt r´viddel
azelûtt, s a t¢ny, hogy az alkotÀs pÀr perc alatt elk¢sz¡lt, mÀr ´nmagÀban csoda volt,
hÀt m¢g hogy szÁnesben lÀtszottunk rajta, h¡mm´gt¡nk, ¢s ingattuk a fej¡nket, erre
az amerikai megint felnevetett, ¢s csinÀlt egy mÀsik k¢pet is, a NenÀdov gyerek sokÀig
ûrizte, s amikor H´hn TÂni megvette a motort, k´z´s erûvel ragasztottuk fel rÀ az
alkotÀst, fekete klottnadrÀgban ¢s barna tornacipûben virÁtottunk a benzintankon, a
NenÀdov gyereknek ¢vekig tÀtva volt a szÀja, mÁg az esû, a sz¢l, a hÂ ¢s a j¢g v¢gk¢pp
el nem t´r´lte a mÃltat, el a klottnadrÀgot, a barna tornacipût ¢s a NenÀdov gyerek
tÀtott szÀjÀt, az eg¢szbûl csak hat feh¢r pont maradt a tankon, s az a hat feh¢r pont
szabÀlyosan helyezkedett el ott, ahol a csiriz leszedte a fest¢ket, olyan volt, mintha valaki telitalÀlatot gurÁtott volna egy nagy dobÂkockÀval, a kisdobos hat pontja, mondta
H´hn TÂni, amikor a felv¢tel mÀr eltünt onnan, ¢s r´h´g´tt, a kisdobos csudÀlatos
hat pontja, mondta, elcsuklott a hangja, folyt a k´nnye, ¢s fogta a hasÀt, mi meg n¢zt¡nk rÀ csendesen, ¢s min¢l inkÀbb nevetett, annÀl inkÀbb Ãgy, erre aztÀn a f´ldre
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hemperedett, annyira nevetett, s mi, H´hn TÂni meg ¢n, most ugyanott jÀrtunk a
RigÀval, mint ahol annak idej¢n a felv¢tel k¢sz¡lt, ahol a csoda megt´rt¢nt, a hÀz elûtt,
ahol az amerikai lakott, ha Àtkelt a nagy hajÂval a nagy tengeren, a hÀz elûtt, ahovÀ
minket, gyerekeket soha nem engedtek be, pedig sokszor csengett¡nk, kÁm¢letlen¡l,
mert tudtuk, valahol a nagyszobÀban ott a t¢v¢, nekik volt az elsû az utcÀban, hatalmas
antenna meredt a hatalmas hÀz tetej¢rûl az ¢g fel¢, arra, ahonnan a hÀborÃs filmek
j´ttek, az ¢g fel¢, ahonnan mindenki mÀst vÀrt, mi, gyerekek, filmeket, olyan filmeket,
ahol mindig a jÂ gyûz, ¢s a rossz elpusztul, de az¢rt nem hitt¡k, a H´hn TÂni meg ¢n,
hogy ott fenn, az ¢gben jobb lehet, mint lent, a Riga mopeden, a hÀz elûtt, ahova n¢mi
tanakodÀs utÀn most is becsengett¡nk, hogy lÀssuk az amerikait, hogy Ãjra j´jj´n vel¡nk, mint n¢gy ¢ve, ¢s r´viddel azutÀn meg is lÀttuk, mert nyÁlt az ajtÂ, ami elûtt¡nk
m¢g soha nem tÀrult ki, s ez mÀr ´nmagÀban csoda volt, aztÀn megint csodÀlkoztunk,
mert az amerikai nagyot nûtt, miÂta nem lÀttuk, mÀsf¢lszer akkora volt, mint mi, ¢s
teljesen megvÀltozott n¢gy ¢v alatt, ennyi az elsû pillanatban kider¡lt, s ennyi el¢g is
volt, nem is kellett t´bb pillanat neki sem ¢s nek¡nk sem, hogy n¢zel ki, mondta H´hn
TÂni, de nem az amerikainak, hanem nekem, ¢s v¢gigtekintett rajtam, szemrehÀnyÂn,
mintha csak rÀm akarnÀ kenni a hüv´s fogadtatÀst, v¢gigm¢rtem ¢n is magam, de
nem talÀltam kivetnivalÂt, jÂl Àllt rajtam a klottnadrÀg, nagyon nem is volt koszos, ¢s
egyforma zoknik emelkedtek a lÀbam szÀrÀn, a barna tornacipûbûl, mi bajod van,
mondtam, de inkÀbb csak magamnak, az amerikai k¢nyszeredetten mosolygott, aztÀn
mondott valamit, ¢s bement a hÀzba, de n¢hÀny mÀsodperc mÃlva visszat¢rt, a kez¢ben k¢t doboz cigarettÀval, amit fel¢nk nyÃjtott, H´hn TÂni elvette, RojÀlsz rÂtmentsz,
mondta a k¢k dobozokat a kezembe adva, ¢s a motorra ¡lt, aztÀn fel¡ltem ¢n is, hÀtra,
az amerikai meg bÃcsÃt intett, hogy lezÀrja a mÃltat, elt´r´lje, k´nnyed¢n, ¢s mi is
bÃcsÃt intett¡nk, Àm mi nem t´r´lt¡nk, hanem poroltunk, gyer¡nk, mondta H´hn
TÂni, de nem hazafel¢ vezetett, hanem ki az utcÀbÂl, ki a falubÂl, ûr¡lt tempÂban,
amennyit a Riga bÁrt, mehett¡nk vagy hatvannal, szÂlni akartam, hogy hova ez a rohanÀs, hogy bÀrmennyire tekeri is a gÀzkart, nem ¢r¡nk oda, hova is, szÂlni akartam,
de tudtam, bÀrmit kiÀltok, H´hn TÂni Ãgysem hallja a rettenetes hangerûtûl, a Riga
moped rep¡lt, Àllva hagytuk a z´ld Buickot, ami a sarkon parkolt, mert nem tudtÀk
bevinni az utcÀba, a lovas kocsik vÀjta m¢lyed¢sek k´z´tt megfeneklett volna, nem
erre az Ãtra gyÀrtottÀk, de nem Ãgy a RigÀt, annak szÀrnya nûtt, rep¡lt vel¡nk a moped, hova megy¡nk, akartam k¢rdezni H´hn TÂnit, de akkor meghallottam a hangjÀt, inkÀbb csak hangfoszlÀnyokat, aaa mÃltat v¢gk¢ppelt´r´lni rabszolgahadin dÃljvel¡nk, ¢nekelte, ¢s akkor ¢n is rÀzendÁtettem, a Riga moped meg emelkedni kezdett,
de olyan hirtelen, hogy a gyomrom lent maradt a f´ld´n, ¢s talÀn a H´hn TÂni gyomra
is lent maradt, aaa f´´´ld fogsarkÀbÂl kidûûûlni, ¢nekelt¡k mÀr egy¡tt, semmikvagyunk sminden lesz¡nk, de a gyomor nem türte a gyors emelked¢st, azt, ahogy csak
egy Riga bÁrja r´pÁteni a lelket, pedig k´nnyed¢n szÀlltunk akkor mÀr, s talÀn AusztrÀliÀig is elrep¡lt¡nk volna, de AmerikÀig biztosan, ha a semmibûl elû nem ker¡l az
a lÀny, az ¢g ¢s a f´ld k´z¡l valahonnan elû nem bukkan az a lÀny, akit valaki m¢g
talÀn a Riga mopedn¢l is t´k¢letesebb alkatr¢szekbûl rakott ´ssze, aki a NenÀdov gyereken kÁv¡l talÀn az egyetlen l¢ny lehetett akkor a faluban, aki¢rt ¢rdemes volt elengedni a gÀzkart, aki¢rt ¢rdemes volt feladni a gy´ny´rü rep¡lûutat, aki¢rt ¢rdemes
volt itt maradni a f´ld´n.
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A f´ld´n maradni
A f´ld´n maradni, gondolta apÀm, ahogy a lÀbÀval a hatalmas markolÂkotrÂ orra irÀnyÀban fek¡dt, az utcai kapu elûtt, csak a f´ld´n maradni, a f¡v´n, a markolÂ hiÀba
j´tt, apÀm nem mozdult, arra gondolt, semmi sem t´rt¢nhet mÀsk¢pp, csak ahogy
meg van Árva, azt mondta, ez jÀrt a fej¢ben akkor, mes¢lte Vesta Vera azon a d¢lutÀnon,
amikor elmentem hozzÀ, mert ¡zent, hogy elmondana valamit, s ¢n kÁvÀncsi voltam,
mi az a valami, ¡lt¡nk egymÀs mellett az Àgyon Vesta Vera szobÀjÀban, apÀm a f¡v´n
fek¡dt, mondta Vesta Vera, ¢s azon az est¢n ¢n is arra gondoltam, folytatta, hogy milyen jÂ lenne lefek¡dni a füre, pedig nem tudtam, hogy apÀm kint van a hÀz elûtt, de
m¢gis ez jÀrt a fejemben, lefek¡dni a füre, mondta Vesta Vera, mint ahogy r¢gen tett¡k, meleg nyÀri est¢ken, amikor gyerekek voltunk, sokszor aludtunk kint az ¢g alatt,
a k¢t bÀtyÀm meg ¢n, ¢s C¢zÀr, n¢zett Vesta Vera a hatalmas kutyÀra, aki elûtt¡nk ¡lt
a szûnyegen, ¢s lihegett, ¢s akkor elindult a g¢p, mondta Vesta Vera, de apÀm csak
fek¡dt a markolÂ elûtt, nem mozdult, folytatta Vesta Vera, hogy megv¢dje a hÀzat
vagy engem, nem tudom, mondta, ¢n meg azt gondoltam, az¢rt nem kellett volna,
hogy idehÁvjon, hiszen ismertem a t´rt¢netet, mindenki tudta a faluban, hogyan volt
a kombÀjnnal meg a markolÂkotrÂval, a DelÀs gyerekkel meg Vesta Vera apjÀval, aki
egy d¢lutÀn a t¢esz kombÀjnjÀval szinte felnyÀrsalta a DelÀs gyereket, a DelÀs gyereket,
aki a nagy esûben fej¢t lehajtva k´zeledett a H´hn TÂnitÂl lopott motorral az akkor
mÀr ÀllÂ kombÀjn fel¢ a keskeny t¢glagyÀri Ãton, s ez¢rt a DelÀs gyerek apja m¢g aznap
este le akarta d´nteni Vesta VerÀ¢k hÀzÀt, de csak az utcai kaput d´nt´tte le, mert a
g¢p lefulladt, ¢s a DelÀs gyerek apja nem tudta ÃjraindÁtani, Vesta Vera apjÀn ÀtgÀzolt
ugyan a markolÂkotrÂ, de k¢toldalt, jobbrÂl ¢s balrÂl d¡b´r´gtek el mellette a lÀnctalpak, elhaladt felette a g¢p, Ágy hÀt test¢ben ¢p maradt, bÀr lehet, hogy bel¡l mÀr
felk¢sz¡lt a halÀlra, ezt nem tudhattam, ¢s Vesta Vera sem tudhatta, semmi sem t´rt¢nhet mÀsk¢pp, csak ahogy meg van Árva, mondta megint Vesta Vera, ¢s ¢n kicsit
csalÂdott lettem, mert Ãjra hallottam azt a t´rt¢netet, amit mÀr ismertem, s azt gondoltam, inkÀbb a temet¢sre kellett volna elmennem, a DelÀs gyerek temet¢s¢re, ahol
H´hn TÂni ¢s a NenÀdov gyerek is volt azon a d¢lutÀnon, meg a Vesta Vera apja is,
de akkor Vesta Vera a szemembe n¢zett, ¢s azt mondta, hogy a DelÀs gyerek meg¢rdemelte azt, ami t´rt¢nt, ¢s Vesta Vera k´nnyei v¢gigcsorogtak az arcÀn, de ezt senki
sem tudja, szipogta Vesta Vera, csak ¢n meg az Isten, mondta, ¢s kit´rt belûle a zokogÀs, nyÃltam volna, hogy megsimogassam az arcÀt, hogy megvigasztaljam, de a mozdulatra C¢zÀr, a kutya, aki m¢g mindig elûtt¡nk lihegett, a kezem utÀn kapott, Ágy hÀt
visszatettem azt a combomra, a DelÀs gyereket ne emlegess¡k, Ãgysem hallja a mennyorszÀgban, mondtam, nem, szipogott Vesta Vera, a pokolra ker¡lt, felelte, ¢s megint
zokogni kezdett, ¢s ¢n megint mozdÁtottam a kezem, de a kutya figyelt, aztÀn, amikor
abbamaradt a szipogÀs, Vesta Vera megint rÀm n¢zett, ¢s azt mondta, hogy û mÀr nem
szüz, hallgattunk n¢hÀny mÀsodpercig, ¢n sem vagyok mÀr szüz, mondtam aztÀn,
hogy vigasztaljam Vesta VerÀt, de erre ism¢t kit´rt belûle a zokogÀs, talÀn m¢g erûsebben t´rt ki, mint azelûtt, s ¢n nem tudtam, mit tegyek, C¢zÀrra n¢ztem, hogy segÁtsen, de a buta Àllat csak a gazdÀjÀra figyelt, utÀna meg f¢lrefordÁtotta a fej¢t, aztÀn
vissza, ¢s Ãjra lihegni kezdett, megerûszakolt a DelÀs gyerek, mondta Vesta Vera, ¢s
mintha megk´nnyebb¡lt volna, lassan abbamaradt a szipogÀs, mÀr k¢t ¢ve, folytatta,
de megfenyegetett, hogy meg´l, ha valakinek elmondom, mondta Vesta Vera, aztÀn
nagyot sÂhajtott, az ¢rparton t´rt¢nt, a fahÁd alatt, ahonnan lesik a fiÃk a lÀnyok lÀba
k´z¢t, mondta, ¢s megint rÀm n¢zett, a tekintet¢ben s¢rtûd´tts¢g ¡lt, Àm ugyanakkor
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el¢gedetts¢g is bujkÀlt ott, ¢s mikor ez utÂbbit felfedeztem, az arcom v´r´s lett, legalÀbbis Ãgy ¢reztem, de nemcsak a felfedez¢stûl, hanem mert eszembe jutott, hogy a
H´hn TÂnival meg a NenÀdov gyerekkel ¢n is n¢ztem mÀr a lÀnyok lÀba k´z¢t a fahÁd
alÂl, a deszkÀk r¢sein Àt, ¢s akkor, mintha csak a kutyÀt figyeln¢m, lopva Vesta VerÀra
lestem, ¢s megint felfedezni v¢ltem az el¢gedetts¢get a tekintet¢ben, de ez az el¢gedetts¢g most mÀst mondott, mint az elûbb, azt, hogy Vesta Vera tudja, ¢n is n¢ztem a
lÀnyok lÀba k´z¢t, erre aztÀn, ha lehet, m¢g v´r´sebb lett az arcom, ¢s akkor Vesta
Vera, mintha csak direkt, felhÃzta egyik lÀbÀt az Àgyra, a mozdulatra a r´vid szoknya,
amit Vesta Vera viselt, feljebb csÃszott a combjÀn, a kutya meg, mintha csak parancsszÂ
lenne az a lÀbfelhÃzÀs, hirtelen abbahagyta a liheg¢st, ¢s Vesta Vera lÀba k´z¢ fÃrta a
fej¢t, nem m¢sz innen, mondta azonnal Vesta Vera, ¢s a fej¢re ¡t´tt az Àllatnak, de
akkor mÀr Vesta Vera arca is v´r´s volt, meleg van itt, mondtam, ¢s felÀlltam, hogy
kinyissam az ablakot, kiviszem a kutyÀt, mondta akkor Vesta Vera, ¢s C¢zÀrral kiment
a szobÀbÂl, ¢n meg kitÀrtam a kis ablak szÀrnyait, Vesta Vera ablaka a disznÂÂlra n¢zett,
az Âlban hatalmas Àllat fek¡dt, a lÀtvÀny jÂt tett, meg talÀn a friss levegû is, elmÃlt az
¢getû ¢rz¢s az arcomrÂl, vissza¡ltem az Àgyra, de Vesta Vera sokÀig nem j´tt be a szobÀba, ez¢rt az ÁrÂasztalhoz mentem, a tetej¢n aprÂsÀgok voltak, ceruza, radÁr, szigetelûszalag, kihÃztam hÀt a fiÂkot, ott meg k´nyveket lÀttam, ¢s a k´nyvek tetej¢n egy
papÁrlapot, ¢rzelmem kocka, bÀrsony a lapja, v¢res a sarka, van, aki dobja, olvastam
a cetlin az egymÀs alÀ Árt sorokat, kiszÀmolÂs, ez volt a r´vid vers cÁme, gyorsan
visszacsuktam a fiÂkot, sz¢gyelltem magam, ami¢rt kutattam, megmosdottam egy kicsit, nyitott be Vesta Vera a szobÀba, de akkor ¢n mÀr az Àgyon ¡ltem, ¢s lÀttam, kirÃzsozta az ajkÀt, ¢s mÀsik pÂlÂt vett fel, feh¢ret, a melltartÂt meg levette, Àt¡t´ttek a
nagy, barna gombok a pÂlÂn, s mozogtak is le-f´l, ahogy Vesta Vera k´zeledett az Àgyhoz, de nem ¡lt le, megÀllt elûttem, lehajolt, ¢s megfogta a kezem, k¢rsz bort, k¢rdezte,
van kint a konyhÀban, meg pohÀr is, mondta, nem tudtam, mit tegyek, nem szoktam
inni, mondtam aztÀn, ¢n sem, mondta Vesta Vera, de ha k¢rsz, mondtam, hozd be,
mondta Vesta Vera, ¢s ¢n kimentem a konyhÀba, az asztalon f¢mtÀlca volt, azon meg
egy ¡veg hÀzi bor k¢t pohÀrral, elûk¢szÁtette, gondoltam, s egyik kezembe fogtam a
tÀlcÀt, hogy a mÀsikkal ki tudjam nyitni majd az ajtÂt, s Ãgy is lett, de amikor bel¢ptem,
megremegett a kezem, mert Vesta Vera az Àgyon fek¡dt, hason, ¢s nem volt rajta ruha,
a vÀlla f´l´tt n¢zett rÀm, ¢s mosolygott, a f´ld´n maradni, gondoltam, s ez jÂt tett,
kicsit megnyugodtam, de a poharak csilingeltek a tÀlcÀn, a bor meg l´ty´g´tt az ¡vegben, gyorsan letettem hÀt az eg¢szet az ajtÂ melletti kÀlyhÀra, gyere ide, mondta Vesta
Vera, s ¢n odamentem, megfogta a kezem, ¢s mutatÂujjam a szÀjÀba vette, a kezem
m¢g mindig remegett, de most nem voltam piros, az elûbb hazudtam, mondtam neki,
¢n m¢g szüz vagyok, vagyis nem voltam m¢g Ãgy lÀnnyal, hebegtem, simogassÀl,
mondta, ¢s kivette az ujjamat a szÀjÀbÂl, ¢n meg simogatni kezdtem a hÀtÀt, de a tekintetem lejjebb kutatott, azt akarom, hogy szeressen valaki, mondta Vesta Vera, ¢s
¢n azt gondoltam, hogy majd szeretni fogom, finomabban, mondta akkor Vesta Vera,
¢s ¢n finomabban simogattam, puhÀn, mondta Vesta Vera, ¢s ¢n puhÀn simogattam,
¢s egyre lejjebb, akkor az ablak alatt r´f´gni kezdett a disznÂ, de ¢n tovÀbb simogattam, csendben voltunk percekig, ¢s ebben a csendben egyre jobban hallatszott a disznÂ
r´f´g¢se, ez Ágy nem megy, mondtam Vesta VerÀnak, ¢s û fel¡lt, elûtünt hatalmas melle, mert az anyÀm cigÀny volt, az¢rt nem szeret senki, mondta Vesta Vera, ¢s lÀttam,
megint a sÁrÀssal k¡szk´dik, f¢lcigÀny, Ágy csÃfolt a DelÀs gyerek is, mondta, ¢s Ãjra
jÀrkÀlni kezdtek a barna gombok, le-f´l himbÀlÂzott Vesta Vera hatalmas melle, azt
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hittem, megint zokogni kezd, de nem, mindnyÀjan csak azt akarjÀtok, szemetek vagytok mind, kiabÀlta Vesta Vera, ¢s felkapta a kispÀrnÀt, azzal ¡t´tte a fejemet, ¢n meg
´sszehÃztam magam, a kezem a tarkÂmra tettem, de Vesta Vera csak ¡t´tt a pÀrnÀval,
mindenki rohadt szem¢t, ordÁtotta, ¢s ¡t´tt, mindennap erre vÀrtam, ¡v´lt´tte Vesta
Vera, hogy megd´g´lj´n, ¢s csak ¡t´tt, nem tudjÀtok, hogy milyen az, kiabÀlta, ¢s verte
a fejem a pÀrnÀval, s ¢n nem tudtam, honnan ez a d¡h, azt hittem, sohasem hagyja
abba, mindennap ¢s minden ¢jjel, kiÀltotta, ¢s akkor a pÀrna kiszakadt, mindennap
¢s minden ¢jjel, mondta Vesta Vera t´bbsz´r is, de egyre csendesebben, mindennap
¢s minden ¢jjel, mondta Vesta Vera, feln¢ztem, Àm û nem figyelt rÀm, akkor mÀr hallgatott, ¢s valahova nagyon messzire bÀmult, tekintete egyetlen pontra tapadt, lehet,
hogy nem is hallotta a disznÂt, pedig az m¢g mindig r´f´g´tt, ¢s lehet, hogy a tollpih¢ket sem lÀtta, pedig azok akkor szÀlltak le rÀnk, Vesta VerÀra ¢s rÀm, puhÀn, mintha
csak simogatni szeretn¢nek.
Csak simogatni szeretne
Csak simogatni szeretn¢lek, mondta a NenÀdov gyerek a b¢kÀnak, ¢s Âvatosan k´zelÁtette fel¢ a kez¢t, de a b¢ka elugrott, Àm a NenÀdov gyerek megint k´zelÁtett, de akkor
meg felfÃjta magÀt az Àllat, szembepisil, mondtam a NenÀdov gyereknek, de û csak
nyÃlt a b¢ka fel¢, hagyjÀtok mÀr azt a varangyot, Ãgysem lesz belûle kirÀlylÀny, j´tt ki
Stanci n¢ni az udvarra, ahol voltunk, kez¢t megt´r´lte a k´t¢ny¢be, inkÀbb szÂljatok
be Stanci bÀcsinak a restibe, hogy j´jj´n eb¢delni, mondta, Ãgysem talÀl haza egyed¡l,
tette hozzÀ az orra alatt, ¢s mÀr fordult is vissza a hÀzba, mit esznek, Stanci n¢ni, k¢rdezte a NenÀdov gyerek jÂ hangosan, ¢s mÀr nem k´zelÁtett, szilvÀs gombÂc lesz, fordult vissza f¢lig Stanci n¢ni, senki sem tud olyan jÂ szilvÀs gombÂcot csinÀlni, mint a
Stanci n¢ni, mondtam a NenÀdov gyereknek jÂ hangosan, ha szÂltok Stanci bÀcsinak,
ti is kaptok, fordult vissza most mÀr eg¢szen Stanci n¢ni, aztÀn bement a hÀzba, mi
meg futva vÀgtunk Àt Stanci bÀcsi¢k kertj¢n, hogy min¢l hamarabb oda¢rj¡nk az ÀllomÀs ¢p¡lete melletti restibe, a Z´ld Szemaforba, hogy ki ne hülj´n a leves, mert a
szilvÀs gombÂchoz bizonyÀra az is jÀr, futottunk v¢gig az ¢rparton, Àt a fahÁdon, v¢gig
a fûutcÀn, futottunk, majdnem a Z´ld Szemaforig, csak r´vid idûre Àlltunk le, Ãgy a
tÀv fel¢n¢l, mert a NenÀdov gyerek k´h´gni kezdett, Àm hamar elmÃlt a k´h´g¢se,
¢s csak akkor j´tt vissza megint, amikor bel¢pt¡nk a restibe, mert a falakbÂl r¢grûl
maradt dohÀnybüz Àradt, s m¢g szivarf¡st is ¢rzûd´tt, friss ¢s irtÂzatosan b¡d´s, mint
a Stanci bÀcsi szivarjÀ¢, mi van, k´lk´k, szÂlt rÀnk a csapos, mÀs nem is volt a helyis¢gben, akkor a NenÀdov gyerekre megint rÀj´tt a k´h´g¢s, ¢s kifordult a kocsmÀbÂl,
k¢rdezni akartam a csapost, nem lÀtta-e Stanci bÀcsit, de megelûz´tt, hisz nem elûsz´r
kerest¡k ût a Z´ld Szemaforban, az ÀllomÀsra ment, mondta, mielûtt megszÂlÁthattam
volna, a NenÀdov gyerek is hallotta, hol keress¡k Stanci bÀcsit, pedig m¢g mindig
k´h´g´tt, de akkor mÀr nemcsak ez¢rt nem futottunk, mert k´h´g¢s k´zben olyat
nem lehet, hanem mert az ÀllomÀs ¢p¡let¢nek ablakÀig mind´ssze hatvanhat l¢p¢st
kellett megtenn¡nk, lehet, hogy a NenÀdov gyereknek t´bbet, mert kisebb volt, ¢s
kisebbeket is l¢pett, de nekem hatvanhatot, t´bbsz´r megszÀmoltam, amikor egyed¡l
jÀrtam erre, most is szÀmoltam, mert a NenÀdov gyerekkel nem lehetett besz¢lni, m¢g
mindig k´h´g´tt, de egyszer csak hirtelen abbahagyta, pontosan a tÀv fel¢n¢l, a harmincharmadik l¢p¢s utÀn, ahonnan mÀr lÀtszott a t¡k´r, az ablakon Àt lÀtszott az a
megrepedt t¡k´r, melynek segÁts¢g¢vel az ÀllomÀs irodÀjÀba be lehetett lÀtni, tudtuk,
hisz sokszor lest¡k, gyerekek, a tÀrcsÀs embert az irodÀjÀban, aki most is ott volt, de

1698 ã Kiss OttÂ: Sz´vetek

most Stanci bÀcsi is ott ¡lt, a tÀrcsÀs ember mellett, aki Stanci bÀcsi f¡st´lgû szivarjÀt
tartotta, amitûl a NenÀdov gyerek ÀltalÀban k´h´g´tt, de most nem, mert a szivar
messze volt a NenÀdov gyerektûl, a NenÀdov gyerek meg messze volt a szivartÂl, ahogy
ez ilyen esetekben lenni szokott, a tÀrcsÀs ember jÂ messzire tartotta a szivart a test¢tûl,
csak f¡st´lgû v¢g¢t lÀttuk, a t´bbi kimaradt a t¡k´rbûl, de tudtuk, ott van, mert ha
valami nem lÀtszik, az¢rt m¢g l¢tezik, ahogy azt Stanci bÀcsi egyszer megtanÁtotta nek¡nk, gyerekeknek, de most Stanci bÀcsi a tÀrcsÀs embert tanÁtotta, legalÀbbis magyarÀzott neki, hogy mit, azt nem hallottuk, Àm amikor Stanci bÀcsi ´sszekulcsolta a kez¢t
a tÀrcsÀs ember hÂna alatt, akkor mÀr tudtuk, hogy a t´r´k gyereket mes¢li, azt a fogÀst
mutatja, amivel Stanci bÀcsi egyszer r¢gen legyûzte a t´r´k gyereket, rÀismert¡nk a
sz¢p fogÀsra, mert nek¡nk is mutatta sokszor, s amikor Stanci bÀcsi ism¢t legyûzte a
t´r´k gyereket, megkondult a harang a k´zeli templom tornyÀban, d¢l van, mondta
a NenÀdov gyerek, s rem¢nykedni kezdt¡nk, hogy Stanci bÀcsi is hallja a harangszÂt,
s esz¢be jut az eb¢d, a szilvÀs gombÂc meg a leves, ami, ha nem siet¡nk, kihül, rem¢nykedni kezdt¡nk, mert az, hogy bemenj¡nk a tÀrcsÀs ember irodÀjÀba, szÂba sem
j´tt, m¢g csak nem is gondoltunk rÀ, hiszen a tÀrcsÀs ember sokszor elkergetett minket,
gyerekeket, az ÀllomÀs k´rny¢k¢rûl, ha arra ûgyelegt¡nk, vagy ha ¢szrevette, hogy
less¡k ût a megrepedt t¡kr´n kereszt¡l, amint belemer¡l a vastag fekete k´nyvbe, amit
olvasott, s ami most az asztalon fek¡dt, de akkor mÀr nemcsak a k´nyv lÀtszott a megrepedt t¡k´rben, hanem a szivar is, mert a tÀrcsÀs ember visszaadta azt Stanci bÀcsinak, ¢s Stanci bÀcsi felÀllt, mi meg lejjebb hÃzÂdtunk, hogy ha a tÀrcsÀs ember kikÁs¢ri
Stanci bÀcsit, ne lÀsson meg minket, de a tÀrcsÀs ember nem j´tt ki, csak Stanci bÀcsi,
mi meg k´vett¡k ût, s Ãgy f¢l tÀvnÀl, a harmincharmadik l¢p¢s tÀjÀn k´zrefogtuk, nehogy a resti fel¢ forduljon, ¢s megszÂlÁtottuk, hogy ¢rte j´tt¡nk, a Stanci n¢ni k¡ld´tt,
¢s hogy ez¢rt szilvÀs gombÂc jÀr majd, legalÀbbis ezt Ág¢rt¢k, ¢s a Stanci bÀcsi nagyot
szÁvott a szivarbÂl, ¢s mosolygott, de a mosoly nem siker¡lt eg¢szen, mert Stanci bÀcsit
elfogta a k´h´g¢s, ahogy a NenÀdov gyereket is szokta, mi meg el¢rkezettnek lÀttuk
az idût, hogy megk¢rdezz¡k, mit is olvas a tÀrcsÀs ember olyan nagy igyekezettel, milyen k´nyv az, amit ÀllandÂan olvasni lehet, sz´vets¢gek k´nyve, mondta Stanci bÀcsi,
sz´vets¢gek¢, k¢rdezte a NenÀdov gyerek, az, mondta Stanci bÀcsi, olyan, mint a DelÀs
gyerek csapata vagy a mi csapatunk, hogy sz´vets¢gben vagyunk hÀrman, ¢n, a H´hn
TÂni meg a NenÀdov gyerek, k¢rdeztem Stanci bÀcsit, ahogy ment¡nk v¢gig a fûutcÀn, majdnem, mondta Stanci bÀcsi, hÀborÃs k´nyv, k¢rdezte a NenÀdov gyerek, s
akkor Stanci bÀcsi megint mosolyra hÃzta a szÀjÀt, de most siker¡lt is neki, mert akkorra mÀr elnyomta a szivart, azt a sz´vets¢get az emberek nem egymÀssal k´tik,
mondta Stanci bÀcsi, hanem, k¢rdezte a NenÀdov gyerek, a fentiekkel, mondta Stanci
bÀcsi, ¢s az ¢g fel¢ n¢zett, amerre a tÀrcsÀs ember is szokott, ha felpillant a fekete k´nyvbûl, fent is van egy ugyanolyan vilÀg, mint itt lent, vagy m¢g lejjebb, bennetek, n¢zett
rÀnk Stanci bÀcsi, vagyis Ãgy van berendezve, tette hozzÀ, csak, mondta aztÀn Stanci
bÀcsi, ¢s elhallgatott, csak, k¢rdezte a NenÀdov gyerek, csak ott rosszabb a helyzet,
mert nem lehet szivarozni, mondta Stanci bÀcsi, hallod, mondtam a NenÀdov gyereknek, lehet, hogy ott neked is jobb lenne, nem k´h´gn¢l annyit, lehet, mondta a NenÀdov gyerek tünûdve, ¢s nem szÂlt mÀr hazÀig, ¢s Stanci bÀcsi sem szÂlt mÀr hazÀig,
csak otthon, akkor, amikor asztalhoz ¡lt¡nk, mind a n¢gyen, mert Stanci n¢ni nek¡nk,
gyerekeknek is terÁtett, hideg a leves, mondta akkor Stanci bÀcsi, de Stanci n¢ni elûsz´r
Ãgy tett, mint aki nem hallja, aztÀn, amikor a szilvÀs gombÂc j´tt, akkor Stanci n¢ni
megjegyezte, hogy a gombÂc hidegen jÂ csak igazÀn, mert ha meleg, elcsapja a gyomrot, aztÀn azt mondta, hogy az û kislÀnya is nagyon szerette a gombÂcot, m¢g a szil-
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vafÀra is felmÀszott, hogy leszedje a hozzÀvalÂt, az lett a veszte is, tette hozzÀ Stanci
n¢ni, ¢s a feje nagyon remegett, nem Ãgy volt az, mama, mondta Stanci bÀcsi, ¢s felszÃrt egy gombÂcot a villÀjÀra, ennek Ágy kellett lennie, mondta aztÀn Stanci bÀcsi, ¢s
akkor Stanci n¢ni is le¡lt, egy¢l, kisfiam, mondta, ¢s fel¢m nyÃlt, hogy megsimogassa
a fejem, de ¢n elhÃzÂdtam, hagyja, Stanci n¢ni, mondta a NenÀdov gyerek, ¢s û is
felszÃrt egy gombÂcot a villÀjÀra, hiÀba simogatja, mondta a NenÀdov gyerek, Ãgyse
lesz belûle kirÀlylÀny.
KirÀlylÀny lesz belûle
KirÀlylÀny lesz belûle, ha addig ¢lek is, mondta H´hn TÂni, aztÀn hozzÀtette, hogy a
tenyer¢n fogja hordani, majd meglÀtom, û, H´hn TÂni, az ilyesmivel nem szokott viccelni, ha egyszer valamit megmond, az Ãgy is lesz, jÂl van, mondtam, majd meglÀtjuk,
meg¢rdemli, mondta H´hn TÂni, meg¢rdemli, mondtam ¢n is, egy¢bk¢nt meg,
mondta û, egy¢bk¢nt meg, k¢rdeztem, egy¢bk¢nt meg szeretet kell neki, mondta
H´hn TÂni, vilÀgos, mint a nap, Vesta VerÀnak szeretethiÀnya van, mondta, ¢s le¡lt
a fübe, vilÀgos, mint a nap, mondtam ¢n is, ¢s mell¢¡ltem, nem lÀtsz papsajtot, k¢rdezte H´hn TÂni, k´rben¢ztem, erre nincsen, mondtam, ¢s hogy csinÀlod, k¢rdeztem
aztÀn, H´hn TÂni is k´rben¢zett, kihÃzott egy füszÀlat, mikor van Vera-nap, k¢rdezte,
¢s a szÀjÀba vette a füszÀlat, valamikor ¢v elej¢n, mondtam, hÁvhatnÀk mÀsk¢pp is,
tünûd´tt H´hn TÂni, JolÀnnak, mondtam, az most van, h¡lyes¢g, mondta H´hn TÂni, a VerÀnÀl nincs szebb n¢v, tette hozzÀ, nincs, mondtam ¢n is, hÀt akkor, n¢zett rÀm,
semmi, mondtam, csak azt k¢rdezem, hogyan csinÀlod, k¢rdeztem, egyenesen, mondta H´hn TÂni, megmondom neki, hogy mi van, tette hozzÀ, mi¢rt, mi van, k¢rdeztem,
mi van, mi van, t¢pett ki egy fücsomÂt H´hn TÂni, az van, hogy nem lehet hagyni,
hogy szenvedjen, mondta H´hn TÂni, nem lehet, mondtam ¢n is, hÀt akkor, k¢rdezte
H´hn TÂni, ezt k¢rdezem ¢n is, mondtam, szerinted, k¢rdezte H´hn TÂni kicsit k¢sûbb, szerintem finoman, mondtam, puhÀn, ki kell tapogatni, hogy akarja-e, tettem
hozzÀ, elviszem moziba, mondta H´hn TÂni, h¢tfûn van matin¢, mondtam neki, k¢t
forint, n¢gytûl, t¢ptem ki ¢n is egy füszÀlat, fejenk¢nt, k¢rdezte H´hn TÂni, fejenk¢nt,
mondtam, nem baj, mondta û, meg¢ri, tette hozzÀ, mi megy, n¢zett rÀm aztÀn, nem
tudom, feleltem, meg k¢ne n¢zni, mi megy, mondta H´hn TÂni, vigyem el szerelmes
filmre, k¢rdezte, h¡lye vagy, mondtam, matin¢n nincs szerelmes, h¢tfûn elmegy¡nk,
megn¢zz¡k, mi megy, mondta H´hn TÂni, ma van h¢tfû, mondtam neki, az¢rt mondom, mondta H´hn TÂni, j´ssz, k¢rdeztem, pihenek m¢g egy kicsit, mondta, fÀradt
vagy, tettem a szÀmba a füszÀlat, nem, mondta H´hn TÂni, hÀt akkor, k¢rdeztem, csak
Ãgy, mondta, mi¢rt, k¢rdeztem, mi¢rt, mi¢rt, mert h¢tfû van, mondta, ¢s hallgatott,
aztÀn hozzÀtette, hogy biztosan lelegelt¢k a disznÂk, mit, k¢rdeztem, mit, mondta, hÀt
a papsajtot, okos Àllat a disznÂ, magyarÀzta H´hn TÂni, kieszi a fü k´z¡l, mondta,
akkor n¢gykor a mozinÀl, k¢rdeztem, n¢gykor a mozinÀl, mondta û is, megyek, mondtam, menj¢l, mondta H´hn TÂni, aztÀn megint kihÃzott egy füszÀlat, ¢n meg felÀlltam,
¢s elindultam, m¢g hogy kirÀlylÀny lesz belûle, gondoltam, ¢s eszembe jutott a lÀny,
akit nemr¢g lÀttunk H´hn TÂnival, abbÂl nem kell kirÀlylÀnyt csinÀlni, az k¢szen van,
gondoltam, olyat csak festeni lehet, de kinek van akkora ecsetje, hogy olyan sz¢pet
fessen, meg vÀszon is kell, jÂ nagy, legalÀbb akkora, mint a moziban, gondoltam, ¢s
akkor, ahogy befordultam a sarkon, szembej´tt velem az a lÀny, akit H´hn TÂnival
egyszer mÀr lÀttunk, elûsz´r azt hittem, csak odak¢pzelem, de nem, mert k´zeledett,
¢s mosolygott, hÀtran¢ztem, hogy tÀn j´n utÀnam valaki, azon mosolyog, a lÀny ettûl
m¢g jobban mosolygott, mert nem j´tt utÀnam senki, ¢s ¢n onnan kezdve nem tudtam
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levenni a tekintetem rÂla, egyszerü volt ¢s t´k¢letes, t´r¢keny kirÀlylÀny, de igazi nû
is, pÂlÂjÀn szÁnes, festett lepk¢ket hozott, de lehet, hogy azok hoztÀk ût, mert k´nynyed¢n l¢pkedett fel¢m, pedig a kez¢ben nagy ¢s furcsa alakÃ bûr´nd volt, igen, gondoltam, a lepk¢k hozzÀk, azokkal j´tt a f´ldre is, mert abban biztos voltam, hogy csak
Àtmenetileg van itt, s majd visszaviszik a lepk¢k az ¢g ¢s f´ld k´z´tti vilÀgba, hova m¢sz
azzal a bûr´nddel, k¢rdeztem, mert a lÀny, amikor a k´zelembe ¢rt, m¢g mindig mosolygott, aztÀn megÀllt, ¢s a szemembe n¢zett, ez nem bûr´nd, hanem gitÀrtok, mondta, besz¢lû vÀszon, gondoltam, mert a lÀny hangja selymes volt, mint egy finom sz´vet,
lepk¢kbûl szûtt¢k, tünûdtem magamban, gitÀrtok, tünûdtem aztÀn mÀr hangosan, ¢s
kivettem a füszÀlat a szÀmbÂl, ¢s a szÀm tÀtva maradt, mert a lepk¢k abban a pillanatban felszÀlltak, otthagytÀk nekem a lÀnyt, de ¢n nem a lepk¢ket n¢ztem, hanem a nût,
aki m¢g mindig mosolygott, Ãgy Àlltunk az utcÀn, mintha r¢grûl ismern¢nk egymÀst,
csak eddig m¢g nem talÀlkoztunk, ¢s te hovÀ m¢sz, k¢rdezte, mert h¢tfû volt, s mert
h¢tfûn mindig k¢rdezett, mint az k¢sûbb kider¡lt, amikor mÀr jÂl ismertem a lÀnyt,
akit LisÀnak hÁvtak, Lisa h¢tfûn mindig k¢rdezett, a vÀlaszokat meg ÀltalÀban h¢tv¢g¢re hagyta, az ´t´dik, de inkÀbb a hatodik napra, de sosem a hetedikre, mert akkor
inkÀbb pihent.
Akkor inkÀbb pihen
Akkor inkÀbb pihen, mondta a NenÀdov gyerek, ¢s ledûlt a vasÀgyÀra, jÂl van ez Ágy,
gondoltam, ¢s ¢n is ledûltem a vasÀgyamra, az otthonban d¢lutÀni pihenû volt, s bÀr
ritkÀn t´lt´tt¡k Àgyban azt a k¢t ÂrÀt, az elej¢n ÀltalÀban lefek¡dt¡nk, mÁg a nevelûk
k´rbejÀrtÀk a szobÀkat, hogy megn¢zz¢k, mindenki fent van-e az ÀgyÀn, azutÀn csak
az volt a l¢nyeg, hogy csendben maradjunk, bÀrmit csinÀlhattunk a szobÀkban, csak
hangoskodni nem lehetett, persze n¢ha rÀnk nyitottak, ¢s ha nem fek¡dt¡nk vÁzszintesen, ha mondjuk kÀrtyÀztunk vagy kockÀt dobtunk, akkor n¢hÀny napig nem mehett¡nk sehova, s most vÀrhatÂ volt, hogy rÀnk nyitnak, mert hÀrom napja k¢t srÀc
megsz´k´tt az otthonbÂl, s azÂta szigorÃbban ellenûriztek, hÀt akkor pihen¡nk, gondoltam, s az jÀrt a fejemben, amit Stanci bÀcsi mondott n¢hÀny nappal azelûtt, amikor
panaszkodtunk neki a d¢lutÀni pihen¢sre, hogy mi¢rt kell nek¡nk fek¡dni, a NenÀdov gyereknek meg nekem, meg a t´bbi nevelûotthonosnak, mi¢rt kell minden Àldott
d¢lutÀn lefek¡dni, amikor nem is vagyunk Àlmosak, inkÀbb menn¢nk valahova,
mondjuk Stanci bÀcsi¢khoz, mert ott jobb, ¢s akkor Stanci bÀcsi a mozdulatlansÀgrÂl
meg a mozgÀsrÂl besz¢lt nek¡nk, hogy mind a kettû fontos, egyik sem lehetne a mÀsik
n¢lk¡l, de az alvÀsra ott van az ¢jszaka, mondta akkor a NenÀdov gyerek, van Ãgy,
hogy nincs mÀs Ãt, csak a mozdulatlansÀg Ãtja, mondta akkor Stanci bÀcsi, ami mindig
a mozgÀs¢ is, magyarÀzta, mert a mozgÀs ¢s mozdulatlansÀg ugyanaz, mondta Stanci
bÀcsi, ennek semmi k´ze a d¢lutÀni pihenûh´z, mondtam Stanci bÀcsinak, ¢s a NenÀdov gyerek erûsen bÂlogatott, rendnek kell lennie, kezdte Ãjra a magyarÀzkodÀst
Stanci bÀcsi, ¢s nektek is az a dolgotok, hogy betartsÀtok a rendet, mondta, mert minden¡tt a f´ld´n, de m¢g a vilÀgegyetemben is ugyanaz a rend van, s nektek, gyerekeknek, ¢s nek¡nk, felnûtteknek ¢s minden ¢lûnek az a dolga, hogy fenntartsa ezt a
rendet, arra ott van RÂzsa rendûr, mondtam, de Stanci bÀcsi tovÀbb magyarÀzott, hogy
ezek olyan t´rv¢nyek, amelyek nincsenek leÁrva, ¢n nem akarom betartani ezeket a
t´rv¢nyeket, mondta a NenÀdov gyerek, fûleg hogy nincsenek leÁrva, mondtam ¢n
is, nincs mÀs Ãt, mondta Stanci bÀcsi, be kell tartani, mert ez a rend erûsebb nÀlatok,
de m¢g nÀlam is, mondta Stanci bÀcsi, m¢g a t´r´k´kn¢l is, k¢rdeztem, m¢g a t´r´-

Kiss OttÂ: Sz´vetek ã 1701

k´kn¢l is, mondta Stanci bÀcsi, de m¢g az oroszoknÀl, n¢metekn¢l meg a romÀnoknÀl,
sût az amerikaiaknÀl is, folytatta, mert ez a rend olyan rend, hogy ha nem tartjÀtok
be, akkor kivet magÀbÂl, ¢s elpusztultok, mert nincs mÀs Ãt, csak ebben a rendben
¢lhettek, egyszer Ãgyis meghalunk, mondta a NenÀdov gyerek, mindenki meghal,
mondtam ¢n is, f¢lrebesz¢l, mondta a NenÀdov gyerek, csak a rendetlenek halnak
meg, n¢zett Stanci bÀcsira, nem Ãgy van az, mondta Stanci bÀcsi, hanem Ãgy, hogy a
halÀl is hozzÀtartozik ehhez a rendhez, azt is el kell fogadnunk, mert ha nem tessz¡k,
idû elûtt kivet magÀbÂl ez a rend, de ha elfogadjuk, mondta Stanci bÀcsi, akkor, ¢s
csak akkor, sz¢pen ¢lhet¡nk, ¢s szabadok lehet¡nk, hogy lehet¡nk szabadok, amikor
bezÀrnak minket, k¢rdezte a NenÀdov gyerek, meg kell sz´kni, mondtam, nem kell
megsz´kni, mondta Stanci bÀcsi, egy sz´k¢stûl m¢g nem borul fel a rend, mondta a
NenÀdov gyerek, felborul az, mondta Stanci bÀcsi, bennetek borul fel, folytatta, mert
bennetek is ugyanaz a rend van, mint bennem meg a vilÀgegyetemben, hÀt akkor mit
csinÀljunk, k¢rdezte a NenÀdov gyerek, ¢ljetek ebben a rendben, ¢s akkor elj´hettek
ide, mondta, de ha egyszer nem engednek, erûsk´d´tt a NenÀdov gyerek, ha egyszer
az Àgyon kell fek¡dni, erûsk´dtem ¢n is, mondtam, hogy a mozdulatlansÀg ¢s a mozgÀs ugyanaz, magyarÀzta akkor Stanci bÀcsi, ebben lehet valami, gondoltam most,
fenn a vasÀgyon, mert kezdtem meg¢rteni, mit mondott Stanci bÀcsi, s mert Ãjra ott
voltam vele meg a NenÀdov gyerekkel Stanci bÀcsi¢k kapujÀban, mik´zben tudtam,
hogy a vasÀgyon fekszem, vÁzszintesen, ¢s m¢gis Ãjra ott vagyok, ¢s a NenÀdov gyerek
is Ãjra ott van, ott kellett lennie, mert Ãjra magyarÀzott Stanci bÀcsinak, hogy ha fenn
fekszik a vasÀgyon, ugyanakkor nem lehet ott Stanci bÀcsinÀl is, legf´ljebb elk¢pzelheti, hogy ott lesz, vagy eml¢keztet rÀ, hogy ott volt, magyarÀzta a NenÀdov gyerek,
az idû dolgokbÂl van szûve, mondta Stanci bÀcsi, a dolgok meg nem lesznek vagy voltak, hanem vannak, mondta, az idûtûl f¡ggetlen¡l vannak, mert idû nincs, csak mi,
emberek talÀltuk ki, csak dolgok vannak, anyagtalan dolgok, mondta Stanci bÀcsi,
amelyek megt´rt¢nnek vel¡nk, ahogy mi is megt´rt¢n¡nk, mert ilyen dologbÂl vagyunk mi is, Àtmennek rajtunk ezek a dolgok, ¢s mi Àtmegy¡nk rajtuk, ¢s szÀmunkra
csak akkor felfoghatÂk, ha ¢rz¢kelj¡k ûket, mondta Stanci bÀcsi a kapuban, s m¢g azt
is mondta, hogy minden, ami vel¡nk t´rt¢nik, vezet minket valahova, s ¢n akkor, ott
a vasÀgyon Ãgy ¢reztem, hogy ez valahogy Ágy van, mÀsk¢ppen nem is lehet, hiszen
ott voltam megint Stanci bÀcsinÀl, ¢s nem is kellett megsz´kn´m, ugyanakkor a rendnek is eleget tettem, mert behunyt szemmel fek¡dtem a vasÀgyon, nyugodtan, s jÂl
¢reztem ott magam, ¢s jÂl ¢reztem magam Stanci bÀcsinÀl is, eg¢szen addig, mÁg Stanci
bÀcsi mindenf¢le Àtmenet n¢lk¡l hirtelen az ¢letrûl meg a halÀlrÂl kezdett besz¢lni,
hogy a vÁz ¢s a levegû a tÀvoli tüzzel ¢letet ad a f´ldnek, a tüz ¢s a levegû tÀvoli vÁzzel
meg halÀlt hoz a f´ldnek, a f´ldnek, amibûl mi is vagyunk, ¢n meg a Stanci bÀcsi, ¢s
akkor meghallottam a kiÀltÀsokat, hogy terjed a tüz, kifel¢ a szobÀkbÂl, terjed a tüz,
kiabÀltÀk az otthonban a nevelûk, kinyitottam a szemem, ¢s nagy f¡st´t lÀttam, ami a
H´hn TÂnival egy¡tt j´tt be a szobÀba, Stanci bÀcsi jÂl van, k¢rdeztem H´hn TÂnit,
de lehet, hogy csak gondoltam, hogy k¢rdezem, f¢lrebesz¢l, mondta a NenÀdov gyerek mellettem, ¢s k´h´gni kezdett, s utÀna mÀr csak kÁv¡lrûl lÀttam a nevelûotthon
¢p¡let¢t, ami lÀngokban Àllt, a NenÀdov gyerek ott volt mellettem, vele meg a t´bbi
gyerekkel kettes sorban ment¡nk, eg¢szen a moziig, de ott nem filmet vetÁtettek akkor,
hanem ott kellett kivÀrnunk, mÁg a tüzoltÂk meg nem ¢rkeznek ¢s el nem oltjÀk a
t¡zet, ¢s a k¢t nevelû, aki vel¡nk volt, beterelt minket, mondtÀk, hogy menj¡nk be a
moziba, ¢s maradjunk ott, de Ãgy besz¢ltek, mintha nem is ott volnÀnak vel¡nk, mint-
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ha a nevelûotthonban maradtak volna, hozzÀnk szÂltak, de a tekintet¡k mÀst keresett,
a lÀngokat n¢zt¢k meg a f¡st´t, ahogy szÀllt fel az ¢g fel¢, ¢s mi is a f¡st´t n¢zt¡k,
ahogy szÀllt fel az ¢g fel¢, eg¢szen addig a pillanatig, mÁg rÀnk nem szÂltak, durvÀn,
hogy ne bÀm¢szkodjunk annyit, hanem most mÀr aztÀn t¢nyleg menj¡nk be a moziba.
Menj¡nk a moziba
Most mÀr aztÀn t¢nyleg menj¡nk be a moziba, mondta a NenÀdov gyerek, mert mÀr
jÂ f¢lÂrÀja Àcsorogtunk az ¢p¡let elûtt, s talÀn ha tÁz perc lehetett a kezd¢sig, s m¢g a
jegyeket is meg kellett venn¡nk, hÀrmat, ugyanis Vesta Vera nem j´tt el, hiÀba vÀrtuk,
H´hn TÂni azt mondta, biztosan nem engedte az apja, Vesta Vera j´tt volna, mondta
H´hn TÂni, csak Ãgy sugÀrzott rÂla, hogy j´nne, fordult fel¢m, sugÀrzott, mondtam
¢n is, csak lÀttad volna a szem¢t, mondta H´hn TÂni, a szem¢t, mondtam ¢n is, ne
bÀntsÀtok, j´tt k´zelebb a NenÀdov gyerek, erre nevetni kezdtem, szerelmes, k¢rdezte
a NenÀdov gyerek, n¢zegetve a film plakÀtjÀt, k´nnyen lehet, mondta H´hn TÂni, s
û is nevetni kezdett, mit r´h´gt´k, szÂlt oda a NenÀdov gyerek, semmit, mondta H´hn
TÂni, ¢s abbahagyta a nevet¢st, aztÀn eloltotta a cigarettÀjÀt egy leÀzott plakÀton, VigyÀzz, nagymama, ez volt a film cÁme, nagyon nem volt biztatÂ, de mint k¢sûbb kider¡lt, tanulsÀgos filmet lÀttunk, szovhozos fiatalokrÂl szÂlt, egy fiÃrÂl meg egy lÀnyrÂl,
akik egy¡tt festik ki a kultÃrhÀzat, egy kettûs l¢tra is volt a filmben, rajta a szovhozos
fiÃval meg egy v´d´r fest¢kkel, s amikor a nagymama Àt akart bÃjni a l¢tra alatt, a
fej¢re borult a v´d´r fest¢k, pedig a szovhozos lÀny szÂlt neki, hogy vigyÀzz, nagymama, de k¢sûn j´tt a figyelmeztet¢s, a szerelem elvakÁtotta a lÀnyt, ez lehetett az egyik
mondanivalÂ, legalÀbbis H´hn TÂni szerint, a mÀsik, hogy hiÀba minden igyekezet,
akkor is bek´vetkezhet a trag¢dia, de a trag¢dia csak k¢sûbb j´tt, elûsz´r mi ment¡nk,
be a moziba, az elût¢rbe, ¢s amikor beÀlltunk a sorba, hogy jegyeket vegy¡nk, hÀrmat,
mert akkorra mÀr a H´hn TÂni is lemondott arrÂl, hogy Vesta Vera elj´n, amikor
beÀlltunk a sorba, megpillantottam azt a gy´ny´rü lÀnyt, akit LisÀnak hÁvtak, f¢lreesû
helyen ¡lt, az elût¢rbe kitett sz¢kek egyik¢n, ¢s nem volt nÀla a furcsa alakÃ bûr´nd,
amit elsû igazi talÀlkozÀsunkkor cipelt, de bûr´nd n¢lk¡l is nagyon sz¢p volt, lÀttam,
û is ¢szrevett, rÀm n¢zett, ¢s ¢n rÀ, ahogy ez ilyen esetekben lenni szokott, a filmeken,
a H´hn TÂni ¢s a NenÀdov gyerek meg engem n¢zett, hogy mit n¢zek, ki az a lÀny,
k¢rdezte a NenÀdov gyerek, valami Lisa, mondta H´hn TÂni, nyolcadikos lesz, k¢rdezte a NenÀdov gyerek, hetedikes lesz, mondtam, pedig semmit sem tudtam a lÀnyrÂl, m¢g nem lÀttam, mondta a NenÀdov gyerek, mÀr r¢gÂta itt van, mondta H´hn
TÂni, lÀttuk, tette hozzÀ nem kis ´nel¢g¡lts¢ggel, a nagymamÀjÀhoz j´tt, arra vigyÀz,
mondtam ¢n, hogy tudassam, ismerem, holott csak ez jutott eszembe, ez a mondat,
talÀn a filmcÁm miatt, de aztÀn nemsokÀra, amikor odamentem a lÀnyhoz, akit LisÀnak
hÁvtak, kider¡lt, hogy nem is t¢vedtem sokat, igaz, nem a nagymamÀjÀhoz j´tt, hanem
a nagymamÀjÀval j´tt a faluba, mamÂkÀval, ahogy û mondta, mert eddig a mamÂka
nevelte ût, de most mÀr û vigyÀz a mamÂkÀra, ugyanis a mamÂka meg´regedett,
mondta Lisa, ¢s vid¢kre kellett j´nni¡k, mert itt olcsÂbb az ¢let, mert mamÂka vid¢ken
volt gyerek, igaz, nem ebben a faluban, egy mÀsikban, de az a falu mÀr nincs ebben
az orszÀgban, mondta Lisa, ez¢rt j´ttek ide, az nem lehets¢ges, hogy egy falu elhagyja
az orszÀgot, gondoltam, de nem szÂltam semmit, mert biztos voltam benne, hogy Lisa
olyat nem mond, ami nem igaz, ¢s ´r¡ltem, hogy besz¢l, ¢s ´r¡ltem, hogy majdnem
Ãgy volt minden, ahogy a H´hn TÂninak meg a NenÀdov gyereknek mondtam, ¢s
Ãgy ¢reztem, LisÀt mÀr nagyon r¢gÂta ismerem, hiszen azt is tudtam rÂla, hogy a nagymama miatt j´tt a faluba, kerestem magamban ¢sz¢rveket, nem ¡lsz hozzÀnk, k¢rdez-
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tem aztÀn LisÀt, ¢s leguggoltam mell¢, û meg elûrehajolt a sz¢kben, k´zel az arcomhoz,
mennyire h¡lye vagyok, gondoltam, Ãgy kellett volna k¢rdeznem, hogy oda¡l-e, hogy
a mondatban ¢rezze a szÀnd¢kot, azt, amit szeretn¢k, de megnyugodtam hamar, mert
Lisa azt mondta, szÁvesen, ¢s m¢g k´zelebb hajolt hozzÀm, ¢reztem a meleget, amit a
l¢nye sugÀrzott, nyugodt voltam, de a szÁvem hevesen vert, ¢s ¢reztem, izzadni kezd
a tenyerem, akkor kinyitottÀk a moziajtÂt, ¢s az a sok gyerek, aki az ajtÂ elûtt tolongott,
most hirtelen egyszerre akart bemenni, mert d¢lutÀni elûadÀs volt, matin¢, ¢s a matin¢n nincsenek megszÀmozva a jegyek, mindenki oda ¡l, ahovÀ akar, s term¢szetesen
mindenki a legjobb helyre akart ¡lni, Ágy aztÀn egyszerre tÂdultak be az ajtÂn, H´hn
TÂni ¢s a NenÀdov gyerek is ott tolongott, ¢s oda-odapillantottak fel¢nk, j´ssz, k¢rdeztem LisÀt, û felÀllt, de nem sietett, lÀttam, meg akarja vÀrni, mÁg a t´bbiek bemennek, foglaljatok helyet nek¡nk is, mondtam H´hn TÂninak, aha, bÂlintott H´hn TÂni,
aztÀn gyorsan eltünt a t´megben, mÀr csak bent lÀttam, a NenÀdov gyerekkel ¡lt, ¢s
mellett¡k csak egyetlen ¡res sz¢k volt, nem baj, mondta Lisa, û majd elûr¢bb megy
pÀr sorral, mutatott az ¡res helyek egyik¢re, k¢rdezni akartam, hogy ¢n is oda¡lhetek-e, mell¢, vele, de nem volt idû, egymÀs utÀn foglaltÀk el az el´l l¢vû sz¢keket, s
addigra mÀr Lisa is le¡lt, ¢n meg odamentem H´hn TÂni mell¢, mert intett, hogy
j´jjek mÀr, mert mindjÀrt elfoglaljÀk azt az egy helyet is, mÀr r¢gen ment a film, festett
a k¢t szovhozos, de ¢n m¢g mindig azon gondolkodtam, hogy mi lett volna, ha Lisa
mell¢ ¡l´k, s mÀr ¢ppen elfogadtam magamban, hogy Ãgysem t´rt¢nt volna semmi
k¡l´n´s, hiszen biztosan csak az¢rt besz¢lt velem olyan kedvesen, mert nincs ismerûse
a faluban, mÀr ¢ppen elfogadtam, hogy nem t´rt¢nt volna semmi k¡l´n´s, Àm akkor
Lisa hÀtran¢zett, s amikor megtalÀlt a szem¢vel, rÀm mosolygott, ¢s ¢n is mosolyogtam, ahogy ez ilyen esetekben lenni szokott, a filmeken, aztÀn hÀtrafordultam, de csak
egy pillanatra, hogy megtudjam, egyÀltalÀn engem n¢z-e, s hogy lÀssam, n¢zi-e m¢g
valaki LisÀt, de nem n¢zte senki, mindenki a vÀsznat bÀmulta, visszafordultam hÀt, ¢s
Lisa m¢g mindig mosolygott, jobban, mint az elûbb, aztÀn û is visszafordult, a vÀszon
fel¢, ott ¢ppen egy sz¢p jelenet kezdûd´tt a szovhozos fiÃval meg a szovhozos lÀnnyal,
s ¢n elk¢pzeltem, hogy ¢n vagyok a szovhozos fiÃ, Lisa meg a szovhozos lÀny, s k¢pzeletben meghosszabbÁtottam a mozivÀsznat a fûutca fel¢, s LisÀval lefutottunk a vÀszonrÂl, futottunk a fûutcÀn, futottunk, de m¢gis nagyon lassan haladtunk, s akkor
Lisa megint fel¢m fordult, ¢s rÀm n¢zett, de nem mosolygott, komoly volt, a szememet
n¢zte, ¢n meg Ãgy tettem, mintha a vÀsznat figyeln¢m, de ¢reztem a tekintet¢t, s tudtam, Lisa tudja, hogy ¢rzem azt a tekintetet, ¢s akkor mÀst is kezdtem ¢rezni, melegs¢get, de ez a melegs¢g nem melegÁtett, hanem ÀtjÀrt, bel¡lrûl, valahonnan a gyomor
tÀj¢kÀrÂl j´tt, ¢s sz¢tsugÀrzott az eg¢sz testemben, mindenemet bet´lt´tte, ¢s tÃlhaladt
rajtam, mik´zben bennem is ott maradt, ¢s akkor LisÀra n¢ztem, ¢s ez az ¢rz¢s akkor
Lisa fel¢ ment, valahonnan belûlem, s ahogy ment, Ãgy lett belûle egyre t´bb bennem,
k´z¢prûl j´tt, Ãgy a harmincharmadik l¢p¢s tÀjÀrÂl, ha a Z´ld Szemafor meg az ÀllomÀs ¢p¡let¢nek tÀvolsÀgÀt veszem alapul, azt a hatvanhat l¢p¢st, amit meg kell tennem, ha egyik helyrûl a mÀsikra akarok jutni, de most nem ott l¢pkedtem, hanem a
fûutcÀn futottam, a meghosszabbÁtott vÀsznon, LisÀval, k¢zen fogva, mert a szovhozos
fiÃ is megfogta a szovhozos lÀny kez¢t, futottunk, Àm nemsokÀra meg kellett Àllnunk
egy pad elûtt, mert ott ¡lt a NenÀdov gyerek, ¢s k´h´g´tt, ¢s amikor megÀlltunk, rÀn¢ztem a NenÀdov gyerekre, aki a filmet figyelte H´hn TÂni mellett, tehÀt nem lehet
a fûutcÀn, a padon, gondoltam, hiszen ott ¡lt a moziban, s ¢ppen nevetett, ahogy LisÀn
¢s rajtam kÁv¡l talÀn mindenki nevetett a moziban, mert a vÀsznon a nagymama fej¢re
borult a v´d´r, hiÀba volt a szovhozos lÀny figyelmeztet¢se, bek´vetkezett a trag¢dia,
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s amikor csend lett, amikor a moziban abbamaradt a nevet¢s, a NenÀdov gyereket
m¢g mindig lehetett hallani, de mÀr û sem nevetett, hanem k´h´g´tt, egyre erûsebben
k´h´g´tt, H´hn TÂni oldalba b´kte, mert t´bben megfordultak az elûtt¡nk l¢vû sorokban, hogy megn¢zz¢k, ki k´h´g, Àm Lisa akkor nem fordult meg, a filmet n¢zte,
ahogy a t´bbiek is a filmet n¢zt¢k volna, ha nem forognak, de forogtak, ez¢rt a NenÀdov gyerek felÀllt, ¢s kiment a mozibÂl, egy ideig m¢g az elût¢rbûl is behallatszott
a NenÀdov gyerek k´h´g¢se, nem is j´tt mÀr vissza, s amikor v¢ge lett a filmnek, hÀrman, a NenÀdov gyerek n¢lk¡l indultunk el hazafel¢, Lisa, H´hn TÂni meg ¢n, Àm
Lisa az egyik sarkon elbÃcsÃzott, vele tartottam volna, de tudtam, be kell menjek az
otthonba, mert Ãgy gondoltam, a NenÀdov gyerek mÀr bent van, jÂval hamarabb ¢rt
be, mint ¢n, s ha nem sietek, a nevelûk majd azt hiszik, hogy mÀsfel¢ is jÀrtam mozi
utÀn, s lehet, hogy t´bb h¢tig nem engednek majd ki, pedig a k´vetkezû h¢tfûn megint
moziba akartam menni, mert Lisa a bÃcsÃzÀskor azt mondta, hogy ott lesz megint,
aztÀn eltipegett a kis utcÀn, a fahÁd fel¢, mi meg tovÀbbment¡nk a fûutcÀn, de nemsokÀra kider¡lt, hogy a NenÀdov gyerek m¢gsem ment be a nevelûotthonba, a fûutca
egyik padjÀn ¡lt, a lÀmpa alatt, mÀr messzirûl ¢szrevett¡k, a padon ¡lt, ¢s Ãgy lÀtszott,
nevet, mintha csak a filmet n¢zn¢, a vÀsznat, amin ¢pp a nagymama fej¢re borul a
v´d´r fest¢k, de ahogy k´zelebb ¢rt¡nk, lÀttuk, hogy nem a filmet n¢zi, ¢s nem is nevet, hanem a kez¢t figyeli, ¢s a kez¢ben az ¢letmentû fÃjÂt, amit akkor kellett hasznÀlnia, ha fullad a k´h´g¢stûl vagy ha nem kap levegût, de a NenÀdov gyereknek akkor
mÀr nem kellett levegû, mert nem ¢lt, ahogy azt H´hn TÂni mondta is, miutÀn t´bbsz´r hiÀba szÂlÁtotta ût, Pista, Pista, mondta neki, pedig sosem hÁvtuk Ágy, NenÀdov
gyerek volt a neve, s azutÀn is az maradt, igaz, nem mozdult t´bbet, de Ãgy ¡lt ott a
padon, a lÀmpa alatt, mint aki jÂl ¢rzi magÀt, mint aki nem is akar mozdulni, mintha
valami tengerparton ¡lne, tÀvol a vilÀgtÂl, ¢s csak napoztatnÀ az arcÀt a f¢nyben.
Arc a f¢nyben
Az amerikai arca duplÀn f¡rd´tt a f¢nyben, ahogy Àllt a nagy fa legtetej¢n, azon az
Àgon, ami belÂgott a t¢glagyÀri tÂ vize f´l¢, duplÀn f¡rd´tt a f¢nyben, mert nagyon
s¡t´tt a nap az ¢grûl, de m¢g a vÁzben is volt egy nap, abban is f¡rdette az arcÀt az
amerikai, Àm nem lÀtszott k¡l´n´sebben el¢gedettnek, bÀr lehet, hogy ettûl m¢g el¢gedett is lett volna, de attÂl, hogy tudta, onnan kell leugrania, jÂ hat m¢ter magasbÂl,
egyenesen bele a napba, nem volt boldog, prÂbÀlt is kifogÀsokat keresni, hogy erûs a
f¢ny, nem lÀt semmit, meg hogy tÃl magasan van az a hely, de H´hn TÂni nem engedett, elmondta neki Ãjra, hogy ha be akar ker¡lni a csapatba, ezt meg kell tennie,
harcos csak Ãgy lehet, ha kiÀllja a prÂbÀt, s ez a prÂba csak az egyik volt, tudta ezt az
amerikai is, csak az egyik volt, igaz, a legf¢lelmetesebb, a t´bbi mÀr k´nnyebben ment
volna, miutÀn a vÁzbe veti magÀt, ki kell Ãsznia a partra, ami csupÀn tizen´t-hÃsz m¢terre van, utÀna meg a part melletti nagy homokdombra kellene felfutnia, s amikor
fel¢r, megfordulni, hogy H´hn TÂni meg ¢n lelûhess¡k, csak Ãgy, a kez¡nkkel, piffpuff, hogy tudja, mikor kell elkezdeni a meghalÀst, ami persze nem egyszerü, mert
k´zben gurulni is kell, le a nyolc m¢ter magas homokdombrÂl, hogy aztÀn, meg¢rkezve a partra, beledobjuk ût a vÁzbe, de akkor mÀr mint csapattag j´het ki onnan,
Àm elûbb ugrania kellett volna, s ez nem tetszett az amerikainak, valamit valami¢rt,
mondta most H´hn TÂni, valamit valami¢rt, mondtam ¢n is, ¢s az amerikai tudta, ez
mit jelent, elmagyarÀztuk neki, ha nem lesz csapattag, k´nnyen elûfordulhat, hogy
valaki megveri majd a faluban, mondjuk a DelÀs gyerek vagy a DelÀs gyerek csapata,
s akkor nem lesz, aki visszavÀgjon, mert egyed¡l nem veheti fel a harcot ellen¡k, s mi
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sem segÁthet¡nk rajta, csak ha csapattag lesz, a NenÀdov gyerek is leugrott mÀr, k¢rdezte most az amerikai fentrûl, de m¢g hogy, mondta H´hn TÂni, igaz, akkor nem
volt ekkora f¢ny, prÂbÀltam segÁteni az amerikainak, de nem ¢lt a lehetûs¢ggel, nem
mondott semmit jÂ ideig, aztÀn megk¢rdezte, hogy a NenÀdov gyerek hol van, majd
j´n, n¢zett fel H´hn TÂni a fÀra, s intett az amerikainak, hogy most mÀr aztÀn ugorjon,
de az amerikai megint magyarÀzni kezdett, azt mondta, hogy leugrana û, ha a NenÀdov gyerek itt volna, Àm akkor az ¢gen hirtelen elbÃjt a nap, ¢s a mÀsik is alÀmer¡lt
a vÁzben, helyett¡k zÀpor j´tt, aztÀn szivÀrvÀny jelent meg, nem is olyan messze tûl¡nk,
legalÀbbis Ãgy lÀtszott, ugrom, mondta akkor az amerikai, ¢s ugrott, a vÁzen a zÀpor
sok kis k´rt csinÀlt, az amerikai meg egy nagyot, ¢pp oda ¢rkezett, ahol addig a nap
volt, n¢hÀny mÀsodperc eltelt, mÁg a fejes utÀn felj´tt a m¢lybûl, aztÀn nyugodtan
Ãszott a part fel¢, Àm m¢gis gyorsan haladt, gyorsabban, mint mi szoktunk, egy hal,
mondta H´hn TÂni csendesen, lehet, mondtam ¢n is csendesen, kicsit k¢sûbb meg,
amikor az amerikai mÀr harmadszorra csÃszott vissza az agyagos partrÂl a vÁzbe, H´hn
TÂni azt mondta, hogy nem lehet, hanem biztos, aztÀn hallgattunk, mert az amerikainak m¢gis siker¡lt kijutnia a partra, hallgattunk, s az amerikai sem szÂlalt meg, csak
felfutott a homokdombra, s mi lûtt¡nk, piff-puff, û meg a szÁv¢hez kapott, ¢s legurult
a dombrÂl, Ãgy halt meg, mint a filmeken szoktak, ¢s neh¢z is volt, mint egy igazi
hulla lehet, mert meg sem moccant, s m¢g akkor sem szÂlt semmit, amikor felemelt¡k
a kez¢n¢l ¢s a lÀbÀnÀl fogva, ¢s n¢hÀny l¢p¢st tett¡nk vele a part fel¢, hogy jÂl meghintÀztassuk, csak akkor szÂlalt meg, amikor mÀr elengedt¡k, nagyot kiÀltott az amerikai, aztÀn meg nagyot csattant a vÁzben, s amikor Ãjra ki akart mÀszni, mÀr segÁtett¡nk neki, a kez¢n¢l fogva hÃztuk ki a vÁzbûl, mert csapattagnak jÀr a segÁts¢g, s û
akkor mÀr csapattag volt, megk´t´tt¡k a sz´vets¢get, k¢rdezte az amerikai mÀr a napon, ahogy szÀrÁtotta magÀt, mert addigra mÀr Ãjra elûbÃjt a nap, megk´t´tt¡k,
mondta H´hn TÂni, ´r´kre ¢rv¢nyes, k¢rdezte az amerikai, ´r´kre, mondta H´hn
TÂni, csak az¢rt k¢rdezi, mondta az amerikai, mert n¢hÀny ¢v mÃlva majd ism¢t elj´nnek, legalÀbbis a sz¡lei azt Ág¢rt¢k, s hogy akkor mÀr nem kell Ãjra v¢gigcsinÀlnia
ezt az eg¢szet, ugye, k¢rdezte az amerikai, csak ha kedved van, mondta H´hn TÂni,
nem hiszem, hogy lenne, n¢zett az amerikai a vÁzre, aztÀn fel, az ¢g fel¢, a fa tetej¢re,
ahonnan az elûbb leugrott, ¢s egy¢bk¢nt is, mondta, az Isten is rÀtette a pecs¢tet erre
a sz´vets¢gre, tehÀt ´r´k, mondta az amerikai, mÀr hogy tette volna rÀ, k¢rdeztem,
hÀt a szivÀrvÀnnyal, felelte û, merthogy az Isten a szivÀrvÀnnyal ¡zent, hogy megk´t´tte a sz´vets¢get, magyarÀzta az amerikai, ez h¡lyes¢g, mondta H´hn TÂni, ti nem
tanultÀtok az iskolÀban, k¢rdezte az amerikai, h¡lyes¢geket nem tanulunk, mondta
H´hn TÂni, aztÀn hozzÀtette, hogy ha tanulunk is h¡lyes¢get, ilyet nem, nem baj,
legyintett az amerikai, aztÀn ´lt´zk´dni kezdett, azt mondta, menni k¢ne haza, mert
¢hes, Àm akkor az erdûsz¢len, mint valami manÂ, megjelent a NenÀdov gyerek, ¢s az
amerikai szerette volna, ha û is leugrik a nagy fÀrÂl a vÁzbe, de a NenÀdov gyereket
nem ¢rdekelte, mit mond az amerikai, Ãgy tünt, nem is hallja, mirûl besz¢l az amerikai,
mert a NenÀdov gyerek azt magyarÀzta, hogy az¢rt nem j´tt eddig, mert bent tartottÀk
a fÃjÂ miatt, amit most hoztak, egyenesen Pestrûl, ¢s csak neki, mutatta a NenÀdov
gyerek H´hn TÂninak a kis feh¢r hengert, de H´hn TÂnit a kis feh¢r henger nem
¢rdekelte, azt mondta, hogy û is kezd ¢hes lenni, pedig ez ¢letmentû fÃjÂ, mondta a
NenÀdov gyerek, ¢s kettût spriccelt a szÀjÀba, milyen Áze van, vette el H´hn TÂni a
fÃjÂt, aztÀn û is spriccelt, de csak egyet, inkÀbb a szeder, mondta, amikor v¢gzett a
spriccel¢ssel, s akkor a t¢glagyÀri ¢getûkemenc¢k mellett elindultunk a r¢gi erdû fel¢,
hogy keress¡nk valami ¢telt, lehetne itt dolgozni nyÀron, mondtam a munkÀsok fel¢
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b´kve, akik nem messze tûl¡nk sorba raktÀk a m¢g ki¢getetlen t¢glÀkat, kis hÀzakat
csinÀltak belûl¡k, a kis hÀzak tetej¢re meg nÀdk´teget tettek cser¢p helyett, lehetne,
mondta a NenÀdov gyerek, ¢n meg arra gondoltam, hogy valami erdei manÂ, mint
mondjuk a NenÀdov gyerek, sz¢pen ellakhatna azokban a kis hÀzakban, aztÀn meg
arra, hogy mÀr nem sok p¢nz kell a biciklire, amire gyüjt´ttem, a zsebp¢nzem fel¢t
mÀr r¢gÂta f¢lretettem, hogy ha ´sszej´n a biciklire valÂ, megvegyem a jÀrmüvet, ¢n
inkÀbb a sÁrÀsÂk mell¢ menn¢k, ott jobban fizetnek, mondta H´hn TÂni, aki meg motorra gyüjt´tt, RigÀra, ahogy mondta is akkor, ¢n autÂt kapok, szÂlt az amerikai, legalÀbbis szeretn¢k, tette hozzÀ, ne l¢pj a szÀraz Àgra, mordult rÀ m¢rgesen H´hn TÂni,
pedig m¢g csak ¢ppen el¢rt¡k az erdû sz¢l¢t, elriasztod az ûzeket, tette hozzÀ aztÀn
mÀr szelÁden, de ûzet nem lÀttunk, pedig azt k´vetûen mÀr Âvatosan ment¡nk, s ha
besz¢lt¡nk is, csak halkan, ûzet nem lÀttunk, Àm szedret annÀl t´bbet, ¢s szilvÀt, diÂt,
m¢g zsenge kukoricÀt is szedt¡nk, s amikor jÂllaktunk, elvezett¡k az amerikait az odvas fÀhoz, aminek az ¡reg¢ben a cigarettÀt tartottuk, s m¢g a tutajt is megmutattuk
neki, a tutajt, amit valamikor olyan nÀdk´tegekbûl k¢szÁtett¡nk, mint amilyenekbûl a
kis t¢glahÀzak tetej¢t rakjÀk a munkÀsok, ¢s ez nem s¡llyed el, k¢rdezte bizalmatlanul
az amerikai, hogy s¡llyedne, mondta H´hn TÂni kicsit s¢rtûd´tt hangon, û tervezte,
magyarÀzta a NenÀdov gyerek az amerikainak, de lÀtszott, az amerikai nem nagyon
hiszi, hogy a nÀdtutaj fennmarad a vÁz szÁn¢n, ez¢rt magunkkal vitt¡k azt a t¢glagyÀri
tÂig, s H´hn TÂni vÁzre tette, ¢s azt mondta, hogy a szivÀrvÀnyos t´rt¢net¢rt cser¢be
most megmutatja, hogyan kell halat fogni, a NenÀdov gyerek rÀm n¢zett, ¢n meg a
NenÀdov gyerekre n¢ztem. H´hn TÂni pedig rÀÀllt a tutajra, a szÀja el¢ tette a mutatÂujjÀt, hogy maradjunk csendben, aztÀn a vÁz fel¢ k´zelÁtette a kez¢t, de ahogyan lassan hajolt lefel¢, abban az ¡temben csÃszott ki alÂla a tutaj, s r´viddel azutÀn H´hn
TÂni sz¢p nyugodtan beleborult a t¢glagyÀri tÂba, milyen a vÁz, k¢rdezte a NenÀdov
gyerek, ¢s nevetett, ¢s az amerikai is nevetett, ¢s ¢n is nevettem, H´hn TÂni elûsz´r
csak morgott, csak aztÀn vÀlaszolt a NenÀdov gyereknek, melegebb, mint a levegû,
mondta H´hn TÂni, ¢s Ãszni kezdett, nem is csoda, jegyezte meg az amerikai, n¢hÀny
ÂrÀja m¢g benne f¡rd´tt a nap.

Kun çrpÀd

PçRBESZ°D
àMÀr ne gyere utÀnam, ne k´vess,
most itt fekszem egy mÀsikkal, ¢s
nem hiÀnyzol, csak zavarsz.
ý jobb ¢s szebb, csak amikor te voltÀl,
te Àrny¢ktalan voltÀl. RagyogtÀl,
s talÀn ragyogtam ¢n is.Ê
àL¢pj Àt! Aki Àrny¢ktalan voltam,
az Àrny¢kod lettem. Vagyok, aki vagy.
L¢pj Àt! N¢zd, Jana ragyog.Ê
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LÀszlÂ No¢mi

KETTý
talÀlkozÀsrÂl szÂ lehet ma reggel
felvert a himlû Àlmosan kelek
egy percig azt hiszem meg¢rtelek
elbÁbelûd´m egy keny¢rszelettel
kifut a kÀv¢ cs¢szealj z´r´g
ez¡stkanÀl a porcelÀnra koppan
felejten¢m hogy Àlmomban haboztam
egymÀsnak adtak alja ´szt´n´k
sebek virÀga nyÁlt a bûr´m´n
mÀr szinte bÀtran Àllok Ágy el¢bed
k´nnyelmü szÁvem megzavarna t¢ged
k´zelg a d¢l azonnal ´lt´z´m
¢s kitalÀlom mit kezdjek magammal
oldjam-e azt hogy Ãjra lÀttalak
vagy gyülj¢k csak a f¢nyes Àzalag
ez alkalommal

HçROM
d¢l volna reszketûs
v¢nasszonyok nyarÀnak hüs dele
jÀt¢kszabÀlyaiddal nem tudom
m¢g egyet¢rtek-e
ha feln¢zek szilÀnkos
k¢k ac¢l suhog
nem lÀtni k¢t kezed nyomÀt
derüvel pusztulok
Ágy tünnek el szeptember szÁnei
a gyors vizen
szeretlek s nincs hozzÀd erûm
maradjunk ennyiben
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sodor a k¢sû d¢lutÀn
szelÁd hullÀmver¢se
l¢gy irgalmatlan
hagyj nekem idût
a feled¢sre

Halasi ZoltÀn

HOGY LENYUGSZIK
Nem Delphi, de olyan aff¢le.
Domboldal, tÀvlat, szÀlfenyûk.
Gy¡r´tt, m¢szfeh¢r szikla ¢le.
T´bb falu lent, v´lgyserpenyû.

Nûtt mennyi zsenge z´ld a sziklar¢sben!
Gy´ng¢d-bec¢zve ¢rintgette ujjad.
àIlyen kis helyen hÀnyf¢le n´v¢ny! Nem
csodÀs? Ez is mÀs! N¢zd csak! Itt egy Ãjabb!Ê
Nev¡ket nem tudtuk. Vagy jÂ ha r¢szben:
k´virÂzsa, zsurlÂ, csillagmoha...
PuhatolÂztunk a felismer¢sben:
te m¢g sokszor, ¢n mÀr talÀn soha.
°s hogy nem lÀttuk meg, amit a mÀsik
mutatott! °n az unokabÀtyÀd¢k
osztott ablakos hÀzÀt, te lunÀtik
mÂd az ¢n szajkÂmat; megvolt a szÀnd¢k
pedig k´lcs´n´sen. Sût versmondÀsig
ragadott a k´zels¢g mÀmora.
Nem bolond, aki Ágy romantikÀzik?
Te m¢g sokszor, ¢n mÀr talÀn soha.
Mert mintha minket m¢ricsk¢lne m¢ly¡lt
karikÀs szem lazÃros tÀvolokbÂl:
a j´vû mÃlt, az idû egyre ¢p¡lt,
morgott a kutya bizonytalan okbÂl,
hogy aztÀn minden magyarÀzat n¢lk¡l,
falatnyi csend, gombolyodjon oda
m´g¢d, amÁg a nagy talÀnyra r¢v¡lsz.
Te m¢g sokszor, ¢n mÀr talÀn soha.
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Hogy lenyugszik, ezt Àllja a tekintet.
Csak hÀt a szÁv! Az mÀs rugÂra jÀrna.
FelhûcsÁkosan-foltosan megint egy
vissza nem hozhatÂ g´rg´tt a tüzhalÀlba.
Lelassult ä amint rÀfogtuk, hogy: àbig mac,
croissant, bÃrkifli...Ê ä az izzÂ csoda.
Csellel (àsz¢p nûi mellÊ) feltartÂztattuk mintegy.
Te m¢g sokszor, ¢n mÀr talÀn soha.
*
UtÂdal
Az ember tünûdik: v¢gezze? kezdje?
Hol az a nÀla ¢rzûbb, tÀrsasabb l¢ny? ä
NyugtÀval nyugtÀzhat rejt¢lyeket, de
fel is der¡lhet napja k´zeledt¢n,
amit majd mÀsik egy¡ttl¢t rekeszt be
mÀssal, domboldal sÀrga f¡rt-sora;
eml¢keznek, ott nyÁlt a svÀb rekettye,
lehet, hogy sokszor, lehet, hogy soha.

EML°KK¹NYVBE
Az ¢let f´l´tt leng a hÁd.
A lÀgy hullÀmok emlûk.
így hallgatunk el valamit.
Mindegy, mit nem ¢rdemlût.
így hallgat el, ha zeng a f¢ny.
Ne vÀlaszolj, ne k¢rdezz.
A temetû f´l´tt a hÁd.
Ha nem szeretsz, nem ¢rtesz.
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Albert GÀbor

VITATKOZñ LEVELEK (II)
Szemere Bertalan levelesk´nyv¢t olvasom
1851ä1853

PÀrbaj ä okok ¢s k´r¡lm¢nyek
Az emigrÀciÂ elszigetelts¢g¢t a szem¢lyes talÀlkozÀsok is oldottÀk. T´bben azok k´z¡l,
akik a reformkor k¡zdelmeibûl derekasan kivett¢k a r¢sz¡ket, a fegyveres felkel¢stûl
azonban k¡l´nb´zû okok miatt tÀvol tartottÀk magukat, most szinte erk´lcsi k´teless¢g¡knek ¢rezt¢k, hogy k¡lf´ldi utazÀsaik sorÀn felkeress¢k r¢gi barÀtaikat (vagy ha
nem tett¢k ä ahogy lÀtni fogjuk ä, bonyodalom tÀmadt belûle), s egy¡tt¢rz¢s¡ket legalÀbb Ágy tegy¢k nyilvÀnvalÂvÀ. Ezek k´z¢ tartozott p¢ldÀul az idûk´zben hazatelep¡lt
E´tv´s JÂzsef vagy LukÀcs MÂric. Az ilyesf¢le lÀtogatÀs olykor m¢g bizonyos kockÀzattal is jÀrt. A hatalom ugyanis ä s ezt az elmÃlt ´tven ¢vben magunk is tapasztalhattuk
ä nem n¢zte jÂ szemmel, ha az egy¢bk¢nt is gyanÃs, k¡lf´ldre utazÂ honpolgÀrai hivatalosan mÀr nem is ¢lû, mert tÀvoll¢t¡kben halÀlra Át¢lt ¢s k¢pletesen kiv¢gzett lÀzadÂkkal ¢rintkeznek.
LukÀcs MÂricrÂl ä ki a szabadsÀgharcban anyja betegs¢ge miatt nem vehetett aktÁvan r¢szt ä a csÁpûs megjegyz¢sekkel sohasem takar¢koskodÂ Szemere Bertalan ugyan
azt jegyzi fel, hogy àa legsajÀtsÀgosb s legbecs¡letesb, ¢s a legterm¢szetesb emberek egyikeÊ, m¢gis ä talÀn az osztrÀk titkosrendûrs¢g f¢lrevezet¢s¢re, mikor nagy k¡lf´ldi Ãtja k´vetkezû ÀllomÀsÀra, PÀrizsbÂl Londonba utazik, Szemere Bertalan tollÀbÂl szÀrmazÂ àterm¢szetesnekÊ nehezen tekinthetû ajÀnlÂlevelet visz magÀval:
(1852. szept. 13.) àíme e n¢hÀny sort csak az¢rt Árom oly r´viden, hogy egy hazÀnk
fiÀt ajÀnljam, ki Londont megismerni vÀgy. Nev¢t û maga mondja meg, hogy ´n ism¢t
magÀnak tartsa meg, mint ¢n m¢g e papirosra sem bÁzom. Mint r¢gi barÀtom fogadja
szÁvesen, ha szem¢lyesen talÀn nem ismerte, hÁr¢bûl bizonyosan.Ê1
HÁr¢bûl valÂban ismerhette, hiszen LukÀcs MÂricot ä mert ût ajÀnlotta Szemere ä a
Magyar TudomÀnyos Akad¢mia mÀr 1832-ben levelezû tagjai k´z¢ vÀlasztotta, 1842ben pedig a Kisfaludy TÀrsasÀg is rendes tagjai k´z¢ sorolta.
A lev¢l cÁmzettje pedig, akinek be kellett volna mutatnia Londont, nem mÀs, mint
az a RÂnay JÀcint, aki Hajnik PÀl szerint ä ahogy korÀbban lÀttuk ä szerette volna
Kossuthot amerikai ÃtjÀn elkÁs¢rni, s akit, ugyancsak û, egyszerüen àravasz, gaz jezsuitÀÊ-nak nevezett. A jÀmbor, szorgalmas, bÀr bizonyÀra t´rekvû RÂnaynak term¢szetesen semmi k´ze sem volt a jezsuitÀkhoz, benc¢s szerzetes volt, s mivel a szabadsÀgharc alatt tÀbori lelk¢szk¢nt szolgÀlt, a bukÀs utÀn bujkÀlt, majd siker¡lt k¡lf´ldre
sz´knie, ¢s Londonban telepedett le. Kinn egy ideig a Kossuth szervezte utÀszkari tanodÀban m¢rtant ¢s rajzot oktatott, majd Kossuth gyermekeit tanÁtotta, itthon viszont
1866-ban ä a sors fintorak¢nt ä a korÀbban halÀlra Át¢lt AndrÀssy Gyula grÂf javaslatÀra
Ferenc JÂzsef gyerek¢t, Rudolf trÂn´r´k´st okÁtja magyar t´rt¢nelemre. Eml¢keit ki-
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lenc k´tetben Árja meg, tÁz p¢ldÀnyban kinyomtatja, s a dÁszes v´r´s bûrbe k´t´tt eml¢kiratot halÀla utÀn a kiszemelt k´zgyüjtem¢nyekben helyezteti el.2
RÂnay ÀllandÂ kapcsolatban Àllt Szemere Bertalannal, s a mindig tev¢kenykedû
egykori minisztereln´k Ãjabb ¢s Ãjabb k¢rd¢sekkel ostromolja, megbÁzÀsokkal ¢s feladatokkal lÀtja el, amelyek lelkiismeretes teljesÁt¢s¢rûl gy´ngybetükkel Árt levelekben
szÀmolt be.
RÂnay JÀcint Szemere Bertalannak3
London, 27. Berners Street, Oxford Street. October 6Àn 1852.
Tisztelt honfitÀrs!
Az eleaticai b´lcsek azon ismeretes jelmondata: Az ember jÀt¢ka a v¢letlennek! [LukÀcs] M[Âric] barÀtunknak londoni ÃtjÀra igen alkalmazhatÂ. ý ugyanis jobbnak lÀtÀ
politicai ÂvatossÀgbÂl ¹nnek becses level¢t posta ÃtjÀn k¡ldeni, egy m¢g FranciaorszÀgban Árt mell¢klettel, mellyben tudatja Mayer Ãrral, hogy londoni ÃtjÀban gÀtoltatvÀn, k¢nytelen Szemere level¢t illy Ãton k¡ldeni, s a becses talÀlkozÀs ´r´meit mÀskorra halasztani. ä A lev¢l utÀn m¢g mindig hiv¢m, hogy az akadÀlyokat talÀn legyûzendi, s v¢gre m¢g is Londonba j´vend. N¢hÀny napi vÀrakozÀs utÀn ä egy sz¢p reggelen ä Vukovicshoz men¢k, Perczellel talÀlkozandÂ, ki valahÀnyszor Londonba jû,
egyikn¢l, mÀsiknÀl k´z¡l¡nk meg szokott telepedni, s ilyenkor rendesen talÀlkozunk.
Teljes szÀmmal valÀnk: Perczel, F¡l´p, Thaly, a hÀziÃr ¢s ¢n, midûn M[Âric] barÀtunkat rossz csillaga k´zib¢nk hozÀ. ý csak Vukoviccsal akart talÀlkozni, kivel mÀr n¢hÀnyszor egy¡tt is volt ä; s a hÀziÃr m¢g mindig t¢tovÀzott, ha b¢mutassa-e a vend¢g¢t?
midûn egyszerre n¢gyen is n¢ven szÂlÁtÀk ä. Nem volt egy¢b hÀtra, mint titoktartÀsra
felk¢rni benn¡nket, s n¢kem ûszint¢n bevallani, hogy û, bizon Londonban van, s puszta ÂvatossÀgbÂl az ¢rintett lev¢l ÀtadÀsÀt mÀsra bÁzÀ. ä °n sajnÀlom ût, annÀl is inkÀbb,
mert ¢l¢nk politicai vitatkozÀsnak lûn tanÃja, mellyben legsajÀtszerübb az, hogy az
ex-kormÀnyzÂt n¢ki kellett pÀrtolni ä! Ez idû olta nem lÀtÀm, s mivel azt mondÀ, hogy
t´bb¢ nem t¢rend vissza FranciaorszÀgba, a kÁvÀnt k¢snek ¢s villÀnak k¡ldet¢s¢vel
kedvezû alkalomra kell vÀrnunk. ä Rem¢lem, e v¢letlen talÀlkozÀs àosztria akasztottaivalÊ nem fog neki bajt okozni; ÀmbÀr ¢n nem tartom azt soha titoknak, mit ´t magyar ember tud.
Politicai viszonyainkrÂl amennyire e fekete sÃrlÂdÀsok meg¢rdemlik, hogy fej¢r papÁrra feljegyeztessenek, jelenleg r´viden Árok. Midûn Kossuth T´r´korszÀgbÂl viszszat¢rt, t´bbek kÁvÀnatÀra ¡dv´zlû feliratot szerkeszt¢k, nem annyira tÃlÀradÂ lelkesed¢sbûl, mint azon meggyûzûd¢ssel, hogy az ÀltalÀnos ´r´mmÀmorban tÀn ¢n kevesebbet mondandok: mirûl az alÀÁrÀs alkalmakor meg is gyûzûd¢m, mert csak egy kifogÀs volt, àhogy keveset mond¢k!Ê Ha nem bÁrnÀ ´n a feliratot, szolgÀlhatok v¢le. ä
A felirat Kossuthnak nem tetszett, mert testv¢rnek szÂlÁtottuk, mert azt mondottuk:
hogy v¢le fogunk k¡zdeni, nem àalattaÊ, s mert m¢g felt¢telt is bÀtorkodtunk hozzÀ
csatolni. ý e feliratot nyilvÀnosan nem emlÁt¢ soha, de magÀny k´rben neheztelt
miatta. ä TÀvozta utÀn, Kissnek r¢v¢n egy Ãj felirat keletkezett, melyben az à¡dv´zletÊ,
àhÂdolattalÊ, s a àtestv¢rÊ, àkormÀnyzÂÊ-val pÂtoltatott. ä Kik ezt nem ÁrtÀk alÀ, ellens¢gei Kossuthnak, s k´vetkezetesen az ¡gynek is ä! Ez idû olta elk¡l´n´zve Àllunk,
s ¢n r¢szemrûl, ha csak esetlegesen nem, a hÁvûkkel ¢s hÁvekkel nem talÀlkozom. Kossuth jelen mük´d¢seirûl alig tudok valamit. Az olta, hogy ism¢rem, meg vagyok gyû-
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zûdve, miszerint û sokkal hiÃbb, minthogy hibÀit vagy ÀltallÀtnÀ vagy javÁtanÀ, ¢s sokkal k´nnyelmübb, minthogy honfitÀrsainak nyomorai ¢rdekeln¢k, vagy a hazÀban netÀn el¢id¢zendû szerencs¢tlens¢g aggasztanÀ. ä A nagylelkü adakozÂk p¢nz¢t, n¢hÀny
meghitt barÀtaira ¢s j´tt-ment emigransokra pazaran szÂrja, mÁg azok, kiknek m¢ltÀn
lehetne k¢rdezni, hogyan kezeltetik az Ãgynevezett àhaza p¢nzeÊ? nyomorognak ¢s
hallgatnak ä! A haza gyenges¢ge miatt elveszett, s most, midûn a dicsûs¢get ¢s hasznot
egyirÀnt magÀnak iparkodik biztosÁtani, az emigratio ´sszedugja kez¢t ¢s vÀrja, hogy
magamagÀt semmisÁtse, mi be fog ugyan k´vetkezni, de mondhatlan kÀrÀval ¡gy¡nknek; ÀmbÀr megvallom, hogy a fell¢p¢s k¢sû, s aligha fog eredm¢nyt elûid¢zni, fûleg
azok r¢sz¢rûl, kik eddigel¢ hallgattak vagy tÀn ¢ppen hÂdoltak. ä ögy hallom, Kossuth
nemr¢g amerikÀbani szÀllÁtÀs v¢gett az angol kormÀnyhoz folyamodott. Az elszÀllÁtÀs
megtagadtatott, mi igen term¢szetes; Derby csak nem fog Kossuth felszÂlÁtÀsÀra valamit adni! ¢s nem fog seg¢lyt nyÃjtani a magyaroknak, midûn azt hallja, hogy a kormÀnyzÂ bankÂt nyomat, ÀgyÃt ´ntet, nyerget faragtat ä! Kossuth lelk¢t az emigratio
irÀnyÀban ¢ppen annyi nyomja, mennyit magÀval hozott szerencs¢tlen hazÀnkbÂl ä.
London utcÀin m¢g mindig nagy betükkel hordozzÀk Shilling subscription, in aid of
European freedom! The fond raised to be deposited in the hands of L. Kossuth and
G. Mazzini! Melly eredm¢nnyel, nem tudom; vagynak, kik tudni akarjÀk, hogy az
´sszeg nem megvetendû. ä Midûn az olasz fûn´kkel utolszor talÀlkozÀm, minek mÀr
jÂ ideje, erûs hittel mondÀ, hogy k¢pes minden pillanatban fellobbantani Olaszhont,
s ezt MagyarorszÀg k´vetendi ä; a zsarnokok hatalma romra d¡lend, ¢s a romokbÂl
n¢pszabadsÀg fog felvirulni! Vajha ezt olly k´nnyen lehetne eszk´z´lni, a milly sz¢p
¢s kÁvÀnatos. Meglehetûsen ismerem hazÀmat, s hiszem, hogy ha szabadÁtÂ sereg jelenn¢k meg hatÀrain, a sereg mint folyam fog n´vekedni; de k¢tlem, hogy legyen ember, ki a jelen k´r¡lm¢nyek k´zt k¢pes volna, jÂ szerencse fej¢ben n¢p¡nket felkel¢sre
bÁrni, s ha ezt valaki megkÁs¢rten¢, csak nyomort hozna hazÀnkra, egy¢birÀnt erre
¢ppen annak van legkevesebb bÀtorsÀga, ki leginkÀbb hirdeti. Rem¢lem, nem neheztelend ´n v¢lem¢nyem ûszinte nyilvÀnÁtÀsÀ¢rt, jÂnak lÀtÀm, hogy megismerkedj¡nk,
sz¡ks¢gesnek, hogy n¢zetemet leplezetlen¡l elmondjam. ä Jelen soraimat Mayer barÀtunk level¢hez akarÀm csatolni, de Ãjabb idûben nagyon el volt foglalva, s jelenleg
is n¢hÀny napra tÀvol van LondontÂl, az¢rt Ãtnak indÁtom vÀlaszomat, nehogy Ãgy
jÀrjak, mint a mÃlt ¢vben, hol minden esendû alkalommal akar¢k n¢hÀny rendet csatolni ´nh´z int¢zett leveleihez; de mindig vagy korÀn vagy k¢sûn jÀrtam.
Az ´reg ÃrrÂl annyit mondhatok, hogy ´n irÀnyÀban nem vÀltozott, s hogy rendes
esti talÀlkozÀsainkban ´nrûl mindig a r¢gi tisztelettel ¢s szeretettel szÂl. ý tisztÀn lÀt,
s Kossuthali elsû ¢s utolsÂ talÀlkozÀsa utÀn igen jÂl tudja, mit kelljen tartania ¡gy¡nkrûl ¢s bajnokairÂl ä! Az ¢rintett talÀlkozÀs jellemzû, az¢rt meg fog ´n engedni, ha levelemet kedv¢¢rt m¢g egy lappal megtoldandom.
Midûn a lelkesed¢s elsû hev¢ben jÂ, rossz l¢lek egyarÀnt tÂdult, tisztelgett ¢s hÂdolt
Kossuthnak, London magyar sz¡let¢sü polgÀrai àAdresseÊ szerkeszt¢s¢re ¢s a tisztelg¢s elint¢z¢s¢re k¢r¢nek fel. ä Elmentem Kossuthhoz, tudatÀm v¢le honfitÀrsaink
szÀndokÀt, s idût k¢rtem a tisztelg¢sre (Ez volt egyetlen talÀlkozÀsom Kossuththal); a
tisztelg¢s mÀs napra hatÀroztatott ä. HonfitÀrsaink, Mayer vez¢nylete alatt, elhagyva
munkÀikat, s egy napot felÀldozva, a kitüz´tt ÂrÀn megjelentek mintegy 25-30. ä A
szolgÀlat tevû t´rzstiszt bejelent¢ ûket, s azon vÀlaszt hozÀ: ma nem lehet szÂlani kormÀnyzÂ Ãrral! ä Meglepet¢semben elmondÀm, hogy az idût maga hatÀrozÀ, hogy
munkÀikat hagyÀk el, hogy t´bben 7-8 m¢rtf´ldnyirûl jûnek ä s hogy lehetetlen el-
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utasÁtani azokat, kik legk´zelebb Àllnak hozzÀnk, s annyit Àldoztak szük´lk´dû v¢reiknek ä! Egy Ârai vÀrakozÀs utÀn v¢gre kegyes vÀlasz ¢rkezett, azon hivatalos megjegyz¢ssel, hogy csak r´viden, mert KormÀnyzÂ Ãrnak menni kell! Midûn a l¢pcsûn
felfel¢ haladÀnak, Pulszky ism¢t arra int¢ ûket, hogy csak r´viden, s àaztÀn ne orÀtiÂzzanak Àm!Ê Mayer n¢hÀny ¡dv´zlû szÂt mondott, s ÀltalnyÃjtÀ az àAdressetÊ, melly
ugyanazon gyÀrban k¢sz¡lv¢n, nem tetszett, annÀl is inkÀbb, mert nem kormÀnyzÂhoz, hanem tisztelt honfitÀrshoz volt int¢zve. ä Kossuth, ki n¢hÀny pillanat elûtt ÂrÀkig
besz¢lt angol vend¢geivel, sajnÀlkozva mondÀ, hogy honfitÀrsainak csak n¢hÀny pillanatot szentelhet, de biztosÁtja ûket kegyeirûl ä. A honfitÀrsak k´z¡l kev¢s volt, ki ne
tÀvozott volna neh¢z szÁvvel, de egy sem ¢rz¢ annyira a lealÀztatÀst, mint ´reg barÀtunk, ki szÁves fogadtatÀsra szÀmolt, s mÀr elûre ´rvendett azon pillanatnak, mellyben
Kossuthot hÀzÀnÀl lÀtandja. ä Mennyi t¢ved¢s, Mayer azt hiv¢, hogy a democrat kormÀnyzÂ, egyszerü magyar ember, ki ûszinte barÀtsÀggal kezet nyÃjtand, s a lÀtogatÀst
viszonozza ä. De nem fÀrasztom ¹nt illy tÀrgyakkal, m¢g csak azt jegyzem meg, hogy
Kossuthnak americai mük´d¢seirûl, s a f¢nyes eredm¢nyekrûl legjobb felvilÀgosÁtÀst
adhat ¹nnek Perczel MÂric, ha MiklÂs testv¢r¢nek csak egy level¢t k¡lden¢ is PÀrisba.
ä SzabÂ ezredes AusztrÀliÀba utazott aranyat keresendû. F¡l´p nej¢t vÀrja, s a hÁr azt
mondja, hogy Szemer¢nek egy munkÀja van sajtÂ alatt melly mondhatatlanul Àrtand
¡gy¡nknek ä; mert a KormÀnyzÂt leleplezendi ä! (?)
A tisztelt asszonysÀgnak szÁveskedj¢k k¢rem ¡dv´zletemet jelenteni ¢s a kisasszonyoknak. Isten v¢l¡nk.
RÂnay JÀcint
LukÀcs MÂric magyarÀzkodÂ levele nem sokat k¢sett.
LukÀcs MÂric Szemere Bertalannak4
Br¡ssel Oct. 19. 1852.
Kedves BarÀtom! Mindenekelûtt n¢hÀny szÂt ments¢gem¡l az¢rt, hogy R[Ânay]-t ker¡ltem V [ukovicso]-t pedig meglÀtogattam. Tudod, hogy azon szÀnd¢kkal mentem
L[ondon]-ba, miszerint ott tartÂzkodÂ hazÀnkfiait ker¡ljem. Az¢rt is leveledet
R[Ânay]-nak mindjÀrt meg¢rkez¢sem napjÀn, Àtk¡ld¢m. K¢sûbb scrupulusom tÀmada, hogy azt, miszerint L[ondon]-ban bujkÀlok, n¢mellyek netalÀn gyÀvasÀgnak tekinthetn¢k; s ez bÁrt r´gt´n azon hatÀrozÀsra, hogy a Londoni Magyarok k´z¡l az egy
V [ukovi]csot, mint legr¢gibb m¢g ifjÃkori barÀtomat meglÀtogassam. Ez szolgÀljon,
ha nem is ments¢g¡l, legalÀbb magyarÀzatul inconsenquentiÀmnak, melly teljess¢ggel
nem szÀrmazott ajÀnlottad irÀnti bizalom hiÀnyÀbÂl. Ellenfelem szem¢ly¢re n¢zve hibÀsan ¢rtes¡lt¢l; ¢n nem T[haly]-t hanem Perczelt hÁttam ki csakugyan V [ukovics]-nÀl
t´rt¢nt talÀlkozÀsunk k´vetkezt¢ben. KihÁvÀsomat ugyanaz nap vele s Thaly barÀtjÀval
az utcÀn talÀlkozvÀn lev¢lben szem¢lyesen Àltaladtam, de û azt nem csak hogy el nem
fogadta, hanem a levelet elt¢pv¢n midûn tûle r´gt´n hatÀrozott vÀlaszt k´veteltem,
engem, k¢pzeld azon hallatlan betyÀrsÀgot, azzal fenyegetett, hogy meg fog veretni.
Erre nem tehettem egyebet, minthogy rÀ botomat, azt a vastag esernyûs botomat
emeljem, s ût gazembernek nevezzem; û azonban felemelt botom elûl elfutott, magÀval
rÀntvÀn Thalyt is, a kit szÂvÀltÀsunk alatt illy szavakkal: àNe menj el ThalyÊ mind¢g
maga mellett marasztott. ý azt ÀllÁtja ugyan, mint barÀti, Th[aly] ¢s V [ukovics] mond-
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jÀk ¢s ÁrjÀk, hogy ¢n m¢g fenyegetûz¢sei elûtt neveztem volna gazembernek; ha neki
Ãgy tetszik, Àm legyen, annÀl jobb; ¢n Thaly elûtt Ãjabban is kijelentettem, hogy azt
vissza nem veszem, sût ism¢tlem. K¢t ¢s f¢l napig mulattam m¢g Londonban, azon
rem¢nyben, hogy T[haly] barÀtinak siker¡lni fog ût a kihÁvÀs elfogadÀsÀra bÁrni, mire
ûket barÀtjok sajÀt ¢rdek¢ben felhÁvtam. EljÀrÀsuknak sikere nem volt, minek k´vetkezt¢ben L[ondon]-t elhagytam olly nyilatkozattal, hogy az ¡gyet L[aci]-nak mint secundansomnak kezeibe fogom adni. ýk forma elleni hibÀnak ÀllÁtottÀk, hogy a kihÁvÀst szem¢lyesen adtam Àltal, melly alaptalan ÀllÁtÀst azonban a mindennapi tapasztalÀs megcÀfolja. Ezen v¢lem¢nyemet osztjÀk Laci, Andr[Àssy] Gy[ula], Bethlen
J[Âzsef], Degenfeld Imre, JÂsika M[iklÂs] ¢s mÀsok kivel a dolgot k´z´lt¡k. Mind a
mellett hogy semmi kifogÀs ne lehessen, Laci nevemben azonnal kihÁvÂ levelet k¡ld´tt
Ostend¢bûl P[erczel] szÀmÀra V [ukovics]-nak; ez azonban a levelet n¢hÀny nap mÃlva
azon oknÀl fogva, hogy Perczellel azon esem¢ny k´vetkezt¢ben maga is fesz¡lt viszonyban van, visszak¡ld´tte. Elk¡ld´tt¡k erre ugyanazt a levelet Thalynak, ki a dologban
eddig szÂval ¢s ÁrÀsban mint k´zbenjÀrÂ l¢pett volt fel, ez is visszak¡ld´tte azon okbÂl,
mert û P[erczel]-nek igen jÂ barÀtja. Laci most mÀr azt mondja, hogy a dolgot abba
kell hagynunk, mert szinte vilÀgos, hogy Perczel hozzÀf¢rhetetlen, a kihÁvÀst el nem
fogadja s megverekedni nem akar. °n azt hiszem ugyan, hogy lehetne m¢g egy¢b l¢p¢seket ¢s mÀs k´r¡lm¢nyek k´zt kellene is tenn¡nk, de miutÀn L[aci] ki az illyen
¡gyekben auctoritÀs, azt mondja, hogy becs¡letemnek nem csak eleget tett¡nk, sût
t´bbet is mint sz¡ks¢g volt, k¢nytelen vagyok benne megnyugodni. Most mÀr csak azt
az el¢gt¢telt veszem magamnak, hogy ¢n, mik¢nt L[aci] is a t´rt¢nteket mindenkinek
elbesz¢lj¡k. Ha ez Perczelnek tudomÀsÀra jut, annÀl jobb, ¢n k¡l´nben is L[ondon]ban barÀtinak azt nyilvÀnÁtÀm, hogy ût, ha kihÁvÀsomat el nem fogadja, a vilÀg elûtt
prostituÀlni fogom. Ez talÀn arra fogja bÁrni, hogy û k¢rjen tûlem el¢gt¢telt, s e v¢gre
minden esetre m¢g n¢hÀny h¢tig Br¡sselben fogok maradni, legalÀbb is addig, mÁg
L[aci] itt marad. A dolognak nagyobb publicitÀst sajtÂ ÃtjÀn adni L[aci] az¢rt nem kÁvÀn, mert az a magyar emigratiÂra Àrny¢kot fogna vetni, s ebben igaza lehet. így is a
dolog K[ossuth] pÀrtjÀnak nagy triumphusa lesz, de arrÂl nem tehetek. Az ¢n becs¡letem rÀm n¢zve m¢gis fûtekintet, ez pedig azt kÁvÀnja, hogy legalÀbb barÀtim s azok,
kiknek jÂ v¢lem¢nye elûttem becses, tudjÀk, miszerint ¢n ez ¡gyben a becs¡let t´rv¢nyei szerint jÀrtam el.
BocsÀss meg barÀtom! hogy t¢ged ezen kellemetlen t´rt¢net r¢szletes elbesz¢l¢s¢vel
untattalak, de miutÀn a dolog kezdet¢rûl ¢rtes¡lt¢l, sz¡ks¢gesnek lÀttam veled a kimenetelt is megismertetni, amennyiben a dolog jelen ÀllÀsa kimenetelnek tekinthetû,
mit hinni m¢g most sem akarok. Az ¡gy jelen stÀdiumÀban titok t´bb¢ nem maradhat,
annak maradnia nem is szabad. Ha bÀr r¢szemrûl a dolog e pillanatban befejezettnek
tekintetik, lehetû, sût valÂszÁnü, hogy az ellenfelem r¢sz¢rûl m¢g felelevenÁttetik, mire
addig mÁg e vid¢ken tartÂzkodom neki alkalmat adni mindenkor k¢sz vagyok. Csak
hogy most mÀr servitust vÀllalni, magamat lek´telezni, hogy itt vagy amott meddig
fogok P[erczel] kedv¢¢rt mulatni, nem akarom.
ñhajtÀsom a telet PÀrisban bÀjos ¢s lelkes hitvesednek ¢s a te tÀrsasÀgodban t´lthetni, nem cs´kkent, sût ha lehets¢ges, szÁves meghÁvÀstok k´vetkezt¢ben, m¢g ´regbedett, rem¢nys¢gem azonban nem igen nûtt, s nem Àtallom bevallani, hogy ¢n igen
¡gyetlen diplomata vagyok; L[aci] pedig ez ¡gyben nem igen fog segÁteni, mert û nem
csak maga nem szÀnd¢kozik PÀrisba menni, hanem engem is arra akarna bÁrni, hogy
vele egy¡tt n¢hÀny h¢t mÃlva Genfbe menjek ¢s a t¢lnek hÀtra levû r¢sz¢t ott t´ltsem.
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Londoni utam, melly a t´rt¢ntek utÀn nehezen marad titokban, alkalmasint m¢g nehezÁten¢ a kÁvÀnt engedelem elnyer¢s¢t. MÀr megszoktam, hogy legszebb rem¢nyeim,
legforrÂbb ÂhajtÀsaim f¡stbe mennek. Igen sajnÀlom, hogy tisztelt hitvesednek eg¢szs¢ge m¢g t´k¢lletesen helyre nem Àllt; rem¢nylem azonban, hogy a gyÂgyÁtÀs sikere
majd csak k¢sûbb fog teljes m¢rt¢kben mutatkozni. K¢rlek mondd ý NagysÀgÀnak
legm¢lyebb tiszteletemet s eml¢kezz¢l szÁves ¢rz¢ssel
hü barÀtodrÂl
M[Âric]
A lev¢lben t´bbsz´r emlÁtett Laci, ki a pÀrbaj¡gyekben ànagy auctoritÀsÊ, az akkor Orczy
bÀrÂn¢val egy¡tt ¢pp Br¡sszelben tartÂzkodÂ Teleki LÀszlÂ. A becs¡let¢re k¢nyes grÂf
a kor szokÀsa szerint, sût azon tÃl is sok-sok pÀrbajt vÁvott, de legnevezetesebb kihÁvÀsa
az volt, amelyben a nyugalomba k¡ld´tt HaynautÂl k¢rt el¢gt¢telt a legyilkolt tÀbornokok¢rt ¢s mindazok¢rt, akiket teljhatalmÃ kormÀnyzÂk¢nt MagyarorszÀgon ¢s Erd¢lyben meg´letett. Az 1850-es kihÁvÀst 1852 szeptember¢ben megism¢telte, ¢s azt egy belga ÃjsÀgban k´zz¢ is tette. Az ÃjsÀg nem ker¡lt Szemere Bertalan kez¢be, a sz´veget,
amelyet k¢sûbb naplÂjÀba is bemÀsolt,5 LukÀcs MÂric r¢v¢n szerezte meg. A Perczel-¡gy
azonban m¢g mindig nem zÀrult le. LukÀcs MÂric ism¢telten visszat¢r rÀ.
LukÀcs MÂric Szemere Bertalannak6
Br¡ssel Oct. 27-¢n 1852.
Kedves BarÀtom!
KÁvÀnsÀgod szerint ide mell¢kelve k¡ld´m Neked Laci barÀtunk leveleit Haynauhoz.
Mi a P[erczel] f¢le ´ssze¡tk´z¢s alapokÀt ¢s kiindulÀsi pontjÀt illeti az legjobban kitünik
kihÁvÂ levelem tartalmÀbÂl mellyet im¢ lemÀsolok szÀmodra:
àLondon Sept. 25k¢n 1852. ögy eml¢kezem, hogy mi egymÀst otthon tegezt¡k. Ennek tulajdonÁtsa ¹n, s ne valami tolakodÂ barÀtsÀg hajhÀszÀsnak, hogy ma e szerint
szÂlÁtottam meg. ¹nnek tetszett megszÂllÁtÀsomat Kegyeddel viszonozni.
Nem sz¡ks¢ges azzal idût vesztegetnem, hogy ¹ntûl e miatt magyarÀzatot k¢rjek.
¹n kiel¢gÁtût nem adhat; a s¢rt¢s elvitÀzhatatlan. Hogy a dolgot mindjÀrt helyben
szÂba nem hoztam s a becs¡let t´rv¢nyei szerint el nem igazÁtottam, annak oka az,
mert elûbb magamban hideg v¢rrel meg akartam fontolni, ha mindnyÀjunk kiv¢teles
ÀllÀsÀban nem lehetne-e a dolgot becs¡letem s¢relme n¢lk¡l elhalgatni vagy annak
eligazÁtÀsÀt mÀskorra halasztani. De ¢pen ez ¢rett megfontolÀs vezetett azon meggyûzûd¢sre, hogy becs¡let dolgÀban semmif¢le viszonyokra tekinteni nem szabad. Enn¢l
fogva ¹nt ezennel felhÁvom el¢gt¢telre pÀrviadal ÃtjÀn, ¢s pedig pisztolyra, mert karddal a viadal kettûnkre n¢zve nem lenne egyenlû, miutÀn ¢n mellbeteg vagyok s minden nagyobb magam megerûltet¢se v¢rhÀnyÀst okoz. Pisztollyal azonban c¢lozni s azt
els¡tni betegs¢gem mellett is ¢n szintÃgy tudok mint ´n.
VÀrok min¢l elûbb elhatÀrozÂ vÀlaszt. LakÀsom 10 Leicesterplace, mÀsodik emelet
6dik szÀmÃ szoba. Ott csak R. C. n¢v alatt ismernek. AlÀÁrÀsom.Ê
AttÂl tartok, hogy ez okot nem fogod el¢gg¢ fontosnak talÀlni s hogy, mint n¢melly
mÀs barÀtim, rosszalni fogod eljÀrÀsomban azt, miszerint magyarÀzatot nem k¢rtem
a kihÁvÀs elûtt, s P[erczel]nek mintegy elzÀrtam az utat kib¢k¡l¢sre. De nem ok n¢lk¡l
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tettem azt a mit tettem, s levelem szerkezete ¢rett ¢s hideg megfontolÀs eredm¢nye.
Ha tûle el¢bb magyarÀzatot k¢rek, Ãgy j´n ki, mintha ¢n a tegezûd¢st Perczellel kÁvÀnnÀm, valami nagy becs¡letnek ¢s szerencs¢nek tartanÀm. A magyarÀzat s b¢k¢s
kiegyenlÁt¢s csak abbÂl Àllhatott volna, hogy û engem a Te megszÂllÁtÀssal megtiszteljen s boldogÁtson. Ezt pedig tûle semmi esetre el nem fogadni, m¢g a t´rt¢nt pÀrviadal
utÀn sem, elt´k¢lt szÀnd¢kom volt. °n nem hajhÀszom senki barÀtsÀgÀt, legkev¢sb¢
olly bolond¢t mint P[erczel]. Hogy ût talÀlkozÀsunk alkalmÀval te-nek szÂllÁtottam,
az¢rt t´rt¢nt, mert term¢szetesen azt hittem, hogy az utÂbbi esem¢nyek az ef¢le viszonyokban vÀltozÀst nem sz¡lhettek. Hogy û megszÂllÁtÀsomat Kegyeddel viszonozta
nem fÀjt, de m¢g nem is bosszantott, mert ût bolondnak tekintettem s tekintem most
is, de s¢rt¢s minden esetre volt benne, ¢s, mik¢nt t´bb Ázben londoni barÀtai elûtt is
kinyilatkoztattam, noha ût bolondnak tartom, m¢g is mind addig, mÁg bolondok hÀzÀba nem lesz zÀrva, s¢rt¢st tûle szintolly kev¢ss¢ lehet eltürni, mint bÀrmelly jÂzan
embertûl. Engem arra, mit ez ¡gyben tettem nem bÁrt sem harag, sem valami nagy
susceptibilitÀs, s noha l¢p¢seim rÀm n¢zve mÀr sok kellemetlens¢get s alkalmatlansÀgot sz¡ltek ¢s sz¡lhetnek m¢g ezentÃl is, m¢g is hasonlÂ esetben ism¢t hasonlÂul cselekedn¢m. De lÀtom, hogy ezen levelem is eg¢szen megtelt e fatÀlis histÂriÀval. Csak
annyi t¢r maradt, hogy tisztelt hitvesednek k¢zcsÂkolÀsomat jelentsem, neked pedig
barÀti k¢zszorÁtÀst a tÀvolbÂl
barÀtod M.
[A papÁr sz¢l¢n:]
Oct. 30kÀn. Ezt a levelet ¢pen most talÀlom ruhÀm zseb¢ben, hÀrom nap Âta magammal hordom, szÂrakozottsÀgomban azt k¢pzelv¢n, hogy mÀr postÀra adtam. JÂsikÀ¢kat s Ludvighot gyakran lÀtom. K´sz´ntenek Lacival egy¡tt.
K´zben RÂnay JÀcint, ki Ãgy ker¡lt a pÀrbajhistÂriÀba, mint PilÀtus a credÂba, csak
Àmuldozik: az eg¢sz aff¢rbÂl semmit sem vett ¢szre.
RÂnay JÀcint Szemere Bertalannak (R¢szlet)7
London. [1852] October 29¢n.
Nem k¢pzeli ¹n, mennyire meglepett becses level¢nek azon r¢sze, melly L. ¢s P. pÀrviadalÀra vonatkozott. °n ez ä esem¢nyrûl ä mit sem hall¢k, s jelenleg is csak annyit
tudok, mennyit ¹n szÁveskedett v¢lem k´z´lni. ä Alig hihetem, hogy t´rt¢nt, azt pedig
¢pen nem, hogy Ãgy t´rt¢nt, mik¢nt mondatik ä. Azok, kik tÀn tudnak a dologrÂl,
hallgatnak; s n¢kem sem kedvem, sem akaratom, mÀsok titkÀba hÁvatlanul avatkozni.
Midûn V [ukovicsnÀl] talÀlkozÀm L[ukÀccsal] a tÀrsalgÀs ¢l¢nk volt ugyan, de nem
ollyan, hogy komoly szÁnt ´lt´tt volna; n¢kem nem volt kedvemre, sem a talÀlkozÀs,
sem a politizÀllÀs; az¢rt tÀvozÀm ann¢lk¡l, hogy a besz¢lget¢s v¢g¢t bevÀrnÀm. ä Ez
idû olta, L. m¢g csak nev¢t sem hallÀm emlÁteni. ä N¢hÀny nap elûtt, egy f¡zetecske
jelent meg angol nyelven Kmety Gy´rgytûl: G´rgeynek megcÀfolÀsa; a munka ´szszesen 26 oldal. ¹nre ¢s B[atthyÀny] grÂfra n¢zve ¢rdekes volna bÁrni. Rem¢lem, megszerezhetû PÀrisban, vagy tÀn mÀr bÁrja is ¹n? [...] ä Jelen helyzet¡nkrûl alig tudok
szÂlni. KossuthrÂl hallgat a krÂnika, s Ãgy lÀtszik lehetûs¢gig meggyültek bajai azokkal, kik a hü ragaszkodÀs fej¢ben, ä mindennapi kenyeret k¢rnek ¢s m¢ltÀn; miutÀn
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û az egyetlen, ki harcunk szellemi ¢s anyagi nyerem¢nyeit sajÀt rendelkez¢s¢re biztosÁtÀ. ä ögy mondjÀk: Pulszkyek, ý, and the Hungarian àLadyÊ nagyszerü munkÀt
Árnak az ÃjvilÀgi dÁszmenetekrûl ¢s ä nagyszerü eredm¢nyeirûl! ä Hajnik PÀl is itt van;
ki americai lapokban Ágy ÁrÀ magÀt àalÀÊ Treasurer of the Governour L. Kossuth!
E pillanatban veszem LukÀcs SÀndor level¢t, ki New-Yorkban nem igen kedvezû
k´r¡lm¢nyek k´zt ¢l. K¢rdezûsk´dik ¹n utÀn is, de politicÀrÂl szÂt sem Ár; annyit
azonban tudok, hogy Kossuth hallani sem akar rÂla. ä B¢zÀrom Mayer level¢hez csatlandÂ soraimat, szÁves ¡dv´zlettel, s azon ¢szrev¢tellel, miszerint lelkembûl ragadÀ ki
¹n, utolsÂ level¢nek v¢g szavait: ¢s d¡h´sk´dnek, mivel mi halandÂk, nem akarjuk
ûket imÀdni!
Isten ¹nnel ¢s kedveseivel.
RÂnay
Egy kiÀtkozott k´nyv sz¡let¢se ä levelekben
Ebben az idûben Szemer¢t a humoros jeleneteket is produkÀlÂ pÀrbaj¡gyn¢l sokkal
inkÀbb foglalkoztatta ¢vek Âta tervezett s az 1852 tavaszÀn v¢gre tetû alÀ hozott, eml¢kirat-¢rt¢kü vitairatÀnak, a POLITIKAI JELLEMRAJZOK A MAGYAR SZABADSçGHARCBñL
(GRñF B ATTHYçNY LAJOS, G¹RGEI ARTöR, K OSSUTH LAJOS) cÁmü munkÀjÀnak megjelentet¢se. ögy ¢rezte ä n¢mileg joggal ä, hogy az nemcsak tulajdon tovÀbbi sorsÀt,
de az emigrÀciÂ hiÀnyos ´nismeret¢t is nagyban befolyÀsolja majd, esetleg mindkettûben gy´keres fordulatot eredm¢nyez. Tudjuk, nem Ágy t´rt¢nt, csupÀn Szemere elszigetelts¢g¢t fokozta. Az emigrÀciÂban, k¡l´n´sen annak Ãn. Kossuth-szÀrnyÀban a
k´nyv megjelen¢se heves tiltakozÀst vÀltott ki, s az is elûfordult, hogy a k´nyv p¢ldÀnyait felvÀsÀroltÀk ¢s megsemmisÁtett¢k.
Maga Kossuth, igaz, ¢vtizedekkel Szemere halÀla utÀn, de m¢gis el¢gt¢telt szolgÀltatott az egykori ellenf¢lnek. Iratai harmadik k´tet¢ben a k´vetkezûk olvashatÂk:
à°n az ÀrmÀnynak, indulatos ellens¢gesked¢snek, melylyel bizalmamat viszonzÀ, eml¢kezet¢t
sÁrjÀba temettem s csak f¢nyes tehets¢geinek tiszteletteljes elismer¢s¢t tartottam meg ¢s megtartottam
a r¢szv¢tteljes bÀnatot a szÁvrendÁtû ¢j f´l´tt, mely halÀla elûtt e f¢nyes tehets¢gek vilÀgÀra reÀborult.Ê8
Az àelvhüÊ ¢s àk´vetkezetesÊ utÂkor m¢g egy ilyen fûhajtÀsra is k¢ptelen volt, ¢s az
1848ä49-es miniszter k´nyv¢nek szÀzharmincnyolc ¢vet kellett vÀrnia, hogy magyar
nyelven is megjelenhessen. °s ennek legfûbb oka ä ahogy k´zreadÂi ÁrjÀk ä à...az Àltala
rajzolt Kossuth-portr¢ volt... A Kossuth-kultusz nem viselte volna el, hogy bÀlvÀnyÀt ilyen kÁm¢letlen¡l megfosszÀk nimbuszÀtÂl, m¢g ha a vÀdak t´bbs¢g¢t azonnal ¢s hitelt ¢rdemlûen meg lehet
is cÀfolni. Szemere müve s maga Szemere is hallgatÀsra Át¢ltetettÊ.9
A POLITIKAI JELLEMRAJZOK ÁrÀsÀt Szemere 1852 mÀrciusÀban kezdte el, s mÀjusban
naplÂjÀban mÀr annak befejez¢s¢rûl, sût a fordÁtÀs elûrehaladÀsÀrÂl is hÁrt ad.
à°n mÀrcius v¢g¢tûl kezdve hÀrom jellemrajzon dolgoztam. Elûbb csak KossuthrÂl Ártam, ki
akarvÀn azt adni AmerikÀban a hÁrlapokban, de aztÀn eszembe j´tt, mik¢p a magyar forradalom
k¢p¢t hÁven adandja BatthyÀny Lajos, Kossuth L. ¢s G´rgei jellemrajza, s mind a hÀrmat kidolgoztam. Az elsû ¢s utolsÂ bev¢gezte pÀlyÀjÀt, azt higgadtan adom, Kossuth ellenben m¢g ¢l, izgat,
tervez, szerepel, az ´v¢ e szerint sok helyen pol¢miai hangon van tartva, ä oka az is, mivel eleinte
azt csak mint vÀlaszt s megtÀmadÀst Ártam, ¢s csak k¢sûbb prÂbÀltam belûle eg¢szt alkotni.
A n¢met fordÁtÀs megy lassan ¢s rosszul, Zerffy tolla nem rosz toll, de û maga hanyag, hazug,
hÀlÀtlan ember. AdÂsom is, e munkÀjÀt is k¢szp¢nzzel fizetem, ¢s m¢g sem siet. Pedig mindennek
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meg van a maga kora, ha az elmÃlik, ki mit egyszer elszalaszt, nem bÀjolja vissza azt. AzÂta mÀr
nyomtathatnÀk, ¢s Áme û nincs k¢szen.
AnnÀl inkÀbb sajnÀlom, mivel G´rgei munkÀja e hÂ v¢g¢n megjelent. °n ugyan nem vÀltoztatok a magam¢n semmit, mert ¢n ût Ãgy adom, a mint akkori tettei ¢s szavai utÀn ût felfognom
kellett, nincs is mÀr nÀlam e k¢zirat, Londonba k¡ldtem; azonban belÀtom, jellemrajzom tÀvolrÃl
sem fogja tenni azon hatÀst, melyet G. munkÀjÀnak megjelen¢se elûtt teendett vala.Ê10
Megint a jÂl ismert Zerffi! °s mellette term¢szetesen Bangya JÀnos. ýk pedig hivatÀsuk szabÀlyai szerint Szemere k¢r¢s¢re mindent titokban tartanak, ¢s a legnagyobb titoktartÀs mellett nemcsak az eg¢sz emigrÀciÂ szerez tudomÀst a fordÁtÀs alatt
l¢vû mürûl, de felt¢telezhetû, hogy n¢hÀny ¢rdekesebb fejezet az ifjÃ csÀszÀr kez¢be
¢ppÃgy eljut, mint Kossuth ÁrÂasztalÀra.
A munka fordÁtÀsÀba maga Karl Marx is besegÁt, ¢s ahogy Engelsnek Árt 1852. mÀjus
6-Àn kelt level¢bûl tudjuk, Bangya grammatikailag hibÀs, a consecutio temporummal,
azaz az idûegyeztet¢ssel is hadilÀbon ÀllÂ silÀny fordÁtÀsÀt nagy ¡ggyel-bajjal prÂbÀlja
tisztÀba tenni.
A szerzû (Szemere Bertalan) PÀrizsban ¢l, az ¡gyint¢zû (Bangya JÀnos) Londonban,
a kiadÂ pedig (Hoffmann und Campe) Hamburgban mük´dik. PÀrizs ¢s London k´z´tt szinte naponta fordul a posta, Bangya szervez, k´d´sÁt, kapkod, magyarÀzkodik,
s Szemere k´lts¢g¢n gyÀrtatja a mÀsolatokat ä a munkÀban Ávenk¢nt egyshillinges honorÀrium¢rt KÀszonyi DÀniel is r¢szt vesz ä, de leveleiben arrÂl sem feledkezik el, hogy
alkalmank¢nt besÃgÂi tev¢kenys¢g¢nek mell¢kterm¢keivel ä rosszÁzü pletykÀkkal ¢s
uszÁtÂ rÀgalmakkal ä kedveskedj¢k az egyre kiszolgÀltatottabb Szemer¢nek.
VitÀs k¢rd¢s persze akad bûven: melyik nyomdÀnak adjÀk a munkÀt, mikor jelenj¢k
meg angolul, mennyi legyen a honorÀrium, a munkÀt egy k´tetben vagy hÀrom f¡zetben jelentess¢k meg, a cÁmlapra mi ker¡lj´n, a sz´veg stilÀris javÁtÀsa meddig terjedhet, ¢s m¢g szÀmos k¢rd¢st tisztÀzni kellett. Szemere tudja, hogy nem bÁzhat BangyÀban, de mÀr Ágy is annyit k¢sett a munka megjelen¢se, a k¢ziratot nincs ereje
visszavenni, hagyja futni az esem¢nyeket. M¢g a kiadÂval, Camp¢val is Bangya tÀrgyal,
s legfeljebb idûnk¢nt egy-egy Camp¢tÂl kapott levelet Szemer¢nek is bemutat.
Bangya JÀnos Szemere Bertalannak (R¢szlet)11
London Junius 17¢n 1852
Tegnap estve volt ism¢t Vehse Dr Ãr nÀlam û szombaton fog LondonbÂl elutazni ¢s
DresdÀba menni, elmenetele elûtt Ãjra akart velem kegyed munkÀja felett ¢rtekezni.
ä Dr Vehse Ãjonnan kinyilatkoztatta, hogy ha a munkÀt neki mÀsolatban Àtk¡ldj¡k ¢s
kegyed megengedi, hogy a stylisticai vÀltozÀsokat megtehesse, an¢lk¡l, hogy a munka ¢rtelme legkisebb vÀltozÀst szenvedn¢, Ãgy û szavÀt adja ÁrÀsban, mellyet directe ´nh´z int¢zend,
hogy a munkÀt Camp¢nÀl kinyomtatja, ¢s û maga fogja m¢g az utolsÂ correcturÀt is
megtenni. ä ha kegyed levelez¢sbe akar l¢pni Vehse Ãrral, Ãgy tessen neki ezen cÁm
alatt Árni: àAn Herren Dr. Eduard Vehse in DresdenÊ ä Ágy a levelet bizonyosan meg
fogja kapni.
Ez a Dr. Vehse lesz Szemere k´nyv¢nek àBarghetton¢jaÊ, ànadrÀgfestûjeÊ, aki ä mik¢nt
a r¢gi mester Michelangelo UtolsÂ Át¢let¢n ä elt¡nteti majd àstylisticus correctiÂkÊ cÁm¢n a Jellemrajzok meztelens¢g¢t. Fûk¢nt a BatthyÀny-¢letrajz van tele ilyen nem elvi,

Albert GÀbor: VitatkozÂ levelek (II) ã 1719

hanem kereskedelmi fogantatÀsÃ hÃzÀssal. A kiadÂ azt rem¢lte, hogy Ágy ez a f¡zet
elker¡lheti az osztrÀkok tilalmi listÀjÀt, s a nagyobb piacon megtalÀlja szÀmÁtÀsÀt.
Szemere azonban, Ãgy lÀtszik ä az û leveleit ugyanis nem ismerj¡k, csak Bangya
vÀlaszait ä, m¢g nem adja be teljesen a derekÀt; mindenk¢ppen szeretn¢ el¢rni, hogy
a n¢mettel egy idûben vagy esetleg azt megelûzve az angol vÀltozat is megjelenj¢k
Bentley kiadÀsÀban.
Bangya JÀnos Szemere Bertalannak (R¢szlet)12
Junius 21¢n 1852
UtolsÂ levelemben az¢rt Ártam àism¢tÊ ¢s àÃjÂlagÊ mert a mÃlt kedden, az az f:hÂ 15¢n
Ártam k´r¡lm¢nyessen ¢s a mÃlt keddi levelemhez volt mell¢kelve Bentley Ãr levele,
meg Szirmay Pali levele. Ezen el¢g vastag levelet ¢n szem¢lyessen adtam f:hÂ 15¢n a
postÀra, ¢s Ágy nem k¢telkedhettem annak pontos megj´vetel¢n, ez¢rt is hivatkoztam
p¢nteki levelemben a keddire. Az adressze, mind k´z´ns¢gessen, jÂ olvashatÂlag volt
Árva, Ágy mÀst nem gondolhatok, csak hogy a rendûrs¢g fogta fel levelemet, tessen a
postÀn utÀnna n¢zni, ha pedig ottan nem talÀlhatÂ, a rendûrs¢gn¢l k¢rdezûsk´dni,
levelem semmi ollyast nem tartalmaz mi ´nek kellemetlens¢get okozhatna [...]
Bangya JÀnos Szemere Bertalannak13
London September 8Àn 1852
Tisztelt ör!
TehÀt Blackwell Ãrnak is mÀr Àtadtam a k¢zirat egy p¢ldÀnyÀt, û azt mondta, hogy
m¢g el¢g ideje van a fordÁtÀsra, mert a parliament ´szvej´vetele elûtt semmi esetre
nem jelenhet meg, û egy¢barÀnt maga is fog Árni kegyednek ä Blackwell sokÀig besz¢lgetett velem ¢s Ãjra biztosÁtott, hogy a munka meg fog jelenni ha kegyed a dolgot
reÀ bÁzza ¢s nyugton vÀrni akar. ä A mint ki vehettem BatthyÀny [KÀzm¢r] munkÀja
is szinte Blackwelln¢l vagyon. (?)
E´tv´s JÂzsef megk¡ld´tte Blackwellnek utolsÂ munkÀjÀt (Der Einfluss der herrschenden Ideen des 19. Jahrhunderts auf den Staat) û nekem adta hogy olvassam,
m¢g fel sincsenek vÀgva a lapok. ä
SzabÂ Imre most sokat futkÀroz Kossuthoz ¢s nagyon hÁzeleg, de m¢g eddig nem
nagy eredm¢nnyel mük´d´tt. ä
Kossuth azt mondja, hogy ´nt ha visszaj´nn¢nk magyar orszÀgba, azonnal felakasztatja ä BatthyÀnyinak meg bocsÀt, ezt csak ´n csÀbÁtotta el. ä Kossuth egy¢birÀnt nagyon k´pi a markÀt, azt mondja, hogy mindent kez¢ben tart ¢s csak tûle f¡gg, melly
percben t´rj´n ki a Revolutio. ä
Tegnap egy angol utazÂ ¢rkezett meg itten magyarhonbÂl, ¢s KlapkÀnak KomÀrombÂl, barÀtjaitÂl egy eml¢kkardott hozott. KomÀromnak vit¢z v¢dûje meg is
¢rdemli. ä
A n¢metek veszekednek ä az olaszok conspirÀlnak ä a franciÀk vigadnak ¢s vÀrnak
ä a magyarok huncutoljÀk egymÀst ä hol kapnak esznek, isznak pufra ä ¢s Ágy hazÀnk
becs¡let¢t a k¡lf´ld elûtt fentartani iparkodnak. Ebbûl Àl az itteni menek¡ltek nagyobb szÀmÀnak mük´d¢se, illymÂdon minden esetre meg fogjÀk EurÂpÀt menteni
a rabigÀtÂl. ä
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Ha mÀr kegyed kÁvÀnja, hogy a levelek dÁjÀt is szÀmÁtsam fell, tehÀt tessen szÀmadÀsomhoz m¢g f¢l fontot hozzÀ adni, ¢s Ágy kÁvÀnsÀga telyes¡lj´n.
°rdekes ÃjsÀgok hiÀnyÀban befejezem soraimat ¢s maradok tisztelettel
hü ¢s igaz szolgÀja
B
Bangya JÀnos Szemere Bertalannak (R¢szlet)14
London September 21¢n 1852.
Tisztelt ör!
°ppen ma vettem Dr. Vehse level¢t ki is tudÂsÁtt hogy a k¢ziratot mÀr Àlt n¢zte ä BatthyÀnyiban talÀlta a legt´bb hibÀt, Kossuthban kevesebbet, G´rgeiben ¢ppen nem. A hibÀk
csak stylisticus ¢s orthographicus hibÀk voltak, az ¢rtelmen mit sem vÀltoztatott. [...]
Itten most ¢ppen semmi ÃjsÀggal sem bûvelked¡nk. Magamat kegyeibe ajÀnlom
¢s maradok tisztelettel
szolgÀja
B
Bangya JÀnos Szemere Bertalannak15
London September 24¢n 1852.
Tisztelt ör!
çllÁtÀsom telyes¡lt, ¢n mondottam hogy a mibe kapok, azt szerencs¢sen ki is viszem.
Kegyed k¢telkedett jÂ szerencs¢mben ä mint talÀn n¢ha mÀr szellememben is. Ezennel
van tehÀt szerencs¢m tudÂsÁtani, hogy munkÀja Campe Ãr nyomdÀjÀbÂl October k´zep¢ig k¢szen fog ki j´nni, ¢s hogy fÀradozÀsÀnak jutalmÀra nem talÀn ¢vekig, hanem
legfelyebb 14 napig fog vÀrni. De mÀr most egy k¢r¢sem van, ¹n engemet a munka
kiadatÀsÀval ¢s eladatÀsÀval megbÁzott, ¢n ez ¡gyben lelkiismeretesen, ¢s azt hiszem
¡gyessen is jÀrtam el, ¢n a p¢nzt mit Campe fizetni ¢s nekem k¡ldenni fog egy fill¢r
hiÀny n¢lk¡l, Campe level¢vel egy¡tt kegyednek Àtfogom k¡ldenni, azonkÁv¡l fog kegyed a munkÀbÂl 12 p¢ldÀnyt kapni ä magam szÀmÀra szinte 12 p¢ldÀnyt k¢rtem ki,
ezenfel¡l semmit. ä De a mit k¢rek, ez: hogy kegyed ez ¡gyet eg¢szen reÀm bÁzza tovÀbbÀ is ä ¢n becs¡letessen ¢s ´n megel¢ged¢s¢re fogom a dolgot befejezni, csak nem
szeretn¢m ha ´n r´gt´n mük´d¢semben engemet desauvuirosna. Majd ha a dolognak
szerencs¢ssen v¢g¢re jÀrtam, elmondom, hogy mik¢ppen manûvrÁroztam az ´reg rÂkÀval. ä
Most maradok tisztelettel
igaz szolgÀja
Bangya JÀnos Szemere Bertalannak (R¢szlet)16
London October 7¢n 852.
FolyÂ hÂ 5rûl ¢s 6rÂl szÂlÂ leveleit vettem ¢s mind a kettûre vÀlaszolni sietek.
Blackwell Ãr nekem visza hozta a k¢ziratot ¢s azt mondta hogy majd kegyed fog ¢rtesÁtenni a t´bbirûl, ¢n Blackwellt nem ¢rtem, nekem mindig azt mondÀ hogy majd
kegyednek Árja meg a dolgot, ¹nnek meg az ellenkezût mondja, ¢s Ágy sem nekem,
sem kegyednek nem mond semmit. ä °n Blackwellt igen rest embernek tartom, talÀn
ez¢rt is ollyan nyomorult az Àlapota. A Times ¢s az Examiner szerkesztûjeinek ¢n
Blackwell n¢lk¡l is Àt tudnÀm adni a p¢ldÀnyokat de ha ´n akarja, reÀ bÁzom.
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A Campe Àltal fizetendû dÁjra n¢zve felvilÀgosÁtÀssal tartozom. Kegyed nekem azt
Árta, hogy minden Àron kiadÂt keressek, hogy legalÀbb felszÂlalhasson ¢s hogy Blackwellnek ajÀnljam hogy a munkÀbÂl j´vû dÁj az ´v¢ lesz. ä Campe a munkÀt megkapvÀn
mingyÀrt lamentÀlni kezdett, hogy AustriÀban el fog tiltatni ¢s hogy veszteni fog, de
hogy szÁvessen kiadnÀ ha tûle csak anyit k´veteln¢k, hogy a kiadÀst lehetûv¢ tenn¢m,
azon ajÀnlatot pedig, hogy a j´vedelmet fizesse, nem fogadhatja az¢rt, mert ez lehetetlen, mert talÀn 4 ¢v mÃlva sem lesz tisztÀban a szÀmadÀssal ¢s illy k´r¡lm¢nyek k´zt
nem vÀlalhatnÀ el.
Mire ¢n azt feleltem; hogy tek¢ntetbe v¢v¢n minden neh¢zs¢geket tehÀt csak ezen
felt¢teleket teszem 1sz´r hogy a munka levelem v¢tele utÀn 14 [nap] mÃlva jelenjen
meg. 2szor hogy kegyednek 12 ¢s nekem 12 p¢ldÀnyt k¡ldj´n azonnal az elsû k¢sz¡letbûl. 3szor hogy a munkÀ¢rt illy k´r¡lm¢nyek k´zt olly honorÀriumot, millyen a
munka ¢rt¢k¢nek megfelelne, nem k´vetelhetv¢n, tehÀt csak ´n k¢szp¢nzbeli kiadÀsÀnak megt¢r¢t¢s¢t kÁvÀnom, mellynek meghatÀrozÀsÀt reÀ bÁzom. ä Erre Campe Septem. 27¢n azt feleli, hogy 27ik Septembertûl szÀmÁtva a munka 14 nap mÃlva megjelen
ä hogy 20 lajos aranyat k¡ld most mind Verg¡tung ihrem Ausgaben ¢s ha AustriÀban
nem tiltatik el a munka, ezt meg fogja duplÀzni ä V¢gt¢re hogy hova k¡ldje a p¢ldÀnyokat? Ezen kÁv¡l azt is mondja, hogy talÀn jobb volna a munkÀt hÀrom k´ttetben
kiadni ¢s pedig I BatthyÀnyi II G´rgei III Kossuth. így ha Austria az I el is tiltannÀ
a mÀsik kettû bemehetne. AzonkÁv¡l pedig m¢g az¢rt is, mert kissebb k´nyveket k´nyebben lehet b¢csÃsztattni. ä
Ebbûl lÀthatja kegyed hogy Campe nem dÁjazott hanem csak k´lts¢get t¢rÁtett meg,
¢s Ágy semmi megalacsonyÁltÂ nincs a dologban. °n r¢szemrûl minden Àron meg akartam jelentettni a munkÀt, a p¢nzk¢rd¢st ez¢rt csak mell¢k dolognak tek¢ntettem. Ezt
hittem tehetni ´n levele szerint, ha hibÀztam bocsÀnatot k¢rek, hogy engem semmi
p¢nzbeli ¢rdek nem vez¢rlett ezt az eg¢szbûl lÀthatja.
[...]
Bangya JÀnos Szemere Bertalannak (R¢szlet)17
London November 1¢n 852.
K´sz´n´m erÀntami szÁves bizalmÀt, ¢n mindig iparkodni fogok hogy azt meg is ¢rdemeljem. Hagyuk a vilÀgot csacsogni az igazsÀg utoljÀra is napf¢nyre j´n ¢s ettûl
nincs okom rettegni. MÀr most az utolsÂ k¢t level¢re vÀlaszolok ¢s pedig Kazinczy
Ferenc mÂdjÀra. ä Az eg¢sz mÃlt h¢ten beteges voltam, semmihez sem volt kedvem,
ez volt az oka hogy nem feleltem. Camp¢nak mind a hÀrom k´nyvbeli erratumokat
el k¡ld´ttem, bÀr ¢n Kossuthot m¢g mai napig sem kaptam meg, ma ism¢t Árok Camp¢nak, jÂl leszidom ¢s meg Árom neki ´n ¢szrev¢teleit a mÀsodik kiadÀsra n¢zve, melyre n¢zve egy¢barÀnt ¢n semmi k´zl¢st nem tettem vele ¢s Ágy Ãjra szerzûdhet¡nk, igaz
hogy a munkÀban sok hiba van, de az¢rt ¢n a criticÀtÂl nem f¢lek, ezen munkÀnak
vÀratlan ¢s igen nagy l¢szen eredm¢nye, ez az ¢n meggyûzûd¢sem, ezt mondja Vehse
is ki jelenleg itten vagyon ¢s velem egy hÀzban lakik, s m¢g 3 h¢tig marad itten, k´z´ltem vele is ´n ¢szrev¢teleit azt mondÀ Batthy[ÀnybÂl] az¢rt t´r¡lt ki mindent mi
Ausztria ellen volt, mert B[atthyÀny] ¢les rajzÀnak szelleme mÀr maga is eleget vÀdolja
AustriÀt ¢s mert ez az elsû k´nyv, ennek kellet az utat AustriÀba meg nyitni ä Kossuthban pedig az¢rt hagyta meg a tÀmadÀsokat, ä ne hogy a rosz vilÀg azt mondhassa hogy
a k´nyv Austria ¢rdek¢ben Áratott. [...]

1722 ã Albert GÀbor: VitatkozÂ levelek (II)

M[ar]xnak n¢metre lefordÁttva k´z´ltem ´n kÁvÀnsÀgÀt, û majd k´r¡lm¢nyes vÀlaszt fog adni.
Perczel nÀlam volt ¢s itten asztalomon lÀtvÀn B[atthyÀny]t ¢s G[´rgey]t k¢rte adnÀm
neki egy pÀr napra k´lcs´n, ¢n azt vÀlaszoltam hogy sz¡ks¢gem van reÀ mert a hibÀk
v¢gett, melyeket mÀr kiigazÁtottam itten kell tartanom, hogy a t´bbi k´nyveket utÀnna
igazÁthassam ki, de û nagyon k¢rt, hogy csak pÀr napra adjam oda, v¢gt¢re nem tagadhatvÀn meg oda adtam, visza is hozta ¢s igen haragszik kegyedre, mert ût nem
dics¢ri ¢s mivel a mÂri ¡tk´zet veszt¢s¢t eml¢tti, ¢n eleget mondottam neki hogy hiszen ´n nem Perczelt hanem G´rgei ¢letrajzÀt Árja, de û azt akarnÀ hogy az eg¢sz munkÀban csak û rÂla szÂljon ¢s azt is dics¢rûleg, most Árja û sajÀt ¢letrajzÀt, ¢s ebben mÀr
most ´n ellen is d¡h´sen fog ki kelni, ez az oka hogy kegyednek nem is vÀlaszol. Vay
Latzi pedig k¢t hÀromszor nÀlam l¢v¢n a k´nyveket asztalomon lÀtvÀn, egyszer egyszer idestova n¢hÀny lapot Àt futott, ebbûl Àll az û olvasÀsa, de az eg¢sz munkÀt senki
sem olvashatta m¢g, mert a mind mondÀm Kossuthot mai napig m¢g magam sem
kaptam meg. Hogy pedig k¢ziratban mÀr t´bben olvastÀk volna ez nem igaz, legalÀbb
tudtommal ez nem t´rt¢nt, nem t´rt¢nhetett, ha csak azok k´z¡l, kik azt tisztÀztÀk,
az egyik vagy a mÀsik bizalmammal nem ¢lt visza mert megjegyzendû hogy biz azt
n¢gy ember tisztÀzta, ¢s ezek k´z¡l csak egy Árta nÀlam, a t´bbiek othon ÁrtÀk, mert
n¢gy embert nem bÁrtam magamnÀl tartanni, ezeknek egy¢barÀnt soha sem adtam
egyszerre t´bbet hÀrom Ávn¢l ¢s ha avval k¢szen voltak ism¢t Ãj hÀrmat, ¢s ezeket is
mind azok k´z´l vÀlasztottam, kik Kossuthnak nem hÁvei. De mindemellett ezek¢rt
¢n jÂt nem Àlhatok, bÀr ûszint¢n mondva m¢g ûk k¢rtek meg engem hogy ne mondjam senkinek, hogy ûk ÁrjÀk, ¢s Ágy nem is igen hiszem hogy ûk k´z´lt¢k volna valakivel, meglehet hogy most midûn a k´nyv megjelent ¢s majd minden¡tt szÂ van rÂla
ezek szÂk´zben mondtÀk hogy esm¢rik tartalmÀt ¢s ha ez t´rt¢nt Ãgy az aki ´nek ezen
hÁrt adta igazat mondott, mert n¢gy ember igazat mond midûn ÀlÁtja, hogy a k¢ziratot
olvasta. Hiszen mÀr ¢n rÂlam is sokan azt mondjÀk hogy ¢n Kossutho jÀrok, Kossuthal
traficÀlok, pedig bizony ¢n Kossuthot miÂta magyar hazÀnkot oda hagyta m¢g csak
nem is lÀttam ¢s nem is vÀgyom ût lÀtni, az eg¢sz a mit tettem, Ártam neki egy levelet
¢s iromÀnyaimat, mellyeket neki tavval Simonyi Àltal bek¡ld´ttem, most visza k´vetelem, de ezen levelemre m¢g sem vÀlaszt, sem az iromÀnyokat nem kaptam meg.
Szirmay ki velem egy hÀzban lakik, igaz hogy sokszor futkÀroz Kossuthoz ¢s ha valami hÁreket hall tûlem, hiszem hogy azokat ottan elmondja, de ezt nem bÀnom, sût
az¢rt teszem, hogy ellenben tûle is megtudjam mit besz¢l ¢s mit teszen Kossuth. ögy
p¢ldÀul ma is KossuthnÀl volt Szirmay ¢s most azt k¢rd¢ tûlem, igaz ¢ hogy Szemere
e napokban ide, Londonba fog j´nni? °n erre azt mondtam hogy nem igaz, mire Szirmai ism¢tel¢: no pedig ParisbÂl azt ÁrtÀk Kossuthnak. ýszint¢n megmondottam ´nnek mindent, ezen fel¡l egy szÂ sem igaz.
Z[erffy] nekem is Árta, hogy pÀr napra ide j´n, de mikor? azt nem mondja, vÀrom
ûket. Igen ´r¡ln¢k ha szerencs¢m lehetne kegyeddel szÂlhatni, de ¢n Parisba nem
mehetek. ä
Be´thy Br¡sselben van nej¢t vÀrja. M¢szÀros MemoirjÀt Árja ¢s hallom maga magÀt
sokszor leszamarazza, Katona MiklÂs szinte nej¢t vÀrja aztÀn az ´reg Ãrral egy¡tt akar
AmerikÀba menni, Teleky SÀndor tavasszal utÀnnok menne. MÀs ÃjsÀgot nem tudok
¢s soraimat befejezem. A nagysÀgos Asszonynak kezeit csÂkolva ä maradok
alÀzatos szolgÀja
BJ
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¹nigazolÀsk¢nt ¢s n¢mileg a t¢ma lezÀrÀsÀra Bangya elk¡ldi Szemer¢nek Julius Campe level¢t, amelynek ¡resen hagyott alsÂ r¢sz¢re n¢hÀny sort m¢g û is hozzÀilleszt:
Bangya JÀnos Szemere Bertalannak18
London November 10¢n 1852
Ezen vÀlaszt kaptam Camp¢tÂl november 1. levelemre, a lev¢l tartalmÀbÂl lÀthatni
lehet hogy bizony ¢n Campe uramnak jÂl oda mondogattam az igazat, erre a lev¢lre
nem is vÀlaszolok t´bb¢ ä Vehse urat ki tegnap utazott el k¢rtem meg hogy szÂval
k´z´lje vele feleletemet. Amint kegyed lÀthatja mind eddig m¢g csak 4 p¢ldÀnyt kaptam ¢s ki tudja mikor kapom a t´bbit ä Az 5 p¢ldÀnyt kegyed talÀn Szirmay Àltal k¡ldhetn¢ el nekem û most Parisban van ¢s bizonyosan ¹nn¢l is tisztelkedni fog. Itten
semmi ÃjsÀg ä tegnap tartottak a n¢metek Blum eml¢kezet¢re meetinget a mi egy¢berÀnt emlÁt¢st sem ¢rdemel. Most magamat szÁves kegyeibe ajÀnlom ¢s maradok
szolgÀja
Bangya
Alea iacta est
A JELLEMRAJZOK hÀrom v¢kony k´tete Bangya JÀnos k´zremük´d¢s¢vel 1852 oktÂber¢nek mÀsodik fel¢ben, a kor szokÀsa szerint mÀr a k´vetkezû ¢vi, 1853-as dÀtummal v¢gre ki is ker¡lt a nyomdÀbÂl. A mÀsodik kiadÀs azonban ¢ppÃgy kÃtba esett,
ahogy az angol kiadÀs sem k¢sz¡lt el soha.
Alea iacta est ä a POLITIKAI JELLEMRAJZOK megjelen¢s¢vel az egys¢gesnek ugyan
sohasem mondhatÂ 1848ä49-es emigrÀciÂ kett¢szakadÀsa v¢glegess¢ ¢s visszavonhatatlannÀ vÀlt. Szemere Kossuthot ¢lesen tÀmadÂ munkÀja ezt az ellent¢tet adta elû,
szinte kodifikÀlta hÀrom t¢telben: BatthyÀny Lajos, G´rgei ArtÃr ¢s Kossuth Lajos
politikai pÀlyak¢p¢nek megrajzolÀsÀval. NyilvÀnosan az egy BatthyÀny KÀzm¢rt leszÀmÁtva senki sem Àllt mell¢ ä titokban annÀl t´bben ¢rezt¢k igaznak a r¢szleteket, ha
az eg¢sszel nem is tudtak vagy mertek azonosulni.
Szemere egyelûre k´nyve visszhangjÀra figyel, tev¢keny szelleme Ãj ¢s Ãj r¢giÂkat
keres, s RÂnay JÀcintnak Árt leveleiben mind t´bbsz´r hozza szÂba a n¢mileg ÂdzkodÂ
tudÂs papnak Magyar LÀszlÂ Afrika-utazÂ ¢s f´ldrajzi felfedezû nev¢t. Eredm¢nyeit
angolul is szeretn¢ k´zz¢t¢tetni, hogy Ágy megszerezze az angolok erk´lcsi ¢s anyagi
tÀmogatÀsÀt.
A levelekben azonban a pÀrbajok ¢s pletykÀk, a politikai vitÀk ¢s belsû torzsalkodÀsok, a csalÀdi ¢s anyagi probl¢mÀk m´g´tt is egyre erûsebben lehet ¢rezni az emigrÀciÂ
sz¢tes¢s¢re mutatÂ jelz¢seket, azt a folyamatot, amelyrûl a rem¢nyek kihunytÀn az
Ãjabb ¢s Ãjabb csapÀsok sÃlya alatt, a meg´regedett ¢s megfÀradt Kossuth ¢vtizedek
mÃlva majd Ágy Ár:
à...politikai emigrÀciÂnak, mint test¡letnek t´rt¢nelm¢rûl eddig csak hÀrom vagylagossÀg egyike volt f´ljegyezve: vagy az, hogy halhatatlan, mert Ãj meg Ãj elemekkel t´lti be sorainak ürjeit,
mint a lengyel mÀr ´t negyedszÀzad Âta; vagy az, hogy megszünt l¢tezni, mert vez¢relve gyûzelmet
aratott; vagy az, hogy megszünt l¢tezni, mert kihalt.
A magyar emigrÀciÂ sem nem pÂtolÂdott, sem ki nem halt, sem elvei nem jutottak ¢rv¢nyre;
hanem elmÀllott, elpÀrolgott, mint a kÀmfor ä nyomtalanul.
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Legyen fatum, legyen ¢letb´lcsess¢g, de p¢ldÀtlan eset.Ê19
°s ez nem valamikor a hatvanas ¢vekben kezdûd´tt, nem Teleki LÀszlÂ elfogatÀsÀnak ¢s itthoni ´ngyilkossÀgÀnak volt a k´vetkezm¢nye. Szemere Bertalan emigrÀciÂs
levelesk´nyv¢t olvasva a àbetegs¢gÊ elsû jelei mÀr az 1851ä52-es ¢s az '53-as esztendûkben is szembetünnek. A szakadÀs, a sz¢tporlÀs nem azzal kezdûd´tt ¢s nem az vÀltotta ki, hogy Szemere k´zz¢tette Kossuthot elÁt¢lû n¢zeteit, hanem azzal, hogy bÀr
oly sokan egyet¢rtettek vele, de csak titokban.
Ez a politikai megfontolÀsokkal magyarÀzott vagy leplezett szem¢lyes ¢rdekekbûl
k´vetkezû àtitokbanÊ volt az, ami sz¢tporlasztotta a 48ä49-es emigrÀciÂt. Mert az elhallgatÀs, bÀrmilyen szentnek hitt ¢rt¢k Àtment¢se legyen is a c¢l ä mint p¢ldÀul Kossuth nimbuszÀnak mindenÀron valÂ megment¢se ä b¢nÁtja a szellemet, felborÁtja a
l¢lek hÀztartÀsÀt. Mert a àmegszenteltÊ hallgatÀssal az is egy¡tt jÀr, hogy vagy csak semmis¢gekrûl besz¢lhet¡nk, vagy arrÂl a àszent dologrÂlÊ, amiben mÀr magunk sem tudunk hinni.

Jegyzetek
1. Szemere Bertalan: LEV ELEK (1849ä1862)
SZçMþZET°S°BEN. Pest, 1870. 70. ¢s RÂnay JÀcint: NAPLñ-T¹RED°K . Pozsony, ¢. n. II. k´t. 108.
2. RÂnay JÀcint: NAPLñ-T¹RED°K . HETV EN °V
REM°NYEI °S CSALñDçSAI IäIX. Pozsony, ¢. n.
3. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik.
4. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t az OrszÀgos Lev¢ltÀr ûrzi (OL. R 190).
5. Szemere Bertalan: NAPLñM. Pest, 1869. II.
k´t. 345ä348.
6. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t az OrszÀgos Lev¢ltÀr ûrzi (OL. R 190).
7. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik.
8. Kossuth Lajos: Irataim az emigrÀcziÂbÂl.
1882. III. k´t. 359.
9. Szemere Bertalan: POLITIKAI JELLEMRAJZOK A MAGYAR SZABADSçGHARCBñL. GRñF BATTHYçNY LAJOS, G¹RGEI ARTöR, KOSSUTH LAJOS.
OKMçNYTçR. S. a. r., a bevezetût Árta, az Ok-

mÀnytÀrat, a jegyzeteket ¢s a mutatÂkat ´szszeÀllÁtotta Hermann RÂbert ¢s Pelyach IstvÀn. Sz¢pirodalmi KiadÂ, 1990. 71.
10. Szemere Bertalan: NAPLñM. Pest, 1869. I.
k´t. 160.

11. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t a Budapesti
Egyetemi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik. Jelzete: Litt. Orig. 583/9.
12. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t a Budapesti
Egyetemi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik. Jelzete: Litt. Orig. 583/10.
13. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t a Budapesti
Egyetemi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik. Jelzete: Litt. Orig. 583/18.
14. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t a Budapesti
Egyetemi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik. Jelzete: Litt. Orig. 583/20.
15. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t a Budapesti
Egyetemi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik. Jelzete: Litt. Orig. 583/21.
16. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t a Budapesti
Egyetemi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik. Jelzete: Litt. Orig. 583/23.
17. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t a Budapesti
Egyetemi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik. Jelzete: Litt. Orig. 583/25.
18. A lev¢l k¢zzel Árt eredetij¢t a Budapesti
Egyetemi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban ûrzik. Jelzete: Litt. Orig. 583/27.
19. Kossuth Lajos: I RATAIM AZ EMIGRçCZIñBñL. 1882. III. k´t. 315.

1725

Borb¢ly SzilÀrd

[NçRCISZ]
Vannak napok, amelyek sÃlyosabbak annÀl,
aki besz¢l. Hogy besz¢lni tudjon, az is.
Kaparja az ¡veget az Àg, az ablak elûtti fa,
hangot ad. Egy m¢ly kÃt, egy m¢ly kÃt,
amelybe lÀt. Hangok k´vetik, visszhang
lett maga is. °s fÀk, a fÀtÂl fÀig vezetû
kapaszkodÂn. A lejtûn lefel¢ Ágy tÀgul
a v´lgy. PÀsztorok laktÀk, nyÀjak
vÀgtak ´sv¢nyeket. D¢lben szomjasan
a vÁz f´l¢ hajoltak. Az ´sszet´rt
vÁzt¡k´r f´l´tt az idegen tÀj tele f¢lelemmel.
AztÀn a visszhangban Àgak reccsen¢se,
az avar, a fü, bogarak a fÀk k¢rg¢n,
a pihenûpadok deszkÀin ¢s a forrÀs
viz¢n ÃszÂ levelek, elmosÂdott lombok.

[HALçLANGYAL]
Ahogy elmosÂdnak a k¢pek, elmosÂdik egy
arc <a kirakatok elûtt ahogy ott ÀlldogÀl>,
ahogy Àttünik valami homÀlyos <amikor feln¢z
az ÂrÀra, a hÀzak f´l´tt a toronyra> kavargÀs,
az ´sszegyült kipufogÂgÀz, vagy valami mÀs,
s´t¢t gomolygÀs. HosszÃ Àrny¢kok az aszfalton,
a vÀrosba szorult varjak, sz¡rk¢k, feket¢k.
S¢tÀlÂutcÀk, kis terek, ahol n¢hÀnyan galambot
etetnek. Egy sz¢lroham megbillenti az
asztalt, eldûl egy sz¢k, sÃlyosabban a test.
Nem fedi semmi, nem k´veti a gondolat,
hogy valahol le k¢ne zÀrni, finoman,
mint egy szÀrny, valahol a szem k´r¡l,
ahol megÀllt. A szem felszin¢n a horizont,
egy tÂ, felhûk felette, ahogy beles¡llyed.
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JÂnÀs TamÀs

[TçRGYAIMAT VEGYE EL TýLEM]
tÀrgyaimat vegye el tûlem
inni ne adjon enni ne adjon
csinÀljon kettût belûlem
vagy kettûbûl egyet ragasszon
t¢vesszen meg vagy ne tanÁtson
ha rÀm n¢z is csak kancsalÁtson
szagomat ne bÁrja k¢nyes orra
fogadjon valakivel a kÀromra
skorpiÂt rejtsen szük cipûmbe
ût lÀssam n¢zv¢n a t¡k´rbe
¡rÁtse helyettem titkot vÀrvÀn
szÁvemet ¢s a postalÀdÀm
t´mblelkem csÃnya hÀzfel¡gyelûje
zÀrjon ide ki a csillagos tetûre
kÁnozzon ¢lni halni hÀtha
rem¢nyt izzadok gonoszsÀga
alatt

NAPONTA LE
hogy pusztulok-e vagy ¢p¡l´k
a vÀltozÀs hihetetlen¡l precÁz vagy rapszodikus mük´d¢s¢t tekintve
mindegy legalÀbbis megÀllapÁthatatlan
de az m¢giscsak sok hogy naponta lemondasz rÂlam
¢s mikor mÀr megnyugodn¢k vissza-visszacsalogatsz
suhogÂ szoknyÀk templomok tÀjak orgazmusok vizek varÀzslataival
csak szenved¡nk Ágy:
¢n
is
te
is
is
te
nem

Beregi OszkÀr: Duncan ã 1727

ISADORA DUNCAN °S BEREGI OSZKçR
REG°NYE

° LETEM REG°NYE cÁmü eml¢kez¢s¢ben ä
amelynek JÀszai MarirÂl szÂlÂ r¢szlete
megjelent a Holmi 1998. jÃliusi szÀmÀban
ä Beregi OszkÀr nem Árt Isadora Duncanhez füzûdû szenved¢lyes szerelm¢rûl.
Olyan fontosnak Át¢lte ¢let¢nek ezt az epizÂdjÀt, hogy k¡l´n beszÀmolÂt k¢szÁtett
rÂla. A memoÀr megÁrÀsÀt az is serkentette, hogy az Isadora Duncan halÀla utÀn
kiadott, a tÀncosnû visszaeml¢kez¢s¢nek
tulajdonÁtott MY LIFE (1928) cÁmü k´tetben ä Beregi szavaival ä àkiss¢ tÃlzott r¢szletess¢ggel, ponyvareg¢ny-fantÀziÀval dÁszÁtveÊ szerepelt szerelmi t´rt¢net¡k.
Beregi OszkÀr hatvan ¢v elmÃlta utÀn

elhatÀrozta, hogy megÁrja a valÂsÀgot.
A hat ¢vtized alatt elhalvÀnyulÂ, megfakulÂ k¢peket m¢g gondos munkÀval sem
lehetett t´k¢letesen, valÂsÀghüen restaurÀlni, s Âhatatlanul hatÀssal volt Beregi
eml¢kez¢s¢re az Isadora Duncannek tulajdonÁtott eml¢kirat is.
Az eml¢kez¢st a mai helyesÁrÀsi szabÀlyok szerint k´zl´m. A g¢ppel Árt sz´vegben a nyilvÀnvalÂ el¡t¢seket, az ¢rtelemzavarÂ hibÀkat kijavÁtottam, az id¢zeteket
pontosÁtottam. Figyelembe vettem a k¢zzel Árt utÂlagos betoldÀsokat is.
GajdÂ TamÀs

Beregi OszkÀr

DUNCAN
Az ¢n ifjÃkorom Nemzeti SzÁnhÀza a Kerepesi Ãt ¢s a MÃzeum k´rÃt sarkÀn Àllott. Ez
volt az az ¢p¡let, amit a hazaszeretû polgÀrok garasonk¢nt, t¢glÀnk¢nt hordtak ´ssze,
¢s Àldozatk¢szs¢g¡k ¢pÁtett f´l. Ezt az elsû Nemzeti SzÁnhÀzat azzal az ¡r¡ggyel bontottÀk le, hogy tüzvesz¢lyes. A lebontÀs valÂdi oka azonban az volt, hogy kiments¢k a
N¢pszÁnhÀz akkori b¢rlûj¢t, Mader Raoult,1 aki a felt¢telez¢s szerint Ferenc JÂzsef t´rv¢nytelen fia volt, az ût fenyegetû csûd vesz¢ly¢bûl. Ez¢rt vette Àt az Àllam a Budapest
fûvÀros tulajdonÀt k¢pezû N¢pszÁnhÀzat, ¢s k´lt´ztette oda a Nemzeti SzÁnhÀzat.
A csûdbûl kihÃztÀk ily mÂdon àûfels¢geÊ ivad¢kÀt, ¢s az elsû magyar szÁn¢szûs´k elsû
magyar otthonÀbÂl, az elsû Nemzeti SzÁnhÀzbÂl nem maradt mÀs, mint a szÁnpad ama
deszkadarabjai, amelyeket a sz¢plelkü grÂf Keglevich IstvÀn intendÀns2 arasz nagysÀgÃ kockÀkra vÀgatott, berÀmÀztatott, ¡veg alÀ t¢tetett, ¢s nek¡nk, a szÁnhÀz tagjainak adomÀnyozott.
De 1902-ben m¢g Àllt a Nemzeti SzÁnhÀz, ¢s senki sem mer¢szelt arra gondolni,
hogy egy Sch´nbrunnbÂl j´tt ¡zenet lerombolhatja a drÀmai mÃzsa szent magyar
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templomÀt. Tavasz volt, ¢s ¢n huszonhat ¢ves voltam. Egy d¢lelûtti prÂba utÀn kifel¢
sietve, a szÁnhÀz kapujÀban bel¢m ¡tk´z´tt egy kedves Ãj ismerûs, jÂ modorÃ fiatalember. Van der Hoschke Rozsnyai KÀlmÀn, Prielle Korn¢lia k¢sûbbi f¢rje.3
ä Beregi Ãr, ¢ppen magÀt kerestem, szeretn¢m meghÁvni szombat d¢lutÀn hozzÀm
teÀra.
Alig hÀrom napja, hogy Hevesi SÀndor bemutatott minket egymÀsnak. Elmondta
rÂla, hogy sokat utazik k¡lf´ld´n, Oscar Wilde szem¢lyes ismerûse, bÀr nem gazdag
ember, de mÀniÀkus mügyüjtû, akinek sok ¢rdekes, sz¢p holmija van.
ä Nagyon sajnÀlom, nem j´hetek, aznap este Marcus Antoniust jÀtszom, ¢s ¢n elûadÀs elûtt nem megyek sehova, talÀn majd egyszer mÀskor...
ä Beregi Ãr, ez egy vÀratlan alkalom, sokan lesznek, akiket maga szeret, k´ltûk, ÁrÂk,
¢s maga k¢pviseln¢ ebben az intellektuÀlis k´rben egyed¡l a szÁnmüv¢szetet. Egy Ãj
amerikai tÀnccsillagot ¡nnepel¡nk, aki ¢rdekes, tehets¢ges ¢s gy´ny´rü: Isadora
Duncan.
ä Rozsnyai Ãr, talÀn inkÀbb az OperahÀz tÀncmester¢t vagy a balettbÂl vagy... ä °s
mialatt az utcÀn hazafel¢ mentem, û kÁs¢rt, ¢s ¢rveit ism¢telgetve unszolt, hogy ha
csak tÁz percre is, de j´jjek el, mÁg v¢gre a kapunkhoz ¢rve azzal bÃcsÃztam tûle:
ä JÂ, ha tudok, ott leszek.
Szombat d¢lfel¢ a t¡k´r elûtt Àlltam, ¢s borotvÀlkoztam, hogy est¢re jÂ sima arcÃ legyen Marcus Antonius, mikor Van der Hoschke becs´ngetett.
ä BocsÀsson meg, csak eml¢keztetni akartam, ugye nem felejti el, ugye elj´n, nagyon k¢rem, ne hozzon zavarba, hiszen mÀr mindenkinek beÁg¢rtem, hogy ott lesz...
SzokÀsom szerint lefek¡dtem d¢lutÀni pihen¢sre. Arra ¢bredtem fel, hogy Annuska, a vilÀg legcsÃnyÀbb mindeneslÀnya (mert anyÀm mindenre gondolt, gondolt arra
is, hogy ahol hÀrom fiÃtestv¢r van, ott a hÀzirend ¢rdek¢ben a mindenes nagyon csÃnya legyen) behozta a kÀv¢mat. Hopp, hiszen ¢n teÀra vagyok hÁva. Egye fene, tÁz perc
nem a vilÀg, legalÀbb lÀtni fogom Oscar Wilde sajÀt kezü ÁrÀsÀt ¢s a t´bbi ´sszegyüjt´tt
¢rdekess¢get. AztÀn tudok ¢n angolul is egy kicsit, mert ¢n tanultam Àm angolul! Igaz,
hogy csak olvasni tudok, mert Shakespeare-t vÀgytam eredetiben meg¢rteni, de besz¢lni, az mÀs, azt m¢g sosem prÂbÀltam, itt az alkalom, hÀtha siker¡l.
Az utam elvezetett a szûke PÀsztoryn¢4 ¡zlete elûtt. KirakatÀt rendezi. MeglÀt, beint
engem. PÀsztoryn¢ kedvence volt az akkori Budapest müv¢szi-irodalmi k´r¢nek.
A Nemzeti SzÁnhÀz b¢rhÀzÀban l¢vû virÀg¡zlete olyan volt n¢ha, mint egy irodalmi
szalon, kultÃrk´zpont, ahovÀ bejÀratosak voltak ÁrÂk, politikusok, müv¢szek egy kis
eszmecser¢re. Ott terefer¢lt Hatvany Lajos, BatthyÀny Elem¢r5 ¢s a szÁn¢szvilÀg szÁne-java; ott talÀlkoztam elûsz´r Hock JÀnos6 pl¢bÀnossal, aki nagy teozÂfus, k¢sûbbi
orszÀggyül¢si k¢pviselû ¢s az elsû vilÀghÀborÃ utÀn a KÀrolyi MihÀly-kormÀny tagja
volt, ¢s ¢ppen egyik szellemid¢zû szeÀnszÀn valÂ tapasztalatÀt mes¢lte el. A kedves,
okos PÀsztoryn¢ mindenkit meghallgatott, mindenkit ¢s mindent meg¢rtett, term¢szetest ¢s term¢szetellenest, vilÀgit ¢s tÃlvilÀgit, ¢lû ¢s halÀl utÀni ¡zeneteket. Mindent.
Ehhez a PÀsztoryn¢hoz mentem, hogy virÀgot vegyek az ismeretlen, idegen, egzotikus
tÀncosnûnek. Mert hÀt m¢gis, nagyon messzirûl j´n, ma lÀt elûsz´r magyarokat, Ãgy
hiszem, illik, csak pÀr szÀlat, csak hogy valami figyelem legyen...
A kedves PÀsztoryn¢ a szemembe n¢z, egy kicsit gondolkozik, a kirakathoz megy,
¢s elhozza a virÀgot.
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ä Ebbûl csak pÀr szÀl van. N¢zze, milyen egzotikus ¢s gy´ny´rü. Ma ¢rkezett NizzÀbÂl. JÀszai müv¢sznûnek, ahogy meglÀtta, Ãgy megtetszett, hogy bej´tt, ¢s majdnem
mindet elvitte. Ezt a pÀr szÀlat annak az idegen lÀnynak ¢n k¡ld´m. Nem. Ez¢rt Beregi
Ãr nem fizet semmit. Ennek nincsen Àra. Ez ¡dv´zlet NizzÀbÂl, tûlem magÀnak, ¢s
magÀtÂl, Beregi Ãr, annak az idegen lÀnynak... ä becsomagolta, aztÀn Ãjra a szemembe
n¢zett, ¢s ¢n Ãjra elindultam a mügyüjtû lakÀsa fel¢.
A cÁm: Âcska b¢rhÀz.7 Felkutyagolok a harmadik emeletre. A folyosÂ v¢g¢n egy kis
szoba-konyhÀs lakÀsban van a mügyüjtû nagy fogadtatÀsa. De t¢nyleg itt van a magyar
szellemi ¢let vÀlogatott csoportja. A hÀzigazda mindenkit ´sszegyüjt´tt, akit beÁg¢rt.
TechnikÀja briliÀns. Mindenkinek megmondta, ki mindenki Ág¢rte meg, hogy jelen
lesz, ¢s ezt addig mondta mindenkinek mindenkirûl, amÁg mindenki mindenki miatt
megjelent! °s senki sem bÀnta meg, hogy elj´tt! A kis szoba-konyhÀs lakÀs nem volt
sem konyha, sem szoba: kis mÃzeum volt. A konyhÀn kereszt¡l juthattunk a szobÀba,
de a konyhÀn nem lÀtszott meg, hogy konyha. A kûpadlÂ aprÂ keleti szûnyegdarabokkal volt kirakva, a konyhatüzhely r¢gi brokÀt miseruhÀkkal letakarva, a falakon r¢gi
metszetek ¡veg alatt, szÂval a konyha nem volt konyha. A k¢t helyis¢g k´z´tt nem volt
ajtÂ, csak ajtÂnyÁlÀs, a szoba falait nemzetk´zileg hÁres emberek dedikÀlt arck¢pei takartÀk, egy k´nyvespolc, rajta gy´ny´rü bûr- ¢s bÀrsonyk´t¢sben dÁszkiadÀsos, ritka
k´nyvek, egy alacsony dÁvÀny piros bÀrsonnyal letakarva, ez ¢jjel Àgy, pÀr sz¢k, egy kis
asztal megterÁtve, sok cs¢sze, mindenf¢le korÃak ¢s divatÃak, ¢s csipke, csipke, csipke.
A vend¢glÀtÂ gazda, mint egy izgatott hangversenyrendezû, s¡r´g-forog, kiszalad a
folyosÂra, amit gangnak neveztek a r¢gi Pesten, v¢gig a l¢pcsûkig, le is szalad, ¢s Ãjra
fel a hÀrom emeleten. Lift persze nincs. Nyugtat benn¡nket, hogy az amerikaiak azonnal itt lesznek, csak egy kis t¡relem, egy kis t¡relem... A vend¢geknek egy r¢sze kinn
van a folyosÂn, a kisebbik r¢sze, a nem cigarettÀzÂk a lakÀsban. °n se kinn, se benn,
az ajtÂban Àllok, kezemben a nizzai virÀgokkal. MÀr mindent megn¢ztem a lakÀsban,
mÀr mindenkivel vÀltottam pÀr kedves szÂt, mÀr el¢g ideig szorongattam a csokrot a
kezemben, most ¢ppen azon t´r´m a fejemet, hogyan is lehetne innen ¡gyesen megl¢pni. De egyszerre megÀll a gondolat. A homÀlyos Âcska folyosÂ v¢g¢n hirtelen megelevenedik egy Renoir-festm¢ny, kalapjÀt a karjÀn egy szalagon lÂbÀlva az ajtÂ fel¢
libeg; m´g´tte pÀr l¢p¢ssel egy finom, feh¢r hajÃ, hosszÃ sz¡rke ruhÀs h´lgy kÁs¢ri.
Mereven Àllok az ajtÂban. Nût ilyen f´lszabadultan ¢n m¢g soha nem lÀttam mozogni.
MÀr itt Àll elûttem, ¢s an¢lk¡l, hogy tudnÀm, mit mondok, angolul hagyjÀk el a szavak
az ajkamat, ahogy a virÀgot fel¢ nyÃjtom:
ä This is for you... from Nice.*
Isadora boldog, kislÀnyos mozdulattal k¢t k¢zzel nyÃl a virÀg fel¢, ¢s keze v¢letlen¡l
a kezemhez ¢r, mosolyog:
ä How nice of you, from Nice? ä mondja. ä What is your name?**
ä °n Beregi OszkÀr vagyok ä mondom ostobÀn, ¢s most mÀr magyarul.
K´zben mügyüjtû hÀzigazdÀnk hangverseny-rendezûi viselked¢s¢t ÀtvÀltoztatta
forgÂsz¢ll¢, ¢s mÀris elsodorta mellûlem az öjvilÀg t¡nem¢ny¢t, hogy vend¢geinek
prezentÀlja. K¢zcsÂk ¢s bokÀzÀsok k´z´tt bÀbeli zürzavarrÀ vÀltozik a szoba-konyhÀs
** Tess¢k, ez a magÀ¢... NizzÀbÂl.
** Milyen kedves magÀtÂl, NizzÀbÂl? Hogy hÁvjÀk ´nt? (LefordÁthatatlan szÂjÀt¢k.)
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mÃzeum. MiutÀn mindenki angolul-magyarul egyszerre eszik, teÀzik ¢s kedveskedik,
nekem ä nekidûlve a k´nyvespolcnak ä most van tulajdonk¢ppen csak alkalmam meglÀtni, hogy kinek hoztam ¢n a nizzai virÀgokat, kihez is szÂltam angolul an¢lk¡l, hogy
tudtam volna, ¢s kivel besz¢ltem magyarul, amikor angolul akartam bemutatkozni.
Ez a tÀncoslÀny, szerintem, lehet vagy tizennyolc ¢ves. °rdekes, a lÀbÀn milyen sz¢les
orrÃ, lapos cipû van, Ãgy lÀtszik, sarkalatlan. De ebben a papucsszerü cipûben Ãgy
jÀr, mintha nem is jÀrna. Lebeg. A ruhÀja majdnem f´ldig ¢r. K¢k. VilÀgosk¢k ripszes
selyem. Ahogy mozog az emberek k´z´tt, az anyag n¢ha a testhez simul, ¢s sejteni
engedi, hogy lÀbszÀra milyen formÀs. Melle alatt ott van az empire selyemszalag.
A nyaka lÀgy, hosszÃ, feh¢r, ¢kszer n¢lk¡li. Fej¢t kiss¢ oldalra hajtja, haja vilÀgosbarna,
¢s a szeme... a szeme, mint egy ûz¢, meleg, sugÀrzÂ ¢s Àrtatlan. °s mosolyog. °n akaratlanul Mona Lisa mosolyÀra gondolok, de a hasonlat rossz, mert ez a mosoly szebb,
bÀjosabb. A kis szoba tele van ragyogÀssal, tavaszi napsugÀrral a jelenl¢t¢tûl. Vagy csak
¢n lÀtom Ágy? Mi¢rt voln¢k ¢n impresszionÀlva? Mert AmerikÀbÂl j´tt? Mert mÀs az
anyanyelve? ç, dehogy! Nagyon meg vagyok el¢gedve kritikÀm objektÁv jÂzansÀgÀval.
A hÀzigazda behozza a gûz´lgû teÀskannÀt, ¢s ahogy t´lt´geti, felhÁvja vend¢gei figyelm¢t azzal, hogy tÃlkiabÀlja ûket, arra, hogy:
ä A teÀt Harris8 k¡ldte, direkt LondonbÂl. Harris, mint tudjÀtok, Oscar jÂ barÀtja,
¢s amikor mi egy¡tt voltunk Wilde Oscarral, akkor... ä a t´bbit mÀr nem is hallom,
mert Duncan teÀscs¢sz¢vel a kez¢ben, amelybûl csak kicsit szippantott, a k´nyvespolc
fel¢ j´n:
ä Let's look for a book...* ä ¢s Àtadva a cs¢sz¢t, egyik kez¢vel jÀt¢kosan eltakarva
szem¢t, a mÀsikkal vakon kiemel egy k´nyvet. Csepp, kicsi k´nyvecske, reneszÀnsz
dÁszÁt¢sü bûrk´t¢sben. Ovidius: Ars Amandi ä A szerelem müv¢szete. ¹ssze¢r a kez¡nk,
lehet, most mÀr nem v¢letlen¡l, mondan¢k is valamit, de f¢lek, hogy elrontanÀm, amikor szerencs¢mre, mielûtt megszÂlaln¢k, a vend¢gek k´zbel¢pnek, ¢s k¢rdezve k¢rdeznek k¢rd¢seket.
K¢sûbb, amikor Ãjra szÂhoz jutok, megint ostobÀt k¢rdezek: ä Mondja, hogy tetszik
magÀnak a magyar nyelv? ä Isadora felnevet: ä °n nem ismerem a magyar nyelvet,
szÁnhÀzban sem voltam, csak az OperÀban... velem mindenki angolul besz¢l, m¢g maga is...!
Itt barÀtom, G´m´ry k´zbeszÂl:
ä Hogy lehet ilyet k¢rdezni? A magyar nyelv parasztnyelv!
Dr. G´m´ry Oliv¢r9 miniszteri osztÀlytanÀcsos. A kultuszminiszt¢riumban! Bennem felhÀborodik a szÁn¢sz, a magyar szÁn¢sz:
ä K¢rem, ne hallgasson G´m´ryre, ahogy û besz¢l, az t¢nyleg nem magyar besz¢d.
Ha magyarul akar hallani, j´jj´n el ma este a Nemzeti SzÁnhÀzba, a Julius Caesar van
müsoron, ¢n jÀtszom Marcus Antoniust, a darabot term¢szetesen ismeri...!?
ä Hogyne, mi iskolÀban tanuljuk Shakespeare-t ä felugrik, odaszalad anyjÀhoz. ä
AnyÀm, ez az Ãr meghÁvott minket ma este a szÁnhÀzba, megy¡nk... megy¡nk...

* Keress¡nk egy k´nyvet...
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Rohanok a szÁnhÀzba. A p¢nztÀrnÀl kint a tÀbla: egyetlen jegy sincs. Rohanok az intendÀns szobÀjÀba. IzgalomtÂl meggondolatlanul bet´r´k az irodÀjÀba:
ä GrÂf Ãr, bajban vagyok... ä Elmondom, kivel ismerkedtem meg, nincs jegy, talÀn
pÂtsz¢ket lehetne...
ä Na, na, ne izgassa magÀt, ¡lj´n le! ä ¢s mÀr fogja is a telefont. ä Vend¢geim [...]
az igazgatÂi pÀholyban, lek¡ld´m az utalvÀnyt. Most pedig maga sz¢pen menjen az
´lt´zûbe, d´rzs´ltesse le magÀt, hiszen csupa vÁz, pihenjen egy kicsit, ¢s a t´bbivel ne
t´rûdj´n, mert magÀnak ma jÀtszania kell... Ne, ne, ne k´sz´nj´n semmit, ´r¡l´k,
hogy segÁteni tudok, ¢s a fÂrumjelenetet ma ¢n is meg fogom n¢zni, most menjen,
csak menjen pihenni...
Ilyen volt grÂf Keglevich IstvÀn...
Most mÀr semmi egy¢b nincs hÀtra, mint hogy felk¡ld´m az ÀllandÂan ´lt´zûmben
l¢vû lÀtcs´vet ¢s az angol nyelvü Shakespeare-t az igazgatÂsÀgi pÀholyba. Kifestem
magam, ´lt´zk´d´m, nyugodtan vÀrom az elûadÀs kezdet¢t. Harmadik csenget¢sre
bent vagyok a szÁnpadon. Egy pillanatra kin¢zek m¢g az elûf¡gg´ny kukucskÀlÂlyukÀn a n¢zût¢rre. Minden rendben van, Isadora ott ¡l az igazgatÂsÀgi pÀholyban.
A pÀholy pÀrkÀnyÀn ott az elefÀntcsont gukkerem, a k´nyv ¢s a nizzai virÀg. Isadora
mellett az ¢desanyja, ¢s amellett boldogan, sz¢les, ragyogÂ arccal a mügyüjtû, aki
elûkelûen n¢z k´r¡l, ¢s ide-oda biccentgeti a fej¢t, mintha ût ¡dv´z´ln¢k, ¢s û visszak´sz´n.
Az elûadÀs megkezdûdik, a k¢t n¢ptribun mÀr izgatja az ingatag rÂmai n¢pet Caesar
ellen, ¢s ¢n gondolatban m¢g mindig ott vagyok a pÀholyban, ¢s lÀtom ezt az amerikai
lÀnyt, ahogy okosan, lelkesen mosolyog, szebben, mint Mona Lisa. De a szÁnfalak k´z´tt, pÀr l¢p¢sre tûlem belevÀgnak a csendbe ¢s hangosan megszÂlalnak a rÂmai k¡rt´k, ¢n f´lrezzenek ÀlmodozÀsombÂl, ¢s ahogy a huszÀrlovak felkapjÀk a fej¡ket, ha
megszÂlalnak a trombitÀk, ¢n is egyszerre Antonius vagyok, ¢s elfelejtem, hogy bÀrmi,
bÀrki mÀs is van a vilÀgon, mint RÂma, Caesar, a rÂmai n¢p ¢s ¢n, Caesar nagyrat´rû,
de hüs¢ges barÀtja, Marcus Antonius, a katona, politikus, a r¢tor, aki ÀllandÂ veszedelemben forgÂ ¢lete minden perc¢ben minden eshetûs¢gre fel van k¢sz¡lve ä û legalÀbbis azt hiszi. A menet, a rabszolgÀk, a liktorok fascesk´tegeikkel, a harcosok,
Caesar feles¢ge, Calpurnia vonulnak velem egy¡tt Àt a szÁnpadon. Caesar a szÁn k´zep¢n megÀll, ¢s Antoniust szÂlÁtja. Odal¢pek Caesar el¢. Ott Àllok, a Lupercus ¡nnep¢nek futÂja, r´vid khitÂnban, meztelen lÀbszÀrral, meztelen karral ¢s vÀllal, vÀrom
Caesar parancsÀt, elmondom pÀr szavas vÀlaszomat, ¢s b¡szk¢n f´lemelt fûvel, melyen
z´ld lev¢lkoszorÃ van, elindulok Lupercus ¡nnep¢re.
Benn a szÁnpadon megindul Brutus ¢s Cassius gy´ny´rü szÂharca a szabadsÀgrÂl ¢s
CaesarrÂl, a szabadsÀg ellens¢g¢rûl. A szÁnfalak k´zti zaj jelzi, hogy Antonius hÀrom
Ázben kirÀlyi koronÀt ajÀnl fel Caesarnak, amit az hÀromszor ä bÀr kedvetlen¡l ä
visszautasÁt, amire a àn¢maszem¢lyzetÊ hangosan ¢ljenez, ¢s a caesari menet megy
vissza, Àt a szÁnpadon, ahonnan j´ttek.
EzutÀn Antoniusnak nagyon hosszÃ sz¡nete van, majdnem egy Âra. Amikor be¢rek
az ´lt´zûbe, ott ¡l a karossz¢kben mindenes¡nk, Anna, akit ¢n tisztes kora ellen¢re
AnnuskÀnak szÂlÁtok.
ä OszkÀr Ãr, elhoztam a vacsorÀt ä ¢s rÀmutat az asztalon ÀllÂ ¢telhordÂra.
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ä Mit hozott, AnnuskÀm?
ä Kenyeret, vajat meg egy kis marad¢k hÃst meg spenÂtot d¢lrûl, azt mondta a
naccsÀga, hogy a fiatal Ãr d¢lbe azt szer´tte.
ä AnnuskÀm, tegye a hÃst a keny¢rre, azt hagyja itt, a t´bbit viheti is vissza, nem
vagyok ¢hes; mondja meg anyÀmnak, hogy k´sz´n´m, minden rendben van, ¢s kez¢t
csÂkolom.
öjabban anyÀm velem adja vacsorÀmat, ha hazulrÂl megyek a szÁnhÀzba, vagy elk¡ldi az ´lt´zûmbe, mint most. Azelûtt ¢n elûadÀs k´zben se nem ettem, se nem ittam.
De miÂta lÀttam, hogy az idûsebb szÁn¢szek az ´lt´zûkbe hozatjÀk a vacsorÀjukat a
szÁnhÀz melletti PannÂniÀbÂl vagy a szÁnhÀz b¢rhÀzÀban l¢vû SzikszaitÂl, nagy ez¡sttÀlcÀkon, azÂta ¢n is az ´lt´zûben eszem. Tiszta sminkrongyot borÁtok a sminkasztalra,
ez az ¢n ez¡sttÀlcÀm, ¢s ha magammal hozom a vacsorÀmat, kipakolom a papirosbÂl,
let´rl´m a bicskÀmat, ¢s jÂÁzüen megvacsorÀzom. A r¢gi jÂ vilÀgban, a tavalyi szezonban ez m¢g mÀsk¢pp volt! Az volt a szokÀs, hogy hagytak szÀmomra otthon vacsorÀt.
A konyhÀban. A takar¢ktüzhelyen, aminek akkor az volt a neve, hogy sparherd, vagy
a s¡tûben, Ãgy hÁvtÀk, hogy rerni, hogy melegen maradjon. N¢ha drÀga anyukÀm
c¢dulÀt hagyott a vÀnkosomon: àFiacskÀm, vacsora a s¡tûben, ¢s a vÀnkosod alatt k¢t
szalv¢tÀban k¢t csû kukorica, rem¢lem, nem hült ki.Ê így volt ez nÀlunk! °s ez Ágy
nagyon jÂlesett, ¢s mindig eg¢szs¢ges volt a krÀjzleros Berger bÀcsi10 szÁn¢sz fia. ä De
most ott fek¡dt a vacsorÀm, nem nyÃltam hozzÀ, inkÀbb Àt´lt´ztem. F´lveszem v´r´s
szeg¢lyes, feh¢r szenÀtori ruhÀmat, amiben Caesart majd a szenÀtusba kÁs¢rem, ¢s vÀrom a jelenetemet; eg¢sz r´vid. Bemegyek, ¡dv´zl´m Caesart, û is engem, ¢s k¢sz
vagyok. A k´vetkezû szÁnben, a tanÀcsteremben akkor van szavam, amikor az ´sszeesk¡vûk mÀr meg´lt¢k Caesart, ¢s ¢n meglÀtom, amint v¢resen ott fekszik àPompeius
oszlopaljÀnÊ. Ebben a jelenetben k¢t besz¢de van Antoniusnak. Szerintem mindkettû
f´l¢r a hÁres fÂrumjelenettel. AnnÀl is inkÀbb, mert a fÂrumjelenetet, a nagy halotti
besz¢det Shakespeare k¢szen kapta a g´r´g historikusok ÁrÀsÀbÂl, mÁg ez a k¢t besz¢d
a k´ltû eredeti müremeke. Klasszikus szerepeket jÀtszÂ szÁn¢sznek pedig alkalmat
nyÃjt, hogy adottsÀgait ¢s k¢pess¢geit hangban, skÀlÀban, beosztÀsban, szuggesztivitÀsban teljes m¢rt¢kben bemutathassa:
àHatalmas Caesar, Ály alant heversz!
Ily kis halomba hulltak ´ssze minden
Diadalmid, hÁred, hÂdÁtÀsaid.
L¢gy boldog!Ê
A mÀsik besz¢d m¢g nagyszerübb:
àñ, megbocsÀss, te v¢rzû f´lddarab,
Hogy hentesidhez Ály nyÀjas vagyok.
A legnemesbik f¢rfi romja vagy te,
Ki valaha az idûk hullÀmÀban ¢lt.
Jaj a k¢znek, mely e drÀga v¢rt kiontÀ!Ê11
A fÂrumjelenetnek is v¢ge van. Ez a jelenet oly hatÀsos, hogy ezt igazÀn nehezen
lehetne elrontani. A siker most is ÂriÀsi. A nagy Szacsvay Imre,12 aki Brutus szerep¢t
jÀtssza remek¡l, ûszint¢n, tragikusan, ¢s ¢n mÀr vagy hÃsszor Àllunk a f¡gg´ny elûtt,
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¢s hajlongunk, amikor TÂth Imre,13 a darab rendezûje engem egyed¡l k¡ld a f¡gg´ny
el¢. HajlongÀs k´zben meglÀtom, hogy az igazgatÂi pÀholy ¡res. Mialatt a k´z´ns¢g
tombol ¢s kiabÀl, ¢s ¢n jobbra-balra hajlongok, nekem csak az jÀr az eszemben: IsadorÀ¢k nincsenek ott. Elmentek. HÀt hiÀba. Idegen nyelv, persze, el¢g volt nekik. De
ahogy a taps utÀn a f¡gg´ny m´g¢ l¢pek, ott Àllnak a kulisszÀk elûtt, mÀr majdnem a
szÁnpadon. Isadora mind a k¢t kez¢t nyÃjtja fel¢m: thank you... thank you... thank
you ä ¢s mosolyog. A dÁszletezûk, szÁn¢szek, szÁnin´vend¢kek n¢zik a jelenetet, a mügyüjtû pedig most egy kikiÀltÂ karakter¢t veszi fel, ¢s hadonÀszva mutat a h´lgyekre:
ez a vilÀghÁrü amerikai tÀncosnû, Miss Isadora Duncan, aki az UrÀniÀban fog fell¢pni,
¢s ´n´k valamennyien meg vannak hÁva mint a müv¢sznû szem¢lyes vend¢gei. AztÀn
parancsolÂan odasÃgja nekem: ä InvitÀlja meg IsadorÀ¢kat vacsorÀra, azonnal hÁvja
meg ûket vacsorÀra, ¢n majd mindent elûk¢szÁtek! ä °s mÀr oda is fordul: ä OszkÀr
szeretn¢ magukat meghÁvni vacsorÀra. ä AztÀn, mint aki jÂl v¢gezte dolgÀt, sietve kikalauzolja a h´lgyeket vissza a pÀholyba.
A sok kihÁvÀs miatt megr´vid¡lt a sz¡net, mert a taps alatt ÀtdÁszleteztek. Sietek az
´lt´zûmbe, felveszem a pÀnc¢lt, sisakot, ¢s vÀrom a hÁvÂ cs´nget¢st. Nagy izgalmamban megfeledkeztem arrÂl, hogy a k´vetkezû szÁnben, a sÀtorjelenetben nekem nincs
dolgom. Le¡l´k a t¡kr´m el¢, ¢s elgondolkozom: àM¢g jÂ, hogy ma volt a havi fizet¢s
napja, ¢s nem maradt idûm bevinni a takar¢kba. Ha ez holnap t´rt¢nne, nem lenne
nÀlam csak egypÀr fitying. Gyerekkoromban lÀttam, milyen borzasztÂ a p¢nztelens¢g.
°s azÂta nem tudom elfelejteni. A v¢grehajtÂ lÀtogatott meg benn¡nket. A sz¡leim
gy´ny´rü sz¢p, aranysÀrga topolyagarnitÃrÀja, k¢t Àgy, k¢t nagy szekr¢ny, asztal, n¢gy
sz¢k, k¢t karossz¢k ott Àllt az alkÂvos nagy szobÀban, ¢s az ablakon beÀldÀsozÂ napsugÀr m¢g f¢nyesebb¢, m¢g ragyogÂbbÀ tette. Annyira szerettem ezeket a bÃtorokat,
hogy n¢ha titokban puha flanelronggyal ¢n is f¢nyesÁtgettem. °s meg kellett ¢rnem,
meg kellett lÀtnom, hogy a k¢t nagy szekr¢nyre, amelynek a lapja legszebben ragyogott, a v¢grehajtÂ rÀnyomta a pecs¢tj¢t, a sz¢gyenb¢lyeget.
ä LefoglaltÀk ä mondta az ¢n drÀga szûke anyÀm. ä Apa szÁvess¢gbûl jÂtÀllt valaki¢rt,
az nem fizetett, ¢s most a mi bÃtorainkat foglaltÀk le.Ê
ä Beregi Ãr, mÀr az elûadÀsnak is v¢ge fel¢ jÀrunk, ¢s egy harapÀst sem tetszett lenyelni... ä mondja ´lt´ztetûszabÂm.
ä N¢meth komÀm, van ez Ágy, k´sz´n´m... de most nincs rÀ kedvem...
A PannÂnia SzÀllÂ ¢tterm¢ben asztalt foglalt Rozsnyai. Az atmoszf¢ra nagyon elûkelû.
Ilyen helyekre ¢n nem szoktam jÀrni. A kiszolgÀlÀs halkan ¢s simÀn ment. Van der
Hoschke Rozsnyai egy vilÀgfi gazdag tapasztalataival ÀllÁtotta ´ssze a vacsorÀt, amelybûl û ¢s a mama esznek leginkÀbb, mert ¢n ¢s Isadora alig nyÃlunk az ¢telekhez. A szokatlan impressziÂk, Isadora, az elegÀns l¢gk´r szomjassÀ tesznek. A cigÀny ¢des-bÃs
magyar nÂtÀkat jÀtszik. N¢zem IsadorÀt, figyelem minden mozdulatÀt... ¢s k´zben
iszom. Min¢l szomjasabb leszek, annÀl szÀrazabb a torkom. Iszom a bort, a pezsgût ¢s
minden szavÀt, ahogy azt mondja: ä I learned today that the most beautiful language
in the world is the Hungarian.* ä AztÀn Marcus AntoniusomrÂl besz¢l, majd a tÀncrÂl.
Elmondja, hogy ¢letc¢lja forradalmasÁtani a tÀncot, kiszabadÁtani a balett rideg k´t´tts¢g¢bûl. A tÀnc a szabadsÀg, a boldog felszabadultsÀg kifejezûje. Nem fogadja el az ¢n
hozzÀ nem ¢rtû megjegyz¢semet, hogy szÀnd¢kÀval a tÀncos Àtl¢p a mimikus birodal* Ma megtanultam, hogy a vilÀgon a legszebb nyelv a magyar.

1734 ã Beregi OszkÀr: Duncan

mÀba, ¢s elmondja, hogy eszt¢tikusok, ÁrÂk, müv¢szek milyen lelkesen pÀrtoljÀk forradalmi t´rekv¢seit, mindazok, akikkel mÀr talÀlkozott vÀndorÃtjain. Nevek, akikre
¢n m¢g gondolni is csak levett kalappal mertem: Ellen Terry,14 Henry Irving,15 Beerbohm Tree,16 Sardou,17 Eugªne Carriªre,18 Mounet-Sully,19 Henry Bataille,20 Rodin
¢s sok-sok mÀs.
A cigÀny k´zben odalopÂdzik, ¢s halkan jÀtssza, hogy àCsak egy kislÀny van a vilÀgon...Ê. °n fordÁtom a sz´veget, m¢g ¢s m¢g, mÀr majdnem Isadora is tudja, ¢s
k´nnyes szemmel dÃdolja. Elmenûben 36. RÀcz Laci21 rÀzendÁt a RÀkÂczi-indulÂra...
(Ezt a k¢t zeneszÀmot Isadora egy¢bk¢nt eltÀncolta az UrÀnia szÁnpadÀn, ¢s ezekkel
aratta mindig legnagyobb siker¢t magyarorszÀgi turn¢jÀn.)
K¢t fiÀkerbe ¡l¡nk n¢gyen, ¢s Ágy pÀrosÀval megy¡nk a Royal SzÀllÂba. Itt lakik Miss
Duncan a mamÀjÀval. Felmegy¡nk a s¡ppedû v´r´s bÀrsonyszûnyegen az elsû emeletre. ñriÀsi n¢gyablakos szalon, ¢s ez csak a fogadÂszoba! CsodÀlkozom, hogyan lehet
ilyen luxusban ¢lni. Itt minden gy´ny´rü!
ä HÀt persze, ezt maguk, gazdag amerikaiak megengedhetik maguknak!
ä Amerikaiak vagyunk ä mondja Isadora nevetve ä, de gazdagok, azok nem. San
FranciscÂban sz¡lettem, n¢gyen vagyunk testv¢rek, k¢t fiÃ, k¢t lÀny. AprÂ gyerekek
voltunk, amikor apÀnk otthagyott minket. Nagy nyomorban ¢lt¡nk, ¢s bizony gyakran nem volt mit enn¡nk. Mi, a n¢gy gyerek, kicsi korunkban kunyerÀltunk, koldultunk, ¢n m¢g loptam is, hogy ¢hen ne pusztuljunk. Nyolc-tÁz ¢ves korunkban nûv¢rem, Elisabeth ¢s ¢n a szomsz¢d gyerekeket tÀncolni tanÁtottuk, ez sajÀt invenciÂnk
volt, ¢s anyÀnk zongorÀn jÀtszott a àtÀnchozÊ. öjsÀgot ¢s pattogatott kukoricÀt Àrultunk az utcÀn, hogy ´sszekaparjunk el¢g p¢nzt az utazÀshoz New Yorkba. Sok viszontagsÀg utÀn New York-i milliomosok hÀzÀban siker¡lt fell¢pni, akiknek sejtelm¡k sem
volt arrÂl, hogy a fiatal lÀny, aki itt tÀncol ¢s a mama, aki itt zongorÀzik, ¡res gyomorral
szÂrakoztatja ûket ¢s vend¢geiket. Egy-egy ilyen ä szÀmunkra honorÀrium n¢lk¡li ä
jÂt¢kony c¢lÃ tead¢lutÀnon bizony annyi p¢nz gyült ´ssze, hogy a kis Duncan csalÀd
n¢gy-´t hÂnapig is k´nnyen meg¢lhetett volna belûle. De ezekben a finom tÀrsasÀgokban minket csak egy cs¢sze ¡res teÀval kÁnÀltak meg, ¢s amikor a hÀzigazda milliomosoktÂl egyszer-egyszer k¢nyszerhelyzet¡nkben ´tven-´tven dollÀrt voltam k¢nytelen k¢rni, csak nyugta ellen¢ben, k´lcs´nk¢nt kaptam, visszafizet¢si k´telezetts¢ggel. KultÃrvÀgyunk EurÂpa fel¢ vonzott, ¢s anyÀmnak siker¡lt egy marhaszÀllÁtÂ hajÂra, egy Ãtra szakÀcsnûi ÀllÀst kapni. így ker¡lt¡nk mi AngliÀba. AztÀn megismertem
Rodint, aki egyszer modellnek hasznÀlt. Rajta kereszt¡l a müv¢sz ateliek partijain ¢n
lettem az ¡nnepelt tÀnccsillag. Mindenki jÂ ¢s kedves volt, Àm a magÀnpartik PÀrizsban, Berlinben, B¢csben nevet igen, de p¢nzt nem szereztek. Most fogok ¢letemben
elûsz´r p¢nzt keresni. Sardou-nÀl PÀrizsban lÀtogatÂban volt egy der¢k magyar
k´nyvkereskedû, Grosz SÀndor, aki amikor engem tÀncolni lÀtott, elhatÀrozta, hogy
leszerzûdtet, ¢s û lesz az impresszÀriÂm. így ker¡ltem Budapestre. így ker¡ltem Van
der Hoschk¢hoz, Ágy ker¡ltem a Nemzeti SzÁnhÀzba, ¢s Ágy ker¡ltem a maga k´zel¢be.
°n hiszek a sorsban. Vannak dolgok, amik elker¡lhetetlenek. Ez is meg volt Árva, hogy
mi talÀlkozunk. KivÀlÂ szÁn¢szek olvastak fel nekem verseket, amikre ¢n tÀncoltam.
Ez is tÀncforradalmam egyik fÀzisa. Milyen sz¢p lenne, ha maga, OszkÀr, ezt megtenn¢
nekem.
A mÀsik szobÀbÂl elhoz egy kis k´nyvet. R¢gi latin ¢s olasz k´ltûk versei.
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ä Ha ezeket maga olvasnÀ, ¢s ¢n azt eltÀncolnÀm! K¢pzelje el, a maga hangjÀnak a
zen¢j¢re, a maga besz¢dj¢nek a ritmusÀra tÀncoln¢k, mintha a maga lelke realizÀlÂdn¢k az ¢n tÀncomban. Most fogok elûsz´r rendes fizetû k´z´ns¢g elûtt nyilvÀnosan,
rendes szÁnhÀzban fell¢pni. Tulajdonk¢ppen ez az ¢n elindulÀsom. Ettûl a fell¢p¢stûl
f¡gg minden. Ez a szerepl¢s nekem ¢let vagy halÀl. A maga hangja, a maga l¢nye, a
maga szeme, a maga t¡ze fog inspirÀlni, ¢s megindÁtja a lelkemben azt a motort, ami
megnyilvÀnulÀsra, kinyilatkoztatÀsra, produkciÂra k¢sztet. Ebben az Ãj, idegen k´rnyezetben nem ¢rezn¢m magam idegennek, ha elsû f´ll¢p¢semn¢l maga volna mellettem. Csak ma ismerkedt¡nk meg, de Ãgy ¢rzem, a lelk¡nk rokon, a v¢rem is Ãgy
tÀncol, mint a magÀ¢, ahogy ma egy¡tt hallgattuk a cigÀnyzen¢t, ahogy egy¡tt z¡mm´gt¡k a magyar dalt, Ãgy ¢reztem, hogy az eg¢sz vilÀg egyetlen nagy virÀgoskert.
Mit mondhatok, hogy meg¢rezze, kell, hogy elûsz´r velem legyen, hogy elsû fell¢p¢skor nekem egy àliftetÊ adjon. Kell! °rti? Ugye meg¢rti? Ugye megteszi? ä °s besz¢lt,
¢s besz¢lt, ¢s besz¢lt, amÁg belesz¢d¡ltem.
Mindketten olyan lÀzasak voltunk, a k´zels¢g¡nkben ¢rezt¡k egymÀs forrÂ lehelet¢t,
¢s most mÀr mindketten biztosan tudtuk, hogy csak a szoba mÀsik sarkÀban ¡lû, Rozsnyaival besz¢lgetû mama gÀtolt meg minket nagy ´nuralommal abban, hogy csÂkolÂzva egymÀsnak ne ess¡nk. Most mÀr csak az agyam, egyre gyeng¢bb tiltakozÀssal
hivatkozott az intendÀnsra:
ä Isadora... az intendÀnsom... a Nemzeti SzÁnhÀz tagja vagyok... szerzûd¢sem van...
ki van zÀrva, hogy megengedj¢k... boldogan megtenn¢m, ha...
ä Majd ¢n, majd ¢n megk¢rem... majd ¢n besz¢lek vele...
Az utca hüv´s. K¢sû ¢jjel van, amikor elhagyom a hotelt. Felzaklatott fejemnek jÂlesik
a friss levegû. Milyen elegÀns ez a szÀlloda, milyen ÂriÀsi ez a hÀromtermes lakosztÀly,
olyan, mint egy fûÃri kast¢ly. Milyen csendes ez a vÀros Ágy hajnalban! De mibûl tudjÀk
ezt kifizetni? Hiszen m¢g sohasem keresett egy fill¢rt sem?! Minek ez a nagy flanc?!
Milyen felelûtlen!
A lakÀsunk elûtt, mielûtt az ajtÂt kinyitom, levetem a cipûmet, hogy csalÀdom becs¡letes ÀlmÀt meg ne zavarjam. Besurranok a szobÀmba, ¢s ahogy leveszem a fel´ltûmet, zseb¢ben megtalÀlom a àvacsorÀmatÊ, amit az ´lt´ztetûszabÂm tett bele. Isadora... minek ez a nagy flanc... Milyen felelûtlen... Nagyon ¢hes vagyok. Majszolom
a kenyeret, rÀgcsÀlom a fasÁrtot, ¢s arra gondolok, hogy milyen messze van a Nemzeti
SzÁnhÀztÂl az UrÀnia ä ¢s k´zben elalszom.
MÀsnap kijÂzanodottan, de fejfÀjÂsan IsadorÀval elmentem a Nemzeti SzÁnhÀzba
megk¢rni az intendÀnst k´z´s szerepl¢s¡nk enged¢ly¢nek megadÀsÀra. ögyis tudtam, hogy nem fog elengedni. T¢vedtem.
Most, hogy szavalÂpartnere lettem egy tÀncosnûnek, a Nemzeti SzÁnhÀzban valÂ szerepl¢seimen kÁv¡l minden idût egy¡tt t´lt´tt¡nk. M¢g az ´lt´zûmben is ott ¡lt. Csak
tÁz napunk volt az elûadÀsig. Minden percet ki kellett hasznÀlni. Verseket kivÀlasztani,
lefordÁtani angolra, hogy tudja, mi az, amit megtÀncol, ¢s rengeteget prÂbÀlni. K´zben szem¢lyesen meglÀtogattunk eszt¢tÀkat, minden szÀmottevû embert, minden
szÁnhÀzi kritikust, ahol Isadora ä miutÀn bemutattam, ¢s elmondtam ¢lete t´rt¢net¢t
ä az Àltalam betanÁtott magyar sz´veggel, rossz, de bÀjos kiejt¢s¢vel, mosolyogva Àtadta
a meghÁvÂ- ¢s sajtÂjegyeket, ¢n pedig m¢g mes¢ltem fanatikus hit¢rûl a tÀnc forradal-
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masÁtÀsÀban, amit Ellen Terrytûl Rodinig a nagy vilÀghÁrü modern müv¢szek mind
lelkesen tÀmogatnak.
El¢rkezett az elsû elûadÀs az UrÀniÀban.22 Bent, Isadora ´lt´zûj¢ben izgatottan n¢ztem, ahogy ez a sz¢p fiatal nû ¡l a t¡k´r elûtt, ¢s majdnem teljesen fest¢k n¢lk¡l, hideg
nyugalommal k¢sz¡l ¢lete elsû professzionista premierj¢re. A szÁnpadrÂl behallatszott
mÀr a k´z´ns¢g zsibongÀsa. A f¡gg´nylyukon kin¢zek, ¢s boldogan lÀtom, hogy tÁznapos tÃrÀnk a müv¢szvilÀgban meghozta eredm¢ny¢t. A magyar mÃzsÀnak minden
notabilitÀsa, a magyar eszt¢tÀknak, kritikusoknak legtekint¢lyesebbjei mÀr elfoglaltÀk
hely¡ket a n¢zût¢r elsû soraiban. ZsÃfolt hÀz!
Mikor a f¡gg´ny felg´rd¡lt, Isadora vÀratlanul, szenved¢lyesen megcsÂkolt, cipûj¢t
lerÃgta lÀbÀrÂl, ¢s a zene ritmusÀra mezÁtlÀbasan belibbent a szÁnpadra. A kulisszÀban
v¢gigÀlltam a müsor elsû r¢sz¢t. A prÂbÀn soha nem lÀtott Àtszellem¡l¢s vett erût IsadorÀn, ¢s mint egy nimfa PÀnnak, csak ¢s kizÀrÂlag nekem tÀncolt. A mÀsodik r¢szben
¢n k´vetkeztem a versekkel. °n IsadorÀt csak k¢pzeletben lÀtom. HÀttal ¡l´k a k´z´ns¢gnek, k´r¡l´ttem teljes a s´t¢ts¢g, csak egy v¢kony f¢nysugÀr esik a k´nyvemre, amelybûl a r¢gi k´ltûk verseit felolvasom. KÁs¢ret¡nk egy hÀrfa ¢s k¢t halk hegedü hangja. Hat csendes verset mondok, az utolsÂt is pianissimÂval fejezem be. A f¡gg´ny nagyon lassan leereszkedik, ¢s csak kis idû elmÃltÀval t´r ki a spontÀn taps, ami
minden f¡gg´nyhÃzÀsnÀl fokozottabb ¢s fokozottabb erûvel emelkedik. A nagy tekint¢lyü müv¢szek ¢s kritikusok Àllva tapsolnak, ¢s ahogy ezt a k´z´ns¢g ¢szreveszi, elkezd ¢ljenezni. Isadora kimondhatatlanul boldog, ¢s Ãjra azt k¢rdezi tûlem:
ä Do you like my little dances...? Do you like my little dances...?*
A k´z´ns¢g rÀadÀst k´vetel, ¢s Isadora a d¡b´rgû taps k´zepette leszÂl a zenekarnak:
ä Csak egy kislÀny van a vilÀgon... ä ¢s a tÀncot ehhez improvizÀlja. °n mosolyogva
kimentem a szÁnpadrÂl. M¢g csak magamhoz sem t¢rtem, mÀris megtÀncolja a RÀkÂczi-indulÂt. A siker frenetikus, ¢s mialatt hajlongunk, odaszÂl nekem:
ä These were for you my love...**
öjra a Royal SzÀllÂban vagyunk, lakosztÀlyuk nagy szalonjÀban, a sikerittas mama,
a lÀnya ¢s a nem kev¢sb¢ ittas ¢n. HozzÀk a vacsorÀt, feh¢rbort, v´r´sbort, pezsgût,
mialatt hÀrom pinc¢r is s¡rg´lûdik k´r¡l´tt¡nk. Megjelenik Grosz Ãr, az impresszÀriÂ.
P¢nzt hoz. Kiveszi tÀskÀjÀbÂl, szortÁrozva a bankÂkat odaszÀmolja a nagy asztalra. Isadora odaszalad, belemarkol a papÁr- ¢s ¢rcp¢nzekbe, magasra tartja, ¢s hullatja vissza,
kacagva mondja:
ä Money, money, money, you are nothing, nothing, money is nothing...***
Ekkor hallottam elûsz´r tûle ezt a veszedelmes, egyÀltalÀn nem amerikai mondÀst,
hogy àMoney is nothing...Ê.
Grosz Ãr egy darabig vel¡nk marad, b¡szke felfedezettj¢re ¢s a sikerre, mÀr k´vetkezû
elûadÀsokrÂl besz¢l, megiszik egy pohÀr bort, ¢s a kedves vid¢ki k´nyvkereskedû, az
Ãjdons¡lt impresszÀriÂ bÃcsÃzik, ¢s elmegy. Duncan mama a sz¢tszÂrt p¢nzeket Ãjra
rendbe rakja, aztÀn megk´sz´ni szerepl¢semet, segÁts¢gemet, Àt´leli lÀnya derekÀt,
kezet nyÃjt nekem:
*** Tetszik a kis tÀncom...?
*** Szerelmem, ez neked szÂl...
*** P¢nz, p¢nz, p¢nz, semmi se vagy, a p¢nz semmi...
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ä Good night dear Oscar, thank you... and thank you again* ä ¢s indulnak a hÀlÂszobÀk fel¢. Isadora is bÃcsÃzik, de odasÃgja:
ä I will come back...**
Kimegyek a folyosÂra, ott Àllok, ¢s l¢legzet-visszafojtva vÀrok. Majd a kilincsre teszem a kezem. JÂl ¢rtettem. Az ajtÂ nem volt bezÀrva. A most mÀr s´t¢t szoba tÀvoli
sarkÀban csak egy kis lÀmpa ¢g. A k´rÃton eld¡b´rg´tt az utolsÂ villamos, a hatalmas
szÀlloda ¢lete elcs´ndesedett. Csak az ¢n szÁvem dobbanÀsa kalapÀlt egyre hangosabban. MegfeszÁtve figyelek. N¢zem az elûttem ÀllÂ ajtÂt. K¢t szÀrnya van. Egyszerre
mintha csak nyÁlna az ajtÂ egyik szÀrnya. NyÁlik, de alig egy arasznyira. Az asztali lÀmpa
titokzatosan odavilÀgÁt. Besiklik egy feh¢r alak, hangtalanul, mint az Àrny¢k. Egy kis
g´r´g peplum van rajta. Az ajtÂ bezÀrÂdik, ¢s az Àrny¢k odahÃzÂdik az ajtÂ melletti
szegletbe. °s ¢n megbabonÀzva n¢zem. (Ahogy a mai ifjÃsÀgot lÀtom az utcÀn, falnak
dûlve csÂkolÂdzva, a t¢v¢n a popfesztivÀltÂl az erotikus brutalitÀsig, a szÀguldÂ, pirulÀst nem ismerû exhibicionizmussal, m¢g nekem is mosolyognom kell, hogy ez Ágy
t´rt¢nhetett... pedig Ágy t´rt¢nt.) Lehet, hogy naivnak hangzik ä tudom, ma mÀr idej¢tmÃlt ä, de Ágy volt igaz. Isadora kiss¢ felemeli gyeng¢den oldalra hajtott fejecsk¢j¢t,
rÀm n¢z, k¢rûn. Alig merek k´zeledni, de amikor oda¢rek, nem tehetek mÀst, t¢rdre
kell ereszkednem. ögy t¢rdelek le, hogy meg sem ´lelem, hozzÀ sem ¢rek... A levegût
simogatom csak k´r¡l´tte, Ãgy ker¡l´k le a f´ldre, ¢s a kezem a keskeny kis mezÁtelen
lÀbÀhoz ¢r. Hajamat simogatja, ¢s alig hallhatÂan azt mondja, elûsz´r magyarul:
ä Szeretlek... szeretlek... szeretlek.
öj ez a szÂ, m¢g f¢nyes, ragyogÂ, mint a naprendszerbûl kiszakadt tüzgolyÂ, feh¢r,
¢s a mindens¢g minden szÁne benne van. Most megmozdul a gazdagon rÀncokban
hullÂ, f´ldig ¢rû feh¢r inge, keskeny r¢st nyit nekem, ¢s megmutatja magÀt a gy´ny´rü
term¢szet leÀnycsodÀja. Mi ehhez k¢pest a milÂi V¢nusz asszonyosan gazdag, bû csÁpûjü ´le, a Medici V¢nusz szem¢rmesen takarÂdzÂ k¢t keze, Botticelli PrimaverÀjÀnak
minden terhess¢gben valÂ beteljes¡l¢se...?! Itt a nû Àll elûttem, az ¢denkert most teremtett ûsi, elsû ifjÃ °vÀja, aki nem ismeri sem a szerelmet, sem a szem¢rmet, mÃltja
nincs, csak jelene. Itt van, vÀr mindenre, ami elj´vendû. Homlokom hozzÀ¢r a feh¢r
selyem ingsÀtorhoz, amin¢l csak hüv´s, illatos bûre selymesebb, amit most az ¢n t¡zelû
arcom melegÁt. De az ¢denkert °vÀjÀhoz nem m¢ltÂ ¢s stÁlustalan az ¢n utcÀn ¢s tÀrsasÀgban hordott ¢s a mindennapi ¢let porÀt magÀn viselû ruhÀm, ¢s a feh¢r selyemsÀtorban, mint egy varÀzsszÂra, lehullik rÂlam minden, ami divatos, korhoz k´t´tt.
Csak az ifjÃ ûsi çdÀm van, aki az ûsi ifjÃ °vÀjÀt tartja karjÀban, ¢s viszi szerelmes ´lelkez¢s¡kre...
A f¢nylû, melegÁtû, sugÀrzÂ mosoly, ami az arcÀn volt bel¢p¢sekor, nem mÃlt el eg¢sz
¢jszaka, reggelre csak m¢g derüsebb lett, ¢s ezt a mosolyt vitte magÀval, amikor megism¢telte:
ä Szeretlek... I love you... ä ¢s eltünt az ajtÂ keskeny nyÁlÀsÀn.
Ezen az ¢jszakÀn az akkor huszonn¢gy ¢ves leÀny csak tizenn¢gy volt, mint Romeo
JÃliÀja, ¢s a huszonhat ¢ves fiÃ tizenhat, mint JÃlia RomeÂja. K¢t boldog gyerekember
boldog talÀlkozÀsa, k¢t pillangÂ elvakultan rep¡lt egymÀs lÀngjÀba, de szÁv¡k olyan
forrÂ volt, olyan t¡zes, hogy a lÀng nem Àrthatott nekik.
** JÂ ¢jt, kedves OszkÀr, k´sz´n´m... ¢s m¢g egyszer k´sz´n´m...
** Visszaj´v´k...
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A kora tavasz napjai gyors egymÀsutÀnban suhantak el. Isadora minden este mÀmorosan tombolÂ embert´meg elûtt aratta sikereit, de û kacagva szaladt le a szÁnpadrÂl,
¢s Ãgy sz´k´tt meg velem a kiskapun, hogy sem a t´meg, sem az est¢rûl est¢re jelentkezû elûkelû ¢rdeklûdûk nem tudtak a nyomunkra bukkanni. Pedig nem bujkÀltunk
boldogsÀgunkkal. Napk´zben egy¡tt csavarogtunk a pompÀs budai hegyek k´z´tt,
vagy v¢gigkocsikÀztunk a tavaszi AndrÀssy Ãton ki a VÁztoronyig, v¢gigjÀrtuk a vurstli
minden nevezetess¢g¢t, fel¡lt¡nk a ringlispÁlre ¢s a hajÂhintÀra, fotografÀltattuk magunkat Helfgott bÀcsinÀl, a liget hÁres f¢nyk¢p¢sz¢n¢l, ¢s minden¡tt megfordultunk,
ahol abban az idûben budapesti ember ´r¡lni tudott az ¢letnek. Minden¡tt Ãgy bÀntak
vel¡nk, mint ahogy ifjÃ szerelmespÀrral illik. Eg¢sz Budapesten ismert¢k mÀr k¢t almasz¡rke lovas, b¢relt gumirÀdlerunkat.
Egy d¢lutÀn grÂf BatthyÀny Ervin¢kn¢l voltunk meghÁva. AkkortÀjt k¢t velem egykorÃ jÂ barÀtom volt: dr. Voinovich G¢za23 ¢s k´z´s barÀtunk, BatthyÀny Ervin.24 G¢za
ÁrÂ ¢s eszt¢tikus volt, a R¢vai testv¢rekn¢l dolgozott, ¢s ¢ppen akkor ÀllÁtott ´ssze egy
Ãj kiadÀst Shakespeare ´sszes müveibûl. G¢za k¢sûbb feles¢g¡l vette a nÀlÀnÀl k´r¡lbel¡l negyven ¢vvel idûsebb Arany LÀszlÂn¢t, Szalay GizellÀt. A TudomÀnyos Akad¢mia fûtitkÀra lett, ¢s abban a sz¢kben ¡lt, amelyikben valamikor Arany JÀnos. G¢za is,
Ervin is BudÀn lakott. Majdnem egymÀssal szemben a Feh¢rvÀri Ãton, mindketten
¢desanyjukkal. G¢za egy hÀromszobÀs lakÀsban, Ervin pedig a domboldalon, ÂriÀsi
kert k´zep¢ben, a gy´ny´rü BatthyÀny-palotÀban. Ervin nagy Tolsztoj-imÀdÂ volt ¢s
liberalizmusÀrÂl k´zismert; vid¢ki birtokÀn k¡l´n iskolÀt tartott fenn sajÀt k´lts¢g¢n
a parasztgyerekek szÀmÀra. K´zszÀjon forgott rÂla, hogy àments isten tûle, hiszen az
egy vesz¢lyes szocialistaÊ. CsalÀdja k¢sûbb be is vitette a K¢kgolyÂ utcai Schwartzerf¢le elmegyÂgyint¢zetbe, Ãgy mondtÀk, àegy kis pihen¢sreÊ. A csalÀd àsz¢gyengrÂfjÀnakÊ ott Voinovich G¢zÀn ¢s rajtam kÁv¡l mÀs lÀtogatÂja sosem volt.
Amikor IsadorÀt ¢s engem teÀra hÁvtak meg, akkor Ervin m¢g otthon ¢lt. ý is ¢s
anyja is elragadÂak voltak hozzÀnk. Amikor bÃcsÃzÀskor a kocsinkhoz ¢rt¡nk, lÀttuk,
hogy az ´reg grÂfn¢ mintha let¢pette volna a park ´sszes virÀgjÀt. Telerakatta ¢s felcicomÀztatta vel¡k a kocsinkat. így vÀgtattunk v¢gig Budapesten, ¢s mÀsnap tele volt
a vÀros azzal a hÁrrel, hogy àBeregi feles¢g¡l vette DuncantÊ.
A nemzeti szÁnhÀzi müsoron n¢gy napig nem szerepeltem. ElhatÀroztuk, hogy felhasznÀljuk az alkalmat, hogy a Fium¢ba ¢rkezû Isadora nûv¢re, Elisabeth el¢ megy¡nk, ¢s mi hozzuk ût Pestre. A vonatunk megÀllt Somogyszobon is.
ä Milyen ¢des kis helynek lÀtszik, ¢s milyen vicces neve van ä mondta Isadora, ahogy
kin¢zt¡nk a vonat ablakÀbÂl. ä Nem akarsz egy ¢jszakÀt itt t´lteni...?! ä °s ´nfeledt
kacagÀsok k´zepette, mint k¢t felelûtlen kamasz, kis poggyÀszunkkal mÀr lent is Àlltunk az ÀllomÀson, ¢s zsebkendûnket lobogtatva integett¡nk kifutÂ vonatunk utÀn.
A falucskÀban tiszta, rendezett kis hÀzak sorban Àlltak, mint a katonÀk, csak egy
helyen lÀttunk egy kiemelkedû nagy kertes ¢p¡letet. A vaskerÁt¢sen bel¡l vagy egy
tucat vizsla csaholva jÀtszott ¢s kergetûdz´tt. Valamelyik Somogyi grÂfnak ez volt a
vadÀszlaka. Most mÀr ¢rtettem, mi¢rt van ennek a kicsi helys¢gnek gyorsvonati megÀllÂja. A grÂf¢k, Ãgy lÀtszik, nemigen szoktak ide jÀrni, mert a kast¢ly ûre felajÀnlotta
szÀllÀsul a legszebb szobÀt. Alkonyodott... A jÂ asszony s¢tÀlni k¡ld´tt benn¡nket, ¢s
mialatt mi v¢gigjÀrtuk a kis falut, pompÀs paprikÀs csirk¢t fûz´tt tisztelet¡nkre. Be is
füt´tt a hüv´s tavaszi ¢jszakÀra valÂ tekintettel.
Nyitott szemmel fek¡dtem az Àgyon, Isadora kioltotta a gyertyÀt, ¢s a kandallÂ kiÀradÂ f¢nye mellett tÀncolni kezdett. CsodÀlatos tÀnc volt. PompÀs fiatal test¢nek Àr-
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ny¢ka hajladozott a tüzf¢nytûl megvilÀgÁtott fal aranymezej¢n, a muzsikÀt a fahasÀbok
pattogÀsa adta, ¢s a pizzicatÂt a pattogÂ szikrÀk szolgÀltÀk. Ott, Somogyszobon volt a
mi tulajdonk¢ppeni nÀszunk. Ott nem kellett f¢lni, hogy rÀnk nyitnak, sem attÂl, hogy
megvirrad. Ott fek¡dt mellettem, ott aludt el a karomban, kimer¡lten mosolyogva.
°szre sem vett¡k, ¢s eljÀtszottunk hÀrom felejthetetlen napot. Elisabeth IsadorÀt
vÀrta Fium¢ban, engem Shakespeare RomeÂja a Nemzeti SzÁnhÀzban.
Elisabeth, a csalÀd àeszeÊ, csak k¢t napig maradt, de ez el¢g volt arra, hogy egyes¡lt
erûvel rÀbesz¢lj¡k IsadorÀt, hogy a Royal k´lts¢ges lakosztÀlyaibÂl Àtk´lt´zz´n a LukÀcs f¡rdûbe, ahol a mama m¢g a gyÂgyf¡rdûket is hasznÀlhatta.
Az elûadÀsok elrep¡ltek, ¢s Isadora t¡nd¢rkacsÂibÂl cigÀnyzene ¢s pezsgû mellett
Ãgy folyt a p¢nz, mintha elpusztÁthatatlan vagyon Àllt volna m´g´tte. Mondanom sem
kell, hogy az ¢n b¡dzs¢m is teljesen kimer¡lt, ¢s mÀr a Nemzeti SzÁnhÀz is k¢nytelen
volt visszautasÁtani az Ãjabb ¢s Ãjabb elûlegk¢r¢semet. Mikor ezt elmondtam IsadorÀnak, csomÂ virÀgszirmot tett a tenyer¢re, ¢s lefÃjta.
ä A p¢nz, az ennyi... Money is nothing... ä ¢s magÀhoz k¢rette Grosz SÀndort, az
impresszÀriÂt.
ä öjra fel akarok l¢pni ä mondta.
ä Bajos lesz, Miss Duncan, nincs ember, aki Pesten ne lÀtta volna mÀr. Nem fogunk
k´z´ns¢get kapni.
De û nem j´tt zavarba.
ä K´z´lje az ÃjsÀgokkal, k¢rem, hogy Beregi OszkÀrral egy¡tt fogunk fell¢pni, m¢gpedig szÁndarabban.
Az ¡gyn´k arca felragyogott az ´r´mtûl.
ä Beregivel? SzÁndarabban? Az mÀs, erre mÀr garantÀlom a k´z´ns¢get. ä R´gt´n
el is szaladt leadni a komm¡nik¢ket az ÃjsÀgoknak, mÁg ¢n elk¢pedve n¢ztem IsadorÀra.
ä M¢gis mif¢le szÁndarabra gondoltÀl?
ä Arra, amit te megÁrsz, RomeÂm.
Benne voltam a pÀcban, de Ãgy tettem, mintha ez volna a vilÀg legterm¢szetesebb
dolga.
Gyermekkorom rablÂdrÀmÀja Âta nem Ártam szÁndarabot, ¢s azt sem tudtam, hogy
fogjak hozzÀ. De az ¢lelmes Grosz SÀndor sietett kinyomtatni a plakÀtokat, amelyek
tudattÀk a nagy¢rdemü k´z´ns¢ggel, hogy Isadora Duncan ¢s Beregi OszkÀr egy ismeretlen r¢gi g´r´g szerzû darabjÀban fell¢pnek az UrÀnia SzÁnhÀzban.25 A plakÀtok
¢s komm¡nik¢k megtett¢k a hatÀst, az elûv¢teli p¢nztÀr megmozdult, ¢s ¢n egyre nagyobb k¢ts¢gbees¢ssel gondoltam az okvetlen¡l bek´vetkezû katasztrÂfÀra. Hol veszem ¢n azt az ismeretlen g´r´g szerzût? N¢hÀny kritikus is faggatni kezdett, az egyik
el akarta mindenÀron mes¢lni a darab t¢mÀjÀt olvasÂinak.
ä LegalÀbb annyit Àrulj el, kirûl szÂl a darab.
ä Kirûl? VÀrj csak... írd meg, hogy PygmalionrÂl ¢s GalatheÀrÂl. ä Azt hiszem, valami isteni hang sugallta nekem ezt a k¢t nevet. Pygmalion, a szobrÀsz, aki beleszeret
sajÀt müv¢be. Szerettem volna megcsÂkolni magamat ez¢rt az ´tlet¢rt. Igen, ez jÂ lesz.
Pygmalion egy ¢jszaka szobrÀban gy´ny´rk´dik, amikor a sz¢p Galathea leszÀll talapzatÀrÂl. Megeleven¡l. A szobrÀsz szerelmet vall müv¢nek. A szobor mÀr-mÀr odaadnÀ
magÀt, int a müv¢sznek, hogy vÀrja ût a szobÀjÀban. De k´zben reggel lesz. A mec¢nÀs
emberei elj´nnek, hogy elvigy¢k a szobrÀt gazdÀjuk palotÀjÀba. °s ekkor a szobrÀba
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szerelmes müv¢sz kalapÀcsot ragad, ¢s ezer darabra t´ri müv¢t, amelytûl a p¢nz ´r´kre meg akarta fosztani.
Aznap vacsora utÀn le¡ltem, ¢s hajnalig k¢szen voltam az ismeretlen g´r´g szerzû
drÀmÀjÀval. PÀr napi prÂba volt csak, utÀna zsÃfolt hÀz elûtt eljÀtszottuk. A kritika ¢s
a k´z´ns¢g meg volt sz¢d¡lve. Isadora pedig a leeresztett f¡gg´ny m´g´tt k¢t aprÂ
markÀba fogta a t´m¢rdek papÁrp¢nzt, ami begyült, ¢s improvizÀlt tÀncainak egyik¢t
eljÀrva sz¢tszÂrta a levegûben.
ä Money is nothing! A p¢nz semmi! ä ¢nekelte kedves kis hangjÀn, s ahÀny dÁszletezûmunkÀs volt, az mind rep¡lû bankjegyekre vadÀszott a nyomÀban.
NemsokÀra ezutÀn megindultak Isadora vid¢ki vend¢gszerepl¢sei. Az eg¢sz orszÀgot bejÀrta ä de most mÀr n¢lk¡lem. Nemzeti szÁnhÀzi k´telezetts¢geim nem engedtek. Minden¡tt nagy parÀd¢val fogadtÀk, vÀrosi fogatokat k¡ldtek el¢be a vonathoz,
v¢gtûl v¢gig diadal diadalt k´vetett, ¢s û m¢gis szomorÃ leveleket Árt hozzÀm a Nemzeti
SzÁnhÀzba... Kedves levelek, bolondos levelek, szomorÃ levelek ¢s szerelmes levelek.
FÀjt nekem, betegg¢ tett a gondolat, hogy nem tudok mellette lenni. De volt valami
mÀs is. Megd´bbentem ¢rz¢seinek vehemenciÀjÀtÂl. AztÀn vissza¢rkezett. JÂ szÁnben
van, ¢s megint zavartalanul boldog. Most besz¢l elûsz´r arrÂl, hogy mi volna, ha
´sszehÀzasodnÀnk. IdÀig csak a pillanatnak ¢lt¡nk, a àmÀnakÊ, nem gondoltunk arra,
hogy holnap is van.
ä Darling I want a child. I want a child so much. A cow can have a calf, a cat can
have kittens... why couldn't I have babies... why couldn't I...?*
Hogy ez a zseniÀlis teremt¢s a karrierje kezdet¢n a müv¢szetet, ami legszentebbnek
lÀtszott szÀmÀra, a vilÀghÂdÁtÀst, ami most mÀr bizonyosnak Ág¢rkezett, fel akarja adni,
¢s mindezek helyett û most a szük szer¢ny csalÀdi k´rt vÀlasztja a nagyvilÀg helyett ä
megrÀzÂ volt. De hÀt huszonhat ¢ves voltam, ¢s ezek a meggondolÀsok valahogy elt´rp¡ltek, hiszen a f¢rfi, fûk¢nt, ha fiatal, term¢szetesnek veszi a nû Àldozatk¢szs¢g¢t.
°n a sz¢d¡leten tÃl is szerettem IsadorÀt. Gy´ng¢den a karomba vettem, ¢s meghatottan mondtam:
ä My girl, my dear little girl, we will get married and you will have many many
babies...**
Isadora ´sszevissza csÂkol, k´r¡ltÀncol, kacag, bugybor¢kol belûle a boldogsÀg, a
szavak, az Ág¢retek, a tervek ä az ý tervei...!
ä Mienk a vilÀg, OszkÀr! A sz¢ps¢g¡nkkel, a fiatalsÀgunkkal, a müv¢szet¡nkkel mi
egy¡tt meghÂdÁtjuk a f´ldtek¢t...! JÂ, jÂ, MagyarorszÀg sz¢p... de kicsi! Nek¡nk ez
kicsi! Te megtanulsz m¢g jobban angolul, ¢s azt jÀtszol, amit akarsz, angol nyelven,
vilÀgnyelven! Anglia, Kanada, AusztrÀlia, öj-Z¢land, mind, mind a mienk... de egy¡tt!
Velem j´ssz. Velem j´ssz!... Velem maradsz...!
Mint a vulkÀn erupciÂja, forrÂn ´mlik a szÂ, a kacagÀs, az Ág¢ret, ¢s min¢l nagyobb
¢s forrÂbb az û szÂÀradata, ¢n ugyanolyan m¢rt¢kben csendesedek el ¢s eszm¢lek magamra.
ä KislÀnyom, drÀgÀm, ¢n nem akarok innen elmenni...! Ez az orszÀg ä ha kicsi is ä
m¢giscsak az ¢n hazÀm, a nyelv ä ha mÀsutt nem is ¢rtik meg ä m¢giscsak az ¢n anyanyelvem... ¢s a Nemzeti SzÁnhÀz az ¢n otthonom...! Szerepet meg lehet tanulni angolul
** Kedvesem, gyereket akarok. Annyira szeretn¢k gyereket. A teh¢nnek lehet bocija, a macskÀnak cicÀja,
nekem mi¢rt nem lehet egy kisbabÀm? Mi¢rt nem?
** DrÀga szerelmem, ´ssze fogunk hÀzasodni, ¢s neked sok-sok kisbabÀd lesz...
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vagy kÁnaiul is, ez nem nyelvi k¢rd¢s...! °n utazhatok szerte a nagyvilÀgban, de mindig csak abban a tudatban, hogy mint a vÀndormadÀr, visszat¢rek a sajÀt f¢szkembe...! Ha gyereket akarsz... ha csalÀdot akarsz, a Nemzeti SzÁnhÀz tagjÀnak feles¢ge
kell hogy l¢gy...!
ä OszkÀr, te nem akarsz velem j´nni? Te azt akarod, hogy ¢n itt maradjak? Huszonn¢gy ¢ves koromban tÀnciskolÀt nyissak...? A pÀholyban ¡ljek, mialatt te jÀtszol...? OszkÀr, ez a te sz¢p kis orszÀgod, mit tud ez nekem nyÃjtani... amikor a vilÀg fellobogÂzva,
zÀszlÂdÁszben vÀr rÀm...?
Az ¢n ¢desanyÀm hat gyereket nevelt fel ugyanabban a kis lakÀsban, az ¢n ¢desapÀm
nehezen dolgozott, hogy elûteremtse a sz¡ks¢gleteit ¢s az iskolap¢nzeket. °n f´ll¢p¢seim utÀn haza szoktam jÀrni, ¢s ott talÀlom a rerninek nevezett s¡tûben a melegen
tartott vacsorÀmat, a pÀrnÀm alatt ott langyosodik a csû kukorica. °s ¢n boldog vagyok.
°nnekem valÂjÀban nem kell semmi mÀs, mint a munkÀm ¢s a Nemzeti SzÁnhÀz. (Hogyan is sejthettem volna akkor, hogy elj´n egyszer egy idû, amikor nem ¢n fogom
otthagyni a Nemzeti SzÁnhÀzat, de a Nemzeti SzÁnhÀz fog otthagyni engem...) LÀttam
magam k´r¡l, hogy a gyereknek otthon kell, egy meleg, biztos, nyugodt f¢szek ä ha
szeg¢ny is ä, egy anya, aki gondoskodik rÂluk, egy apa, aki megdorgÀlja ûket, valami
szolid bÀzis, nem lampionok, nem pezsgûs vacsorÀk, nem n´rsz´k, autÂk, de anyai
k¢z ¢s anyai szÁv, mely melegen Àt´lelve tartja ûket...! Nem, kedves, bolondos, tehets¢ges kis tÀncos nimfÀm... a te vilÀgod nem az ¢n vilÀgom...
Isadora mÀsnap alÀÁrt egy eurÂpai tÃrÀra szÂlÂ szerzûd¢st. AztÀn bÃcsÃfogadÀst rendezett a Royal SzÀllÂ nagyterm¢ben a pesti ismerûs´k r¢sz¢re. TÁz nagy ruhÀskosÀr
csokrot rendelt¡nk, minden lÀtogatÂnak jutott belûle egy, ¢s minden csokorhoz egy
kis n¢vjegy volt mell¢kelve, ¢s a n¢vjegyen az a pÀr sajÀt kezüleg, magyar nyelven Árt
szÂ: àSz¢p volt a tavasz Budapesten.Ê
*
HÀrom hÂnap cs´nd. AztÀn s¡rg´ny ¢rkezik B¢csbûl. °rtesÁt, hogy betegen fekszik
egy szanatÂriumban. ElûadÀs utÀn t¡relmetlen¡l vonatra ugrottam, reggelre B¢csbe
¢rkeztem, ¢s egyenesen a szanatÂriumba hajtattam. Az ÀpolÂnû kicsinosÁtotta, ¢s Ãgy
¡lt az Àgyban, mint aki nem is beteg. De a mÀskor gondtalan mosolya mintha most
bÀnatos volna. °n ott Àllok az Àgya mellett. Az ÀpolÂnû magunkra hagy, ¢s ¢n gy´ng¢den megcsÂkolom, ¢s visszafektetem pÀrnÀira. ý csak n¢z a felejthetetlen ûzikeszem¢vel, ¢s nem szÂl semmit, csak n¢z. V¢gre alig hallhatÂ hangon csak ennyit mond:
ä No baby...
Nem tudok szÂlni. ý sem szÂl semmit. Csak fogjuk egymÀs kez¢t.
ä Leestem a Grand Hotel l¢pcsûj¢n... rosszul estem... behoztak ide.
ä Hogyan...?
ä Elestem... mert nem fogtad a kezemet...
Ha most, hatvan ¢v tÀvlatÀbÂl visszatekintek, vilÀgosan lÀtok mindent, Ãgy, mintha
csak tegnap t´rt¢nt volna.
Mi¢rt n¢zett Ãgy rÀm, olyan szokatlanul furcsÀn az a kedves teozÂfus PÀsztoryn¢?
Mi¢rt ¢ppen azt a NizzÀbÂl ¢rkezett virÀgot adta? Mi¢rt nem fogadott el ¢rte p¢nzt?
A V¢gtelenbûl a V¢gtelenbe hullÀmzÂ, m¢g eddig ki nem talÀlt, f´l nem fedezett valami ´lelt ´ssze mindent, mÃltat, jelent, j´vendût? Mi ez? Mi van itt? V¢letlen? Az elsû
virÀg, amit ¢n adtam IsadorÀnak, NizzÀbÂl j´tt, ¢s az utolsÂ, ugyanabbÂl a csokorbÂl,
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lepr¢selt, elszÀradt virÀg, amit talÀlkozÀsunk huszon´t´dik ¢vfordulÂjÀra Isadora k¡ld´tt vissza nekem, NizzÀbÂl ¢rkezett. °s mire a halott virÀg eljutott hozzÀm, Isadora
is halott volt. Hideg, mozdulatlan, l¢lek n¢lk¡li tetem. Az a gy´ny´rü szerves valami,
a tÀncolÂ l¢lek, a testet f´llelkesÁtû szellem, az emberi szervezetben kifejez¢sre virÀgzott
illatozÂ zene ¢s ritmus akkor mÀr nem volt, csak test, holt tetem, mint akÀrki mÀs,
let´r´tt, porba dobott virÀg, amit hiÀba akarnÀnak ¢letre ´nt´zni.
így m¢g sosem fejezte be az ¢let¢t senki. NizzÀban egy nyitott robogÂ autÂban ¡lt.
Egy tÃl hosszÃ selyemsÀl volt a nyakÀra tekerve. A nyakÀn l¢vû hosszÃ piros selyemsÀl
megakad a szÀguldÂ autÂ kerek¢ben, ¢s egy szempillantÀs alatt megfojtja. Azt a nyakat,
amelyet Rodin mintÀzott, ¢s amely egykor hozzÀm simult, a V¢gzet, a Sors, az Irgalom
nem engedte, hogy megv¢n¡lj´n. Az eg¢sz ¢lete mÀs volt, mint akÀrmelyik nû¢ vagy
akÀr excentrikus müv¢sz¢ is. Hol a gazdagsÀg amerikai m¢reteiben ¢s ÂriÀsi pompÀjÀval ¢lt, hol ´tdollÀros gondjai voltak. VÀgya volt a gyermek, kettût is sz¡lt, s mindkettû rettentû baleset Àldozata lett.26 A halÀla is olyan k¡l´nlegesen tragikus volt, mint
az ¢lete. V¢gletes!
°s nekem nem maradt csak a felejthetetlen eml¢ke, a sok-sok levele, s¡rg´nye, k¢pe
¢s a NizzÀbÂl k¡ld´tt utolsÂ ¡dv´zlet, a virÀg, ami az ¢n ¡dv´zletem volt hozzÀ, amikor
huszon´t ¢v elûtt elûsz´r n¢zt¡nk egymÀs szem¢be Budapesten, azon a gy´ny´rü, ragyogÂ tavaszi d¢lutÀnon.
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15. Irving, Sir Henry; eredeti nev¢n John
Henry Brodribb (1838ä1905) ä angol szÁn¢sz,
szÁnhÀzigazgatÂ. Legeml¢kezetesebb szerepeiben (Hamlet ¢s Shylock) Ellen Terry volt a
partnere.
16. Tree, Sir Herbert (Draper) Beerbohm
(1852ä1917) ä a korszak egyik legjelentûsebb
angol szÁn¢sze; a Haymarket Theatre-t 1887tûl tÁz ¢vig vezette sikerrel.
17. Sardou, Victorien (1821ä1908) ä francia
drÀmaÁrÂ. Fordulatos cselekm¢nyü, a szÁnpadi hatÀsra ¢pÁtett müveit nagy sikerrel jÀtszottÀk minden¡tt EurÂpÀban.
18. Carriªre, Eugªne (1849ä1906) ä francia
festû ¢s litogrÀfus. Müv¢szekrûl, ÁrÂkrÂl ä pl.
Daudet, Verlaine, Anatole France ä k¢szÁtett
portr¢ival vÀlt hÁress¢.
19. Mounet-Sully; eredeti nev¢n Jean Sully
Mounet (1841ä1916) ä francia szÁn¢sz.
Klasszikus ¢s modern müvek tragikus szerepeit jÀtszotta.
20. Bataille, Henry (1872ä1922) ä francia drÀmaÁrÂ. Festûnek k¢sz¡lt, versesk´tettel jelent-

kezett. Az 1910-es ¢vekben az egyik legn¢pszerübb szÁnpadi szerzû volt EurÂpÀban.
21. 36. RÀcz Laci (1867ä1943) ä hÁres magyar
cigÀnyprÁmÀs, a àcigÀnykirÀlyÊ. MÀgnÀsok,
arisztokratÀk, vilÀghÁrü müv¢szek csodÀltÀk
bÀmulatos hegedüjÀt¢kÀt.
22. Isadora Duncan 1902. Àprilis 19-¢n Âkori
g´r´g ¢s klasszikus tÀncaival mutatkozott be
az UrÀnia SzÁnhÀzban. Az estet a Magyar SzÁnhÀz igazgatÂja, Leszkay AndrÀs rendezte.
A Magyar SzÁnpad cÁmü müsorÃjsÀg fûszerkesztûje, MÀrkus JÂzsef tartott bevezetû elûadÀst. A tÀncok kÁs¢rû verseit ä elsûsorban
RadÂ Antal eredeti müveit ¢s müfordÁtÀsait ä
Beregi OszkÀr ¢s Angyal Ilka, a Magyar SzÁnhÀz tagja szavaltÀk.
23. Voinovich G¢za (1877ä1952) ä irodalomt´rt¢n¢sz. 1905-ben vette feles¢g¡l Szalay GizellÀt, Arany LÀszlÂ ´zvegy¢t.
24. BatthyÀny Ervin (1877ä1945) ä politikus.
Az orosz Kropotkin herceg kommunista anarchizmusÀnak k´vetûje. 1905-ben Vas megyei
birtokÀn, B´g´t¢n szociÀlis reformiskolÀt hozott l¢tre. 1910-ben AngliÀban telepedett le,
magyar ÀllampolgÀrsÀgÀrÂl lemondott, a b´g´tei iskolÀt az Àllamnak ajÀnd¢kozta.
25. Az elûadÀst Az Âkori klasszikusok zenekÁs¢rettel
Miss Duncan ¢s Beregi OszkÀr elûadÀsÀban cÁmmel rendezt¢k meg az UrÀnia SzÁnhÀzban
1912. mÀjus 14ä18. k´z´tt. Az est bevezet¢s¢¡l JÀszai Mari MISS DUNCANRýL szÂlÂ gondolatai hangzottak el. Az elsû r¢szben Isadora
Duncan ismert darabjait tÀncolta, a mÀsodikban a PYGMALEON °S GALATHEA cÁmü g´r´g
rege ker¡lt szÁnre.
26. Isadora Duncan elsû gyermek¢nek,
Deirdre-nek Edward Gordon Craig, a mÀsodiknak, Patricknak Paris Singer volt az apja.
1913-ban a k¢t gyermek ¢s a nevelûnû autÂval
a SzajnÀba zuhant, s mindhÀrman meghaltak.
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A BOLDOGTALANSçG
RETORIKçJA
Kert¢sz Imre: A gondolatnyi csend, amÁg
a kiv¢gzûosztag Ãjrat´lt.
MonolÂgok ¢s dialÂgok
Magvetû, 1998. 224 oldal, 1190 Ft
àUgyanis minden rÀbesz¢l¢s ¢s lebesz¢l¢s a boldogsÀggal kapcsolatos, vagy azzal, ami azt erûsÁti vagy
gyengÁti.Ê
A R°TORIKA Arisztotel¢sz¢nek gondolatÀt
´nk¢nyesen tovÀbbfüzve Kert¢sz Imre Ãj
k´nyv¢rûl azt mondhatjuk, mint ahogyan
bÀrmelyik korÀbbi k´tet¢ben is azt tapasztalhattuk, hogy ugyan a boldogsÀggal kapcsolatos, de csak annyiban ¢s akkor, amenynyiben ¢s ha a boldogsÀg hiÀnyÀt, sût lehetetlens¢g¢t, mi t´bb, eleve eld´nt´tt lehetetlens¢g¢t m¢g egyÀltalÀn kapcsolatba akarjuk
vagy tudjuk hozni a boldogsÀg fogalma alatt
¢rtett vagy sejtett eszm¢vel. Kert¢sz mintha
minduntalan le kÁvÀnnÀ besz¢lni olvasÂjÀt a
boldogsÀg vÀgyÀrÂl, illetve rÀ kÁvÀnnÀ besz¢lni ût a boldogtalansÀg tudomÀsulv¢tel¢re,
ami tehÀt egyazon dolog, egyazon szÂnoki t¢ma k¢toldalÃ megk´zelÁt¢se (grammatikailag
kifejezve: -sÀg ¢s -talansÀg). Kert¢sz ¢letmüve, azon bel¡l jelen k´tete a t´bbf¢lek¢ppen
magyarÀzhatÂ valÂsÀg (mint boldogsÀges¢ly)
sz¡ks¢gszerü nyelvi-retorikai eltorzÁtÀsÀrÂl
Àrulkodik, vagyis nem egy¢b, mint a szÂnok
sajÀt valÂdi vagy v¢lt igazÀnak hol rÀbesz¢lû,
hol lebesz¢lû, egyszÂval meggyûzni igyekvû
elûadÀsa.
A boldogsÀg/boldogtalansÀg k¢rd¢s¢n tÃl
sem v¢letlen, hogy Kert¢sz k´tete kapcsÀn
szÂba hoztam Arisztotel¢sz retorikai ´r´ks¢g¢t. Ugyanis A GONDOLATNYI CSEND... tÃlnyomÂ r¢sze ä a MONOLñGOK cÁmü fejezet (a
DIALñGOK interjÃirÂl a tovÀbbiakban nem
besz¢lek) ä szabÀlyos oratiÂkat tartalmaz. Az
ÁrÀsok legszembetünûbb sajÀtossÀgai 1. az ÀllandÂ besz¢dhelyzet: az orÀtor szembenÀllÀsa
hallgatÂsÀgÀval, 2. az ÀllandÂ nyelvi panelek:

a meggyûz¢st segÁtû retorikai eszk´z´k, valamint 3. az ÀllandÂ mondanivalÂ: a àholocaust
kultÃrÀjaÊ. A tovÀbbiakban, ha csak lehet, az
elûbbi k¢t ÀllandÂrÂl besz¢lek, de tulajdonk¢ppen arrÂl, mik¢nt ker¡l a harmadik ÀllandÂ a k´tet sz´vegter¢be, mik¢nt kÁvÀnja
meggyûzni Kert¢sz, a szÂnok, alkalmi k´z´ns¢g¢t, az olvasÂt sajÀt valÂdi vagy v¢lt igazÀrÂl, a szem¢lyesen Àt¢lt t´rt¢nelmi tapasztalatokbÂl fakadÂ boldogtalansÀg t¢ny¢rûl
vagy, ha jobban tetszik, a boldogsÀg lehetetlens¢g¢rûl.
A kimagaslÂ gondolati-nyelvi ¢rz¢kkel feltalÀlt (inventio) ¢s elrendezett (dispositio) monolÂgok m´g´tt sajÀtos vilÀg- ¢s t¢rtapasztalat hÃzÂdik ä a mindenkori àt´megÊ ¢s a àmindenkori kevesekÊ k´z´tti viszonyban, pontosabban besz¢dhelyzetben: à...kifejezetten irtÂzom a
t´megtûl... [...] ...a t´megben rejlû fenyeget¢stûl,
mely alapjÀban vesz¢lyezteti a mindenkori kevesek
magasabb eszmeis¢g¢t...Ê Persze a konferenciÀkon ¢s a dÁjkiosztÂ ¡nneps¢geken a àt´megÊ
figyelmes hallgatÂsÀggÀ, a àmindenkori kev¢sÊ
pedig demokratikus beÀllÁtottsÀgÃ szÂnokkÀ
szelÁd¡l. àH´lgyeim ¢s Uraim...Ê Kert¢sz, a k¢pzett szÂnok m¢rs¢keli a filozofikus sz¢pÁrÂ
Kert¢sz irtÂzÀsÀt a t´megtûl, aki Ágy immÀr a
meggyûz¢s kifinomult retorikai eszk´zeivel
fordulhat kifinomult hallgatÂsÀgÀhoz.
A besz¢dek anyagÀnak elrendez¢se gyakran a klasszikus dispositio rendj¢t k´veti, s erre remek p¢lda a b¢csi egyetem 1992-ben
megrendezett Jean Am¢ry-szimpÂziumÀnak A
HOLOCAUST MINT KULTöRA cÁmü elûadÀsa,
amely a bevezet¢s (exordium) ¢s az elbesz¢l¢s
(narratio) rutinos (: a szÂnoki natura mellett
doctrinÀrÂl ¢s exercitatiÂrÂl egyarÀnt ÀrulkodÂ) ´sszekapcsolÀsÀn tÃl (àAmikor 1989-ben,
hÀrom ¢vvel ezelûtt, ¢letemben elûsz´r B¢csben
jÀrtam...Ê ä à°ppilyen irrelevÀnsan, idegen¡l ¢s fel
nem ismerten, mint a b¢csi zsinagÂga kapujÀban,
Àllok most itt ¹n´k elûtt is, H´lgyeim ¢s UraimÊ)
a kit¢rû (digressio) tudatos alkalmazÀsÀval is
b¡szk¢lkedik (àE kit¢rûre az¢rt volt sz¡ks¢gem...Ê). A mondanivalÂ fontossÀgÀt jel´li a
k´z´ns¢ghez fordulÀs gyakori gesztusa
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(àSz¡ks¢gszerü gondolatok ezek, tisztelt hallgatÂimÊ), amely a jÂindulat megnyer¢s¢n (captatio
benevolentiae) tÃl nem a behÁzelg¢st (insinuatio), hanem a figyelemfelkelt¢st (attentio) szolgÀlja. TovÀbbÀ Kert¢sz sz´vegei telis-tele vannak olyan ism¢tlûdû gondolatokkal, sokszor
szÂ szerint ism¢tlûdû sz´veghelyekkel, amelyek egyszerre a retorika ¢rtelm¢ben vett
k´zhelyek, azaz loci communes, ¢s a szerzû sajÀt
k´zhelyei, azaz àa totÀlis ¢s totalitÀrius Àllam neveltjeÊ Àltal szerzett àtapasztalat teljess¢g¢nekÊ
nyelvi begy´kerezetts¢gei.
A gondolatok dialecticÀja ¢s a szÂnoki alakzatok rhetoricÀja mellett ¢rdemes figyelmet
szenteln¡nk a sz´vegek grammaticÀjÀra is.
P¢ldÀul az alÀbbi mondatr¢szlet agyafÃrtan
felt¢teles szerkezet¢re, valamint a rÀ k´vetkezû jelent¢s¢ben egy¢rtelmü, szintaktikailag
k¢t-, szintagmatikailag azonban hÀromtagÃ,
hangulatÀban viszont t´bbr¢tegü hiÀnyos
mondatra: à...Ágy ´sszedugjÀk a fej¡ket, mit¢vûk
is legyenek a nemkÁvÀnatos szÀllÁtmÀnnyal: az
egyetlen megoldÀsnak az tünne, ha a huszonk¢t beteget ott a helyszÁnen, az orszÀgÃt ment¢n agyonlûn¢k. Meg is teszikÊ. Kert¢sz monolÂgjainak
rafinÀltan bonyolÁtott, grammatizÀlt retorikÀja olykor mÀr-mÀr a modorossÀgig fokozÂdik, p¢ldÀul: àNoha nem rendelkezem a megfelelû
tudomÀnyos apparÀtussal, hogy e k¢rd¢sre minden
ig¢nyt kiel¢gÁtû vÀlasszal szolgÀlhassak, m¢gsem ¢rzem k´nnyelmünek a kijelent¢st...Ê Az ilyen ¢s ehhez hasonlÂ k´r¡lm¢nyeskedû mondatok
nem csupÀn az eszt¢tikai jelfejt¢s ¢lvezet¢vel
kecsegtetik az olvasÂt, de a szerzû szÀnd¢ka
szerint egy¢rtelmü igazsÀgformulÀkat is kikezdik ä egyfajta retorikai jÀt¢k r¢szes¢v¢
avatva ûket. Mely jÀt¢krendnek viszont ellentmond a k´tet megannyi komoly, sût komor, mi t´bb, v¢resen patetikus mozzanata,
p¢ldÀul ¢s legnyilvÀnvalÂbban a cÁme: A GONDOLATNYI CSEND , AMíG A KIV °GZýOSZTAG öJRAT¹LT. A k´r¡lm¢nyeskedû stÁlus, amely
Kert¢sz reg¢nyeinek fû erûss¢ge, ezekben a
monolÂgokban ä a fikciÂ megengedû jÀt¢ktere n¢lk¡l ä idûnk¢nt meglehetûsen zavarbaejtûnek mutatkozik, azaz t¢nyleg nem stÁlusa azoknak, hanem modora. A SORSTALANSçG megrÀzÂ nyelvi ¢s szeml¢leti irÂniÀjÀhoz,
az Àldozat felfoghatatlan büntudatÀnak ¢s
megbocsÀtÀsÀnak egyidejü nyelvi megjelenÁt¢s¢hez k¢pest tünik kev¢sb¢ meggyûzûnek
p¢ldÀul az alÀbbi r¢szlet patetikus-homog¢n

hanghordozÀsa ¢s k¢pkezel¢se: à...mi¢rt vÀlt
Auschwitz az eurÂpai tudatban azzÀ, amiv¢ vÀlt:
egyetemes p¢ldÀzattÀ, amelyre rÀt¢tetett a maradandÂsÀg pecs¢tje, amely puszta nev¢be foglalta a nÀci
koncentrÀciÂs tÀborok teljes vilÀgÀt, az egyetemes
szellem ef´l´tti megrend¡l¢s¢t, ¢s amelynek mitikussÀ emelt szÁnter¢t...Ê K¢t vÀlasz kÁnÀlkozik tehÀt
Adorno agyonid¢zett dilemmÀjÀra az Auschwitz utÀni müv¢szet lehetûs¢g¢rûl, egy igenlû: Celan¢, Beckett¢, Pilinszky¢, a SORSTALANSçG-¢, ¢s egy tagadÂ: àa maradandÂsÀg pecs¢tj¢velÊ ellÀtott àegyetemes p¢ldÀzatokÊ monolÂgjainak vÀlasza, amely igaz vÀlasz ugyan, de
ettûl m¢g nem müv¢szet. A müv¢szettel leszÀmolÂ, azt hatÀrozott komolysÀggal, sût
olykor modoros komolykodÀssal kirekesztû
igazsÀgrÂl Àrulkodik a szellemt´rt¢neti ÀltalÀnosÁtÀsok retorikÀja is, p¢ldÀul: àVan benne
[a bolsevikban] valami a jezsuitizmusbÂl, de a jezsuitÀk elitizmusa n¢lk¡lÊ, à[A nÀci mozgalom]
a botrÀnykeltû, a modern KÀin, az, aki a hatalmi
dinamizmus szÀmÀra a szerzûd¢sszeg¢st vÀlasztja
hajtÂmotornak...Ê
Noha a k´tet besz¢lûje tudja, mint ahogyan a SORSTALANSçG-ban is tapasztalhattuk,
hogy maga àaz igazsÀg ironikusÊ, m¢gis ritkÀn
akadhatunk a monolÂgokban a huszadik szÀzadi eurÂpai t´rt¢nelem nehezen ¢rtelmezhetû ¢s m¢g nehezebben kifejezhetû relativitÀs¢lm¢ny¢nek, a àtÀborok maradandÂsÀgÀnakÊ
olyan pontos nyelvi megjelenÁt¢s¢re, mint
p¢ldÀul az alÀbbi mondat: àA kultÃrÀbÂl [Jean
Am¢ry] nem talÀlt kiutat, Ãgy l¢pett Àt a kultÃrÀbÂl Auschwitzba, majd AuschwitzbÂl megint a kultÃrÀba, mint egyik lÀgerbûl a mÀsikba, s az adott
kultÃra nyelve ¢s szellemi vilÀga Ãgy zÀrta k´r¡l,
akÀr Auschwitz sz´gesdrÂt kerÁt¢se.Ê Hiszen, s ezt
Kert¢sz tudja a leginkÀbb, a huszadik szÀzadi
eurÂpai kultÃra radikÀlisan ironikus ´nismerete vezethet csak talÀn ahhoz a minden k¢pzeleten ¢s rem¢nyen tÃli pillanathoz, amelyben àa jÂvÀtehetetlen realitÀs megsz¡lheti a jÂvÀt¢telt: a szellemet, a katarzistÊ. Az Auschwitzot
tÃl¢lû eurÂpai szellem egyik tanulsÀga, hogy
a katarzishoz mÀr nem vezethet egyenes ¢s
kim¢rhetû Ãt, sz¡ks¢g¡nk van az ironikus lÀtÀsmÂd radikalizmusÀra. Mint ahogyan a radikÀlis irÂnia sem t¢rhet ki a v¢gtelenbe tolt
katarzis Ág¢ret¢nek vonzÀsa elûl. S ebben a
felszÀmolhatatlan tÀvolsÀg¢lm¢nyben, a sz¡ntelen¡l vÀgyakozÂ irÂnia ¢s az ´nmagÀt folyton megvonÂ katarzis dinamikus egymÀsra-
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utaltsÀgÀban keresendû Kert¢sz prÂzamüv¢szet¢nek hajtÂmotorja. S mintha ez a dinamizmus dermedt volna meg kiss¢ A GONDOLATNYI CSEND... monolÂgjainak nem is anynyira ironikus, mint inkÀbb patetikus hangfekv¢s¢ben: a boldogtalansÀg retorikÀjÀban.
àAzok k´z¢ tartozom, akik e szÀzad legsÃlyosabb
t´rt¢nelmi ¢s emberi tapasztalataiban r¢szes¡ltek, ¢s
e tapasztalat r¢szesek¢nt bÀrmirûl besz¢lek is, mindenrûl csak nekrolÂgot mondhatok.Ê Kert¢sz monolÂgjai fekete tintÀval Árt nekrolÂgok a feh¢r
papÁron, durva v¢setek a befolyÀsolhatÂ hallgatÂ/olvasÂ tiszta szüz tabula rasÀjÀn. çm ha
a monolÂgok hallgatÂja/olvasÂja kev¢sb¢ ¢rzi
meggyûzetve magÀt a kert¢szi fekete-feh¢r
vilÀgk¢plettûl, kev¢sb¢ ¢rzi otthon magÀt a
kert¢szi àelt´k¢lt pesszimizmusÊ radikÀlis otthontalansÀgÀban, elûbb-utÂbb k´nnyen belefÀradhat a nekrolÂgok hallgatÀsÀba/olvasÀsÀba. ögy v¢lheti, a (szÂnoki) müv¢szet nem lehet kizÀrÂlag a pusztulÀsra eml¢kez¢s ¢s eml¢keztet¢s müv¢szete. Hiszen a jÂ (szÂnoki)
müv¢szet olykor ¢ppen a nekrologikus szeml¢let fekete-feh¢r dualizmusÀbÂl vezetheti ki
mind az alkotÂt (szÂnokot), mind pedig a befogadÂt (hallgatÂt). P¢ldÀul az anyag ¢s a forma kettûs lÀtÀsÀbÂl, amelyrûl Ágy nyilatkozik
A GONDOLATNYI CSEND... szerzûje: à...hiszen az
ÁrÂnak, pusztÀn a müv¢szi formÀk sajÀtsÀgai folytÀn, tartÂs anyaggal kell dolgoznia...Ê De nem
fogalmazhatnÀnk inkÀbb Ãgy, hogy az ÁrÂnak
nem csak az àanyagraÊ utalt àformaÊ vagy a àformÀraÊ utalt àanyagÊ ok-okozati viszonyÀn (àhiszenÊ, àfolytÀnÊ) alapulÂ elûÁrÀs (àkellÊ) szerint
lehet àdolgozniaÊ? Az irodalom nem a kell¢sek,
hanem a lehets¢ges vÀlasztÀsok kimerÁthetetlen vilÀga, azaz nincs benne àformÀtÊ meghatÀrozÂ àanyagÊ vagy àanyagraÊ utalt àformaÊ,
k´vetkez¢sk¢ppen nem mondhatjuk, hogy az
àanyag tartÂssÀgaÊ miatt k¢nytelen valaki nekrolÂgokat Árni fekete tintÀval a feh¢r papÁrra.
Kert¢sz, amikor Ár, nem egyszerüen àtartÂs
anyaggalÊ dolgozik, hanem ´nmagÀt tartja
meg az egy¢bk¢nt valÂban àtartÂs anyagbanÊ.
Noha az irodalom segÁts¢g¢vel akÀr meg is
szabadulhatna (nem v¢gleg, csupÀn idûlegesen, egy-egy mondat, egy-egy bekezd¢s, egyegy monolÂg erej¢ig) prÂzÀjÀnak sÃlyos
anyagszerüs¢g¢tûl, a nyomasztÂ àanyagÊ ¢s
a nekrolÂg-àformaÊ sokszor kiss¢ moralizÀlÂ egymÀsrautaltsÀgÀnak komor eszm¢j¢tûl.
Term¢szetesen nem vitatom, nem vitathatom

Kert¢sz t´rt¢nelmi ¢s szem¢lyes tapasztalatainak sÃlyos anyagszerüs¢g¢t. Azt viszont vitatnÀm, hogy az irodalom, m¢g ha Auschwitz
utÀni irodalomrÂl van is szÂ, nem volna
egy¢b, mint a àtartÂs anyagÊ Àltal predeterminÀlt àformaÊ monoton (àtartÂsÊ) ´nmegnyilatkozÀsa. Az àanyaggalÊ szembeszeg¡lû s Ágy az
anyag-forma dichotÂmiÀbÂl kiszakadÂ irodalom lehets¢ges gazdagsÀgÀra Ãjfent felhozhatjuk p¢ldak¢nt a mÀr emlÁtett Beckett, Celan ¢s Pilinszky ¢letmüv¢t vagy ¢ppen Kert¢sz SORSTALANSçG-Àt. Amelyek mind àtartÂs
anyaggalÊ àdolgoznakÊ ugyan, Àm nem pusztÀn
lek¢pezik azt, hanem elt´k¢lt komolysÀggal
el is jÀtszanak vele. A komor valÂsÀg vilÀga
helyett a megengedû (tehÀt nem a komor
valÂsÀgot ellehetetlenÁtû, csupÀn elbizonytalanÁtÂ) lehets¢ges vilÀgÀban, a sz¢pirodalom terr¢numÀn rendezkednek be. S ebben
a k´zegben talÀn nem a nekrolÂg az egyed¡l
lehets¢ges besz¢dmÂd. S ezt a reg¢nyÁrÂ
Kert¢sz ¢s a Kert¢sz-reg¢nyek olvasÂja egyarÀnt tudja. Nem tudja azonban a szÂnok
Kert¢sz. Amit viszont a Kert¢sz-szÂnoklatok
hallgatÂja/olvasÂja idûnk¢nt bizony nem vesz
jÂ n¢ven.
àMint mondtam, a nagy t´bbs¢ggel ellent¢tben
engem nem az ¢rdekelt, hogyan lehet ebben a vilÀgban ¢lni, hanem hogy hogyan lehet azt ÀbrÀzolni. [...] így tehÀt szÀmomra nem volt k¢rd¢s, hogy
vele vagy ellene, az ¢n vÀlasztÀsom Ágy szÂlt: se vele, se ellene ä kÁv¡le.Ê Kert¢sz idûnk¢nt ugyanabban a szeml¢leti s¢mÀban gondolkodik,
mint amelyet elÁt¢l: àÏa tûl¡nk f¡ggetlen, objektÁv valÂsÀgÎ vilÀgÀtÊ kritizÀlva ¢s megjavÁtva
t¡kr´zû àmaterialista axiÂmÀbanÊ. Igaz, hogy
ugyanabban a s¢mÀban ä csakhogy a vilÀg
megvÀltoztatÀsÀnak optimisztikus ig¢nye n¢lk¡l. Kert¢sz k´tete az elutasÁtott hamisan optimista modell pesszimista oldalÀt hangsÃlyozza, vagyis egy elûre eld´nt´tt, ´r´k´lt vilÀglÀtÀs dualizmusÀnak jegy¢ben, noha fordÁtott elûjellel, besz¢l ä illetve mond nekrolÂgot
a àkÁv¡lrûlÊ szeml¢lt bün´s vilÀg felett. A feh¢r
oldal helyett a fekete oldal ànegatÁv tapasztalatÀtÊ szÂlaltatja meg. Ami term¢szetszerüleg mindig valamihez k¢pest ànegatÁvÊ, s erre
lÀtvÀnyos p¢lda a tradicionÀlis (àpozitÁvÊ) hÃsv¢t¢lm¢ny kert¢szi (ànegatÁvÊ) ÃjrafogalmazÀsa a àHAZAI LEV ELEK Ê elsû darabjÀban.
à...a negatÁv tapasztalatra a zsidÂsÀgom r¢v¢n
tettem szert, vagy mondhatnÀm Ágy is: a negatÁv ta-
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pasztalat univerzÀlis vilÀgÀba ¢n a zsidÂsÀgom r¢v¢n nyertem beavattatÀst...Ê Kert¢sz monolÂgjainak, de eg¢sz müv¢szet¢nek tragikus nagysÀga abban keresendû, hogy az irodalom paradox term¢szet¢nek k´sz´nhetûen meg tudja szÂlaltatni az egyszerre szem¢lyes ¢s t´rt¢nelmi gy´kerü ànegatÁv tapasztalatÀnakÊ ä jelentûs àpozitivitÀstÊ is magÀban rejtû s ezÀltal
a ànegatÁvÊ ¢s a àpozitÁvÊ dualizmusÀt felszÀmolÂ ä àuniverzalitÀsÀtÊ. çm Kert¢sz olykor
nem àuniverzÀlisanÊ, tehÀt nem egyszerre ànegatÁvanÊ ¢s àpozitÁvanÊ, mÀs szÂval nem sem ànegatÁvanÊ ¢s sem àpozitÁvanÊ besz¢l. A GONDOLATNYI CSEND... olykor tÃl ànegatÁvÊ, tÃl
anyagszerü, tÃl konkr¢t, tÃl em¢szthetetlen...
çmde pontosan ez a tÃl adja Kert¢sz müv¢szet¢nek t¢nyleges sÃlyÀt: az¢rt tÃl ànegatÁvÊ, tÃl
anyagszerü, tÃl konkr¢t ¢s tÃl em¢szthetetlen, mert maga az anyag tÃl em¢szthetetlen: àAz
¢lm¢nyek e feldolgozatlansÀga, sût esetenk¢nt a feldolgozhatatlansÀguk: azt hiszem, ez a huszadik
szÀzad jellegzetes ¢s hasonlÁthatatlan ¢lm¢nye.Ê
àAz egy¢n megfosztatott nyelv¢tûl, nyelvi paneleket kÁnÀlnak neki, nincs ¢rv¢nyes hangja. A XX.
szÀzad vilÀgÀban azt tapasztaljuk, hogy az individuum, ha megszÂlal, Àldozatk¢nt fejezi ki magÀt,
ehhez azonban vissza kell mennie, Ãjra fel kell fedeznie a nyelv¢t.Ê Kert¢sz a àmegfosztott nyelvü
egy¢nÊ, az àÀldozatÊ szerep¢ben àfelfedezte a sajÀt nyelv¢tÊ, sût ki¢pÁtette sajÀt ànyelvi paneleitÊ,
azaz ¢letre hÁvta a boldogtalansÀg retorikÀjÀt. S
ez a retorika talÀlta meg a maga t´bbr¢tegü
fikciÂs vilÀgÀt a mÀr sokadszor emlÁtett SORSTALANSçG-ban. Kert¢sz, a reg¢nyÁrÂ otthonra lelt a sz¢pirodalomban ä m¢ghozzÀ, bÀtran ÀllÁthatjuk, vilÀgirodalmi rangon. çm
mintha e k´tet monolÂgjainak szerzûje mÀr
nem leln¢ otthonÀt, s feltehetûen az¢rt nem,
mert nem jÂ helyen keresi azt: a lehets¢ges vilÀgokat alapÁtÂ sz¢pirodalom helyett a valÂsÀgos vilÀgban berendezkedni nem tudÂ, azt
megvÀltoztatni pedig nem ÂhajtÂ s Ágy esetenk¢nt ellene besz¢lû szÂnok monolÂgjaiban, a
fekete-feh¢r szeml¢letü nekrolÂgokban, amelyek nem csupÀn a valÂsÀgos vilÀg pusztulÂ ¢rt¢kei felett mondanak sÁrbesz¢det, de k´nynyen maguk alÀ temethetik a tovÀbbi lehets¢ges
vilÀgok Ág¢ret¢t is.
Kert¢sz, a àholocaust kultÃrÀjÀbanÊ hely¢t
keresû àÀldozatÊ a k´nnyebbik utat tiszteletre
m¢ltÂ komolysÀggal ¢s morÀlis biztonsÀggal
elker¡lte: a ànegatÁv tapasztalatÊ hamis huma-

nizÀlÀsÀt. De nem is vÀlasztotta az ´ngyilkos
Jean Am¢ry gesztusÀval analÂg ÁrÂi eln¢mulÀst. Helyette inkÀbb megteremtette az Auschwitz utÀni müv¢szet egyik kimagaslÂ p¢ldÀjÀt. De mÁg korÀbbi reg¢nyeiben az egyszerre
szem¢lyes ¢s t´rt¢nelmi sors nehezen fikcionÀlhatÂ ànegatÁv tapasztalatÀtÊ m¢giscsak sikeresen, mondjuk ki Ãjra: vilÀgirodalmi rangon fikcionÀlta, mÀs szÂval àuniverzalizÀltaÊ a
sz¢pirodalom tapasztalatÀban, addig most
monolÂgjaiban ä a boldogtalansÀg retorikÀjÀnak jegy¢ben ä megmarad a vilÀgtapasztalat ànegativitÀsÀnakÊ oldalÀn. A GONDOLATNYI
CSEND... szerzûje a humanisztikus-optimisztikus szÂnoklat ¢s az eln¢mulÀs helyett nem a
lehets¢ges harmadikat, a sz¢pirodalmat, hanem inkÀbb a szÂnoklatforma radikÀlis Àt¢rtelmez¢s¢t vÀlasztja. A k´z´ns¢g¢vel, sût a vilÀggal szemben ÀllÂ orÀtor pozÁciÂjÀt, aki mÀr
nem is annyira a hallgatÂsÀgÀt gyûzi meg a
boldogsÀg neh¢zs¢g¢rûl, sût lehetetlens¢g¢rûl, mint inkÀbb ´nmagÀt gyûzk´di a boldogtalansÀg retorikÀjÀnak segÁts¢g¢vel, azaz:
sulykol. çm jobb, ha az olvasÂ ä aki tisztÀban
van Kert¢sz nagy formÀtumÃ prÂzÀjÀnak
tiszteletet parancsolÂ morÀlis gy´kerezetts¢g¢vel ä ezen a ponton megÀll, ¢s nem veti el
a sulykot.
BazsÀnyi SÀndor

àHöZD KI MAGADÊ
Garaczi LÀszlÂ: Mintha ¢ln¢l.
Egy lemÃr vallomÀsai 1
Jelenkor, P¢cs, 1995. 102 oldal, 242 Ft
Garaczi LÀszlÂ: PompÀsan buszozunk!
Egy lemÃr vallomÀsai 2
Jelenkor, P¢cs, 1998. 135 oldal, 990 Ft
Garaczi LÀszlÂ ¢letmüv¢t immÀr tizennegyedik ¢ve, a PLASZTIK cÁmü JAK-f¡zet ¢s A K¹LT°SZET MçSNAPJA versantolÂgia megjelen¢se
Âta a szakma ¢s az irodalom¢rtû k´z´ns¢g
kit¡ntetû figyelemmel kÁs¢ri. A kezdetektûl
mÀig egy hÀrom t¢nyezûbûl ÀllÂ k´vetelm¢nyegy¡ttesnek rendelûdik alÀ, ¢s ebben az
¢rtelemben a müegy¡ttes eg¢sz¢t t´bb vonÀs
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kapcsolja egybe, mint amennyi az egyes müveket ä müfaji ¢s münemi mibenl¢t¡ket is
ide¢rtve ä elvÀlasztja egymÀstÂl. Ez a hÀrom,
´nmagÀhoz int¢zett k¢rd¢s, melyeket ha
megvÀlaszolni nem is, helyesen feltenni ¢s
folytonosan egy¡tt k¢rdezni ÁrÀsmüv¢szete
ÃtjÀn igyekszik Garaczi, a l¢tez¢s filozÂfiai, a
nyelvben l¢tez¢s irodalmi-irodalomelm¢leti
¢s az ´nn´n ¢letmenet¢ben, okozott ¢s elszenvedett t´rt¢n¢sekben valÂ jelenl¢t gyakorlati k¢rd¢se. Az olvasÂi figyelem ¢s elismer¢s, Ãgy gondolom, annak a k´vetkezetess¢gnek szÂl elsûsorban, amivel ennek a hÀrmassÀgnak (s ezt talÀn nem tÃlzÀs ÀltalÀban is a
modern irodalom szubsztanciÀlis meghatÀrozÂjÀnak nevezni) egyik komponens¢t sem ejti
el, akkor sem, ha ezzel az ¢ppen megmunkÀlÂdÂ müvet meggyûzûbb¢, k´r¡ljÀrhatÂbbÀ tehetn¢. MondhatnÀnk, hogy (legalÀbbis
a müfajt tekintve) ez igazÀn nem nagy Àr, hiszen Garaczi munkÀi alcÁmtûl-megnevez¢stûl
f¡ggetlen¡l a sz´vegirodalom kategÂriÀjÀba
tartoznak. çm ez csak lÀtszÂlag igaz. ValÂjÀban
a müfaj, münem, besz¢dmÂd, a szerzû Àltal
sugallt befogadÂi strat¢gia k¢rd¢se kezdettûl
fogva valamennyi müv¢nek l¢nyegi probl¢mÀja. A k¢t lemÃrk´nyvet is vizsgÀlnunk kell
ebbûl a szempontbÂl. Elûbb azonban az emlÁtett hÀrmassÀgot kell Àttekinten¡nk.
A l¢tk¢rd¢sek
TalÀn Garaczi munkÀinak ¢rtû olvasÂi szÀmÀra sem triviÀlis gondolat, hogy ezeket a sz´vegeket filozÂfiai (¢s ehhez kapcsolÂdÂan elm¢leti-l¢lektani, freudi, jungi) k¢rd¢shÀlÂ
sz´vi Àt. K¢t okbÂl nem triviÀlis: mert a neoavantgÀrd/posztmodern sz´vegirodalom jellemzûje, hogy a pszichoanalÁzis, a filozÂfia, az
irodalomelm¢let, a tÀrsadalomtudomÀnyok
emblematikus kijelent¢seit sz¢tÁrt, kiforgatott, roncsolt formÀban ironikus sz´veghÀlÂjÀba sz´vi; ¢s mert GaraczinÀl sem àhely¢nvalÂÊ mÂdon jelennek meg ezek a gondolatok, hanem eml¢kt´red¢kek, àdumaforgÀcsokÊ k´z´tt, olyan nyelvi k´zegben, melyben
neh¢z komolyan venni ûket. Ez azonban annak a folyomÀnya, hogy Garaczi a szokÀsosnÀl sokkal sz¢lesebb ¢rtelemben gondolkodik
az irÂniÀrÂl. A MINTHA °LN°L 71. oldalÀn olvashatÂ ez a kulcsmondat: àAz irÂnia nem a vilÀg beteg tÀrgyainak szÂl, hanem annak a t¢nynek,
hogy besz¢lek.Ê A naiv besz¢ddel valÂ radikÀlis

leszÀmolÀs teszi lehetûv¢ a l¢tre irÀnyulÂ k¢rd¢sek komoly k¢rdez¢s¢t, hiszen ÁrÂ ¢s olvasÂ
egyarÀnt tÃl van az elûzetes k¢rdez¢s ¢s az
elûzetes vÀlaszadÀs ÀllapotÀn ä en¢lk¡l a sz´veg meg¢rt¢s¢re nincs is es¢lye. A müfaj ¢s
az olvasÂi strat¢gia k¢rd¢se ¢ppen az¢rt ¢getû, mert ez az ´nn´n megszÂlalÀsunkkal
szembeni ironikus vÀrakozÀs nem teheti a l¢tk¢rd¢st sÃlytalannÀ, komolytalannÀ. àAz elbesz¢l¢s neh¢zs¢geiÊ k´z¡l ez az elsû szÀmÃ
GaraczinÀl.
A nyelvi problematika mÀr sokkal k¢zenfekvûbb a legt´bb olvasÂ szÀmÀra, ¢s a recepciÂ is bûven foglalkozott vele. Nem egyszerüen a filozÂfiai k¢rd¢sek gondos megsz´vegez¢s¢rûl van szÂ: a sz´vegalkotÀs magatartÀsa
a gondolkodÂ nyelvben l¢tez¢s¢re valÂ reflexiÂ; ez az a pozÁciÂ, melybûl a l¢tre irÀnyulÂ
k¢rd¢s felfakad, nem elszakadva, de mintegy
f¡ggetlen¡l Garaczi filozÂfiai jÀrtassÀgÀtÂl.
MÀsk¢pp: a sz´veg alakulÀsÀnak belsû t´rv¢nyszerüs¢gei vezetnek el a filozÂfiai vagy
l¢lektani k¢rd¢sek ¢rint¢s¢hez, de a filozÂfiÀban tÀj¢kozott ÁrÂ felismeri ezeknek a k¢rd¢seknek b´lcseleti term¢szet¢t, ¢s alkotÂ
gesztusÀval eredeti kontextusukkal egy¡tt
k´ti ûket sz´veghÀlÂjÀba. Nem ironikus applikÀciÂrÂl van szÂ tehÀt, ¢s m¢g kev¢sb¢ naiv
rÀhibÀzÀsrÂl. Irodalomelm¢leti ÀllÀsfoglalÀsnak is beillik a MINTHA °LN°L egyik bekezd¢se, mely az ÁrÂ kisgyermekkori gondolkodÀsÀt igyekszik a b´lcs¢sz retrospektÁv kompetenciÀjÀval megragadni: àN´veked¢selm¢leti
alapkutatÀsaim mellett hedonisztikÀval foglalkoztam. Enni jÂ, kakilni jÂ, odabÃjni jÂ. Az ¢lvezetek
tartÂs hiÀnya a fÀjdalom. A fÀjdalom: hiÀny ä a
neml¢tez¢s kÁnja. HÀrom¢ves voltam, ¢s hallgattam, mint a sÁr. Mi¢rt vannak a valamik, tettem
fel magamban a k¢rd¢st, ¢s mi¢rt nem inkÀbb hiÀnyuk, a semmi.Ê A Leibniztûl szÀrmazÂ k¢rd¢s
k´zismert mÂdon Heidegger metafizikai vizsgÀlÂdÀsainak k´zponti probl¢mÀja lesz: àFilozofÀlni annyit tesz, mint azt k¢rdezni: Mi¢rt van
egyÀltalÀn l¢tezû, nem pedig inkÀbb a semmi?Ê
(B EV EZET°S A METAFIZIKçBA, 2. Ù.) Csakhogy
Garaczi a k¢rd¢st torzÁtott formÀban, a Heidegger Àltal helytelenÁtett alakban teszi fel,
k¢rd¢s¢vel a dolgok elsûbbs¢g¢t ÀllÁtva, ¢s a
semmit csak ezek hiÀnyak¢nt, mÀsodlagos, a
gondolkodÀsban k¢pzett fogalomk¢nt t¢telezi, ily mÂdon elk¡l´nÁtve a maga szeml¢letmÂdjÀt a filozÂfiaitÂl: a filozÂfus a l¢ttel fog-
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lalkozik, az ÁrÂ a l¢tezûkkel. Ez az ars poetica
azonban mÀr arra is k´vetkeztetni enged,
hogy Garaczi nem hierarchizÀlni akarja a
dolgokat, hanem lajstromba venni; nem
konstruÀlni akarja a mü elemeit, hanem
strukturÀlni a sz´veget. Ez pedig megint
visszavezet a müfaji problematikÀhoz, amire
k¢sûbb visszat¢rek.
A harmadik ´sszetevû ä mint az a fenti
id¢zetben is feltünik ä a sz´vegben valÂ szem¢lyes jelenl¢t: Garaczi ÁrÂi t¢nyked¢s¢nek
legfontosabb programpontja sajÀt ¢let¢nek,
¢letideje t´rt¢n¢seinek megjelenÁt¢se az ÁrÀsban. Az elsûk¢nt nyilvÀnossÀgot kapott müvektûl fogva a legelk¢pesztûbb, legelvontabb
sz´vegek is meg¢lt ¢letesem¢nyek mozzanataibÂl tÀplÀlkoznak, a leginkÀbb tiszta fikciÂ
term¢keinek lÀtszÂ darabokban is ¢rzûdik a
szem¢lyes belehelyezked¢s. A lemÃrk´nyvek
ÃjdonsÀga a korÀbbiakhoz k¢pest, hogy itt a
szÂ hagyomÀnyos ¢rtelm¢ben vett ´n¢letrajz
megalkotÀsa vÀlik elsûdleges programmÀ. A
MINTHA °LN°L ebbûl a szempontbÂl m¢g
rendkÁv¡l ´sszetett, mÁg a mÀsodik k´tet mÀr
viszonylag zavartalanul g´rd¡l a kitüz´tt pÀlyÀn. Ez a àzavartalansÀgÊ persze csak a müfaj ¢s a besz¢dmÂd problematikussÀgÀval valÂ folyamatos szemben¢z¢s ÀrÀn valÂsulhat
meg; de errûl k¢sûbb.
Ki besz¢l kirûl?
Az utÂbbi ¢vtizedek irodalomelm¢leti vizsgÀlÂdÀsainak egyik k´zponti k¢rd¢se, hogy milyen m¢rt¢kig hatÀrozhatÂ meg a sz´veg hûs¢nek, narrÀtorÀnak ¢s szerzûj¢nek szem¢lye,
hogy mennyiben azonosÁthatÂk egymÀssal, illetve hogy mennyiben helyezûdik az alkotÂ a
nyelvbe, a nyelv az alkotÂba. A Garaczi-müvek egyik legfeltünûbb sajÀtossÀga, hogy egyegy sz´vegelem narrÀtorak¢nt valÂsÀgos kÂrus szÂlal meg, melynek tagjai nehezen megragadhatÂk. Parti Nagy LajosnÀl ¢s mÀsoknÀl
is gyakori jelens¢g a vend¢gsz´vegnek az a
nagyon r´vid vÀltozata, mely csupÀn n¢hÀny
szÂbÂl, szÂfordulatbÂl Àll, amit a szerzû akaratlan àadatk´zlûktûlÊ gyüjt´tt, egy besz¢lget¢sbûl vagy mÀs kontextusbÂl kiemelt, ¢s egy
irodalmi alkotÀs nyelvi k´zeg¢be helyezett.
Olykor nincs szÂ t´bbrûl, mint valami szellemes dumÀrÂl, mÀskor t¢veszt¢s teszi a lapos frÀzist b´lccs¢ vagy mulatsÀgossÀ. Az eljÀrÀs alighanem az amerikai lektür dialÂgszer-

kesztû gyakorlatÀra megy vissza: nagyjÀbÂl
Chandler nemzed¢ke igyekezett egyre kem¢nyebb t´rt¢neteit a vagÀnyszleng fordulataival szÁnesÁteni. A gengszterek primitÁvs¢g¢t ¢s
brutalitÀsÀt, ami olykor mÀr nehezen lett volna hihetû, ez a fajta nyelvi humor valamif¢le
titokzatos eredetü intelligenciÀval eg¢szÁtette
ki, s Ágy a neh¢zfiÃk nehezen megÁt¢lhetû, tehÀt ¢rdekes irodalmi alakokkÀ vÀltak. Az eljÀrÀs azonban az iparosok kez¢ben gyorsan
ki¡resedett, ¢s ¢ppen ez tette alkalmassÀ arra, hogy a parÂdiÀn is tÃlhajtott vÀltozatÀt
a kÁs¢rleti irodalom alkalmazza. (Burgesstûl
Pynchonig.) Garaczi kez¢ben ez a mÂdszer Ãj
t¢nyezûvel bûv¡l: a fel¡lÁrÀsok idûfaktorÀval.
ý a pillanatot igyekszik megragadni a benne
megjelenû nyelvi formÀciÂ r´gzÁt¢s¢vel, s Ágy
egyfelûl mindenkori jelen¢t dokumentÀlja
naplÂszerüen, mÀsr¢szt ezek az egymÀsra r¢tegzûdû fragmentumok alkotjÀk a mü idû- ¢s
t¢rbeli szerkezet¢t.
A Garaczi-prÂzÀban l¢nyeg¢ben v¢ve nincsenek torzÁtatlan id¢zetek; ugyanakkor mindig motoszkÀl az emberben a gyanÃ, hogy
amit olvas, azt olvasta mÀr valahol. Az alÀbbi
mondat a rendszervÀltÀs elûtti utcai jelenet
leÁrÀsÀbÂl valÂ: àAz ¡nnepi dÁszbe ´lt´z´tt t¢r, a
zÀszlÂk immÀr sÃlyosan lÂgnak a d¢li verûn, mintha teleszÁvtÀk volna magukat a szÂnokok bombasztikus frÀzisaival: Àll az elme, megadta magÀt a
sorsnak.Ê Az elsû tagmondat ¢s a k´vetkezû
eleje stÁlusÀval a '89-es zsurnaliszta pÀtoszt
id¢zi. A àd¢li verûÊ ugyan nem eg¢szen idegen
ettûl, eml¢kezhet¡nk az MDF-es sajtÂ sürü
Ady-utalÀsaira, de itt ¢s Ágy mÀr parodisztikus kiss¢. A k´vetkezû tagmondat eleje folytatja a stÁlusimitÀciÂt, majd narrÀtori minûsÁt¢ssel zÀrul. A kettûspont utÀn a àmegÀll az
¢szÊ folyamatos alakja halvÀny JÂzsef AttilautalÀssal ironizÀl, hogy a mondat homÀlyos
¢rtelmü k´zhellyel zÀruljon. Ez a szilÀnkos
vÀgÀsÃ narrÀciÂ a videoclipek technikÀjÀra
eml¢keztet: a dal, a sz´veg ugyanaz, de az
arc, a szÀj, amely kiejti, pillanatrÂl pillanatra
mÀs. NormÀlis olvasÀsi sebess¢g mellett a
narrÀtor szem¢lye gyorsabban vÀltozik, mint
amennyi az olvasÂ reflexideje. JÂ lenne tudni, mennyire spontÀn ezeknek a sz´vegeknek
a megalkotÀsa; hogy vajon megprÂbÀl-e Garaczi a sajÀt ÁrÂi reflexidej¢n¢l is r´videbb vÀgÀsokkal dolgozni. Azt hiszem, igen. ögy
gondolom, Garaczi ezt a mÂdszert az eml¢-

1750 ã Figyelû

kek intenzÁvebb felid¢z¢s¢hez hasznÀlja: az
idûben utazÂ szondak¢nt nyelvi fragmentumokban r´gzÁti tapasztalatait, ¢s ÁrÀs k´zben
ezeket àsz´vegeli kiÊ magÀbÂl, mik´zben sajÀt ÁrÂl¢ny¢t igyekszik a kettû k´z¡l eltÀvolÁtani. Nem az a c¢lja, hogy tetszetûs müvet alkosson, hanem hogy azt r´gzÁtse, amit Àt¢lt
ä persze jÂl tudva, hogy nem àhÃzhatja ki
magÀtÊ a folyamatbÂl, s ez¢rt magÀt a vÀllalkozÀst is ironikusan szeml¢li ¢s szeml¢lteti.
Olyasmikre is siker¡l ily mÂdon visszaeml¢keznie, amiket tudatos alkotÂk¢nt m¢g egy
r¢tegben fel¡lÁrna; ¢s idûnk¢nt, nagy ritkÀn,
olyan eml¢kr¢tegeket is siker¡l megkarcolnia, melyek az ember szem¢lyis¢gv¢dû apparÀtusÀnak szigorÃ v¢delme, felid¢z¢si tiltÀsa
alatt vannak. így ¢rheti el a kisgyermekkor
benyomÀsait. MÀrpedig ¢ppen ez a lemÃrk´nyvek c¢lja.
Kis kit¢rû a borÁtÂrajzokrÂl
Mielûtt a k¢t k´nyv müfajÀnak probl¢mÀjÀra
rÀt¢rn¢k, a k¢t k´tet borÁtÂk¢p¢vel kapcsolatos benyomÀsaimat igyekszem ´sszegezni.
Roppant tudatossÀg (vagy ¢ppen annak az
ellenkezûje) t¡kr´zûdik ezen a k¢t ÀbrÀn. Az
elsû a f´ldt´rt¢neti k´z¢pkorban ¢lt lÀbasfejü
megk´vesedett m¢szvÀzÀnak csiszolatÀt ÀbrÀzolja. Ezek a maradvÀnyok egy-egy kûzet korÀnak megÀllapÁtÀsÀban a korszakjelzû szerep¢t t´ltik be, a geolÂgusok ezek segÁts¢g¢vel
meglehetûs pontossÀggal tudjÀk meghatÀrozni egy kûzetminta korÀt ¢s szÀrmazÀsÀnak
hely¢t. A mÀsodik k´tet Rodcsenko ´narck¢p¢t viseli. A mü a klasszikus avantgÀrdnak
ahhoz az irÀnyzatÀhoz tartozik, mely a t´rzsi
müv¢szet motÁvumait hasznÀlta fel ¢s ¢rtelmezte Ãjra: Rodcsenko az Ãj-britanniai
maszkfest¢szet formÀit ¢s vonalvezet¢s¢t id¢zi. Ha ezeknek a motÁvumoknak m¢lyebb jelent¢st tulajdonÁtunk (¢s mi¢rt ne tenn¢nk?,
a borÁtÂkat MÀth¢ Hanga, az ÁrÂ feles¢ge ¢s
az elsû k´tet egyik szereplûje tervezte), azt
mondhatjuk: Garaczi Ãgy kezdte munkÀjÀt,
mint a paleontolÂgus, aki n¢hÀny maradvÀny
pontszerü jelenl¢t¢bûl rengeteg kommentÀrral rekonstruÀl egy folyamatot. Ez ebben az
esetben a kisgyermekkornak az azÂta eltelt
idû ¡led¢k¢tûl vastagon belepett m¢lyr¢tege.
Ezzel szemben a t´rzsi kultÃra a mÁtoszok
forrÀsvid¢ke. Logikusan jÀrunk el tehÀt, ha
az elsû k´tetet feltÀrÀsi munkanaplÂnak, a

mÀsodikat a t´rzsi kultÃrÀt vizsgÀlÂ etnolÂgus-etnogrÀfus ÃtleÁrÀsÀnak tekintj¡k; persze
nem t¢vesztve szem elûl, hogy a kutatÀs tÀrgya magÀnak az alkotÂnak az ¢lete, gyermekkora. °s persze mindez csak jÀt¢k, esetleg
minden jelentûs¢g n¢lk¡li adal¢kokon alapulÂ asszociÀciÂk sora. Jobb lesz visszat¢rn¡nk
a sz´vegekhez.
A müfaj probl¢mÀja
Garaczi k¢t k´nyv¢nek anyaga az ´n¢let. M¢gis sokkal t´bb, mint ´n¢letrajz, ¢s nem el¢gg¢
befejezett ahhoz, hogy ´n¢letÁrÀs legyen.
VonzÂ lenne a cÁm Àltal megjel´lt hagyomÀnybÂl kiindulni, ¢s konfessziÂk¢nt vizsgÀlni, olyan müvek tÀrsasÀgÀban, mint Szent
çgoston vagy II. RÀkÂczi Ferenc vallomÀsai.
Itt azonban r´gvest rÀj´het¡nk, hogy az ÁrÂ
nagyon is csak jobb hÁjÀn, mert pontosabb
meghatÀrozÀst nem talÀlt, vÀlasztotta ezt a
müfaji kategÂriÀt. A vallomÀsok meghatÀrozÂja mindig egy roppant szilÀrd ¢s pontos
normatÁv alapvet¢s. Garaczi sz´vege minden
Áz¢ben kÁs¢rleti jellegü. Annyiban vallomÀs,
hogy nincs lineÀrisan k´vetett t´rt¢net, illetve csak maga az ¢let esem¢nysora van, aminek r´gzÁt¢se nem idûrendet, hanem egy belsû logikÀt k´vet, amit a szerzû kommentÀrok
t´meg¢vel kÁs¢r. Nem az ¢lett´rt¢net elbesz¢l¢se a c¢l, hanem megÁt¢ltet¢sre elûk¢szÁtve
´sszegyüjteni egy-egy nap hordal¢kÀt, ¢s annak asszociÀciÂs ter¢be ker¡lt, mÀsk¢pp hozzÀf¢rhetetlen egy¢b eml¢kt´red¢keket emelni ki elrejtetts¢g¡kbûl. Ezek azonban nem a
morÀlis vagy vallÀsi normÀkkal szembes¡lnek, hogy a bün´k gy´ker¢re lÀthassunk, hanem mÀs ¢let- ¢s sz´vegfragmentumok k´z¢
illeszkednek, azok mell¢ helyezûdnek. VallomÀs ¢s besz¢dk´rnyezet van tehÀt; Át¢let
nincs.
Nem v¢letlen a D¢ryre utalÂ szÂhasznÀlat.
Az ´n¢letrajz t´bbsz´r´s Àt- ¢s fel¡lÁrÀsa, elemel¢se a t¢nyektûl, ´nreflexÁv ÁrÀsmÂdja ¢s
vÀltozÂ m¢lys¢gü stilizÀciÂja az û ¢letmüv¢nek k¢sei darabjait: az í T°LET NINCS, a K EDV ES BñPEER...!, a K YVAGIOK°N ¢s A NAPOK
HORDAL°KA eg¢sz¢t vagy egyes r¢szeit-r¢szleteit jellemzi meghatÀrozÂan. Garaczi az eltÀvolÁtÀsnak ezt a vÀltoz¢konysÀgÀt ä ahogy a
narrÀciÂrÂl szÂlva emlÁtettem ä alapelvv¢ teszi: sokszor a mondatnÀl is r´videbb vÀgÀsokkal vÀltoztatja az illetû sz´vegr¢sz narratÁv
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pozÁciÂjÀt, sokszorosan megn´velve a sz´veg
nyelvi flexibilitÀsÀt, s ezzel erûsÁtve eml¢keztetû funkciÂjÀt.
Az Ágy nyelv¢ben megragadott eml¢k ¢rtelmez¢s¢nek lehetûs¢ge, illetve m¢lys¢ge
biztosan ´sszef¡gg azzal a müv´n kÁv¡li k´r¡lm¢nnyel, hogy az olvasÂ Àt¢lte-e az 1950ä
60-as ¢veket MagyarorszÀgon, ¢s eml¢kszik-e
erre a vilÀgra, elsûsorban nyelvi ¢rtelemben.
Ebben az eg¢szen sajÀtos olvasÂi pozÁciÂban
Àllva a lemÃrk´nyveket k´zvetlen t¢nyk´zl¢snek, korrajznak is kezelhetj¡k, de nem feledkezhet¡nk meg befogadÂi helyzet¡nk kiv¢teless¢g¢rûl. A müfaj k¢rd¢s¢ben semmik¢ppen sem ¢rhetj¡k be az Ágy levonhatÂ k´vetkeztet¢sekkel.
Ha a lemÃrt´rt¢neteket abbÂl a szempontbÂl vizsgÀljuk, hogy alkotÂjuk milyen m¢rt¢kig tekinthetû kompetensnek müve vilÀgÀban, ism¢t ellentmondÀsos k´vetkeztet¢st
vonhatunk le, ami tovÀbbi gondolkodÀs alapja lehet. Azt a fajta ÀltalÀnos illet¢kess¢get,
ami az utÂbbi ¢vszÀzadok eurÂpai prÂzÀjÀnak
szerzûit jellemzi, nem lÀtjuk GaraczinÀl. A
gyermekkori t´rt¢netek egy r¢sze minden bizonnyal az ÁrÂ eml¢kezet¢ben ûrzûd´tt meg,
¢s onnan bukkant fel r¢szint egyszerü eml¢kez¢s, r¢szint az ÁrÀs lelkiÀllapotÀban az
asszociÀciÂs kontroll fellazulÀsa jÂvoltÀbÂl.
MÀs r¢szek, t´rt¢nelmi esem¢nyek leÁrÀsa, a
korra jellemzû adatok, adal¢kok (àEgy deka
haj 75 forintÊ, àAz elsû adÀst Hitler indÁtotta be
a harmincas ¢vekbenÊ) nyilvÀn az ÁrÀs k´zben
tanulmÀnyozott r¢gi ÃjsÀgokbÂl vagy mÀs korabeli forrÀsokbÂl szÀrmaznak. Az egykori
nyelvhasznÀlati sajÀtossÀgok, frÀzisok akÀr
Ágy, akÀr Ãgy a sz´vegbe ker¡lhettek; de a
legvalÂszÁnübb, hogy a k¢t mechanizmus
egyszerre mük´dik: az ÁrÀsos forrÀs szem¢lyes eml¢keket hÁv elû. (àA v´r´s nyakkendû a
munkÀssÀg v¢rrel festett zÀszlajÀnak darabja, mÀsra hasznÀlni, szembek´tûnek, zsebkendûnek, t´r¡lk´zûnek, ÃszÂnadrÀgnak, sapkÀnak, t¢rdv¢dûnek,
korbÀcsnak, sz´gletzÀszlÂnak, szalv¢tÀnak, borogatÀsnak, l¢gycsapÂnak, gyÃjtÂzsinÂrnak szigorÃan
tilos.Ê) Egyes t´rt¢n¢sek szerkezete, nyelvezete f¢lre¢rthetetlen¡l arrÂl Àrulkodik, hogy a
csalÀdi eml¢kezet k¢sz gyerekszÀjeml¢kk¢nt
vagy gyerekanekdotak¢nt ûrizte meg. Garaczi nem prÂbÀlja megvÀltoztatni, elfedni ezt
az eredetet. (àHa bilire ¡ltettek, kijelentettem,
mindjÀrt lesz kaki, mÀr hallom a szagÀt. AztÀn k´r-

behordoztam a bilit, megmutattam neki a lakÀst ¢s
Aput, ahogy vacsorÀzik. Mondd, Apu, te most szigorÃ vagy?Ê) Ehhez jÀrul (term¢szetesen a
tiszta ÁrÂi fikciÂn kÁv¡l) az eml¢kezetnek egy
sajÀtos, ´nmagÀt l¢trehozÂ r¢tege. Nemcsak
a t¢ves eml¢kez¢sre gondolok, hanem arra az
esetre is, amikor a fantÀzia mük´d¢se ÀllÁtja
elû a k¢sûbb valÂsÀgos eml¢kk¢nt r´gz¡lû
t´rt¢n¢st. Ahogy Garaczi Árja: àMindent megteszek, vagy elk¢pzelem, hogy megteszem.Ê
Egyetlen megszÂlaltatÂ, de t´bb eml¢kezû
egy¡ttes tev¢kenys¢ge; k´zeli ¢s tÀvoli, vilÀgos ¢s k´d´s eml¢kek egymÀs mell¢ helyez¢se; valÂsÀgos t´rt¢netek mellett elhomÀlyosult esem¢nyek ¢s a k¢pzelet Àltal elûÀllÁtott
t´rt¢netek ä ha ehhez hozzÀtessz¡k azt a k¢t
sajÀtossÀgot, hogy àaz esem¢nyek egymÀsra k´vetkez¢se nincsen alÀvetve semmif¢le logikai vagy
folyamatossÀgi szabÀlynakÊ, ugyanakkor maguk
az esem¢nyek, a gyermekkor t´rt¢netei ezer
helyrûl ismerûsek, ¢s l¢nyeg¡ket tekintve
mindenhol a vilÀgon azonosak, akkor arra
kell rÀj´nn¡nk, hogy Garaczi sz´vegeit pontosan azokkal a jegyekkel Ártuk le, melyeket
Claude L¢vi-Strauss a mÁtosz ism¢rveik¢nt
sorol fel. (A MíTOSZOK STRUKTöRçJA. In:
STRUKTURALIZMUS. Bp., 1971.) Ha a mÁtoszt
Ãgy tekintj¡k, mint egy emberi k´z´ss¢g kollektÁv eml¢kezet¢nek azt a r¢teg¢t, amelyrûl
nincsenek jÂl megragadhatÂ, konkr¢t eml¢kei, akkor joggal gondolhatunk arra, hogy
Garaczi a maga fejlûd¢s¢nek az eml¢kez¢s
elûl fedett m¢lys¢geibe igyekszik bepillantani
vallomÀsai ÃtjÀn: hogy az EGY LEMöR VALLOMçSAI az ontogenezis mitolÂgiÀja.
Persze k¢rd¢s, hogy nevezhet¡nk-e mÁtosznak egy olyan alkotÀst, melynek egyetlen
ismert szerzûje van. Ezt az ellenvet¢st egyfelûl az gyengÁtheti, hogy a vilÀg, melynek mÁtoszait olvassuk, egyszem¢lyes; mÀsfelûl (ha
erre azt vÀlaszolnÀnk, hogy az egyszem¢lyes
vilÀg m¢giscsak benne Àll k´z´s vilÀgunkban)
a szerzû auktoritÀsÀt erûsen megk¢rdûjelezi
a sz´veg multinarrativitÀsa (àcliptechnikaÊ)
¢s a besz¢dk´zegben gy´kerez¢se, vagyis a
k´z´s forrÀsokbÂl kiemelt t´red¢kek t´meg¢nek felv¢tele a sz´vegbe. Az ÁrÂ itt nemcsak
megÁrÂ, hanem bizonyos ¢rtelemben ´sszeÁrÂ
is, ¢s ez mÀr jÂl ´sszeegyeztethetû a mÁtosznak azzal a sajÀtossÀgÀval, hogy bÀr sok forrÀsbÂl tÀplÀlkozik, m¢gis egys¢ges, kanonizÀlt sz´vege van. Fontos mozzanata a mÁtosz
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keletkez¢s¢nek, hogy az ´sszeÁrÂ-kanonizÀlÂ
sajÀt lÀtÀsÀt ajÀnd¢kozza az elhomÀlyosult ¢rtelmü r¢szek narrÀtorÀnak. A àlemÃrÊ kisgyermekt´rt¢netei is Ãgy keletkeznek, hogy
a k´ltû mai tudatÀt k´lcs´nzi kisgyermek-´nmagÀnak, hogy az akkor meg¢lt, de megsz´vegezetlen¡l hagyott ¢lm¢nyekre nyelvi k´nt´st adjon. Ennek legnyilvÀnvalÂbb p¢ldÀja a
MINTHA °LN°L-bûl:
àElsû eml¢kem az, hogy rÀm lûnek.
A konyhÀban ¡l¡nk, csupasz ¢gû lÂg a falon,
egyszer csak durr ¢s f¢ny, ¢s felrobban a vilÀg.
ApÀm eltünt, a pinceablak elûtt anyÀm ´ccse hevert, ¢lelmet hozott vid¢krûl, nem mert senki odamenni. [...]
Innen datÀlÂdik ¢letfogytiglani kolitiszem.
AnyÀm elÀjult, teje elapadt, p¡r¢t kihÀnytam,
hurutot megkaptam.Ê
A jelenet 1956 oktÂber-november¢bûl valÂ lehet, amikor Garaczi hÀrom-n¢gy hÂnapos volt. Elk¢pzelhetû, hogy a rendkÁv¡l intenzÁv ¢lm¢ny, maga a l´ved¢k becsapÂdÀsa,
megmaradt az eml¢kezet¢ben. A jelenet eg¢sz¢t azonban nem mint meg¢lû, csak mint
ÁrÂ-´sszeÁrÂ ¢lhette meg a sz´veg megfogalmazÀsa k´zben. Ennek mik¢ntje azonban Ãj
l¢legzetet kÁvÀn.
LemÃr ¢s psych¢
A lemÃrt´rt¢netek alkotÀsl¢lektani kulcsa,
hogy Garaczi nem alkot meg szuver¢n nyelvi
vilÀgot, hanem csak a fragmentumegy¡ttes
hordozÂfel¡let¢t hozza l¢tre, majd maga
visszavonul a nyelvteremt¢s arcvonalÀbÂl.
MunkÀja term¢szetesen Ágy is a nyelvvel v¢gzett müvelet, de nem csak az. A munka t¢tje
nem az, hogy irodalmilag ¢rt¢kes (szÁnvonalas, eszt¢tikus, sz´veg¢lvezetet keltû stb.)
lesz-e a nyelvi konstrukciÂ, hanem hogy
eredm¢nyes lesz-e az elfeledett eml¢kek elûhÁvÀsa ¢s sz´vegk´zegben t´rt¢nû mük´dtet¢se. Garaczi sz´vege (nemcsak emlÁtett, igen
sajÀtos ¢rtelmezûi szemsz´g¡nkbûl n¢zve) a
legteljesebb m¢rt¢kig a valÂsÀgra reflektÀl.
Nyelvi sajÀtossÀgai (k¡l´ncs¢gei) arra szolgÀlnak, hogy a korÀbbi ¢letstÀdiumok, a
gyermekkor tudatÀllapotait id¢zz¢k fel, nem
is annyira az olvasÂ, mint inkÀbb az ÁrÂ szÀmÀra. Az infantilis nyelvhasznÀlat ¢s nyelv¢szlel¢s gyakorlatÀban Garaczi felfedez¢sszerüen hasznÀlja azokat a k´zhelyeket, me-

lyek ma unalmasak, a maguk idej¢ben azonban nevets¢gesen modoros mivoltukban egyfajta szerepjÀt¢k nyelvi klis¢i voltak; ¢s ennek
a jÀt¢knak a felelevenÁt¢se valÂjÀban egy regressziÂs eml¢kzsÀkmÀnyolÂ eljÀrÀs egyik
mÂdszere. Az olyan kifejez¢sek, mint àgyerekek, nem vagyunk cs¡rh¢kÊ, àgy´ngy´zû kacajjal
ajkamon pajtÀsom nyomÀba szegûdtemÊ, vagy
àutunk a bÀnyÀba vezetettÊ, nem egyszerüen
ironikus megid¢z¢sei egy nyelvi k´zegnek.
Ellenkezûleg. Nem tÀvolsÀgteremt¢s, hanem
belezuhanÀs, megmerÁtkez¢s a sz´veg valÂsÀgreferenciÀjÀban, Àtt´r¢s az eml¢kezet h¢jszerkezet¢nek egy adott r¢teg¢n. Hogy melyik ez a r¢teg, az gyakran vÀltozik a sz´vegben; elûfordul, hogy Àtes¡nk, tÃlfutunk a c¢lr¢tegen, de akkor is mindig egy adott r¢tegben vagyunk. BÀr az ÁrÂ a r¢tegben dolgozÂ
m¢diumÀnak a maga nyelv¢bûl k´lcs´n´z
elemeket, melyeket ´sszek´t¢sre (olvasÂi
szempontbÂl persze elvÀlasztÀsra, eltÀvolÁtÀsra) hasznÀlhat, ezek az elemek maguk ker¡lnek id¢zûjelbe, maguk halvÀnyodnak el a kirajzolÂdÂ eml¢k k´r¡l, mint aff¢le szerkeszt¢si seg¢dvonalak.
A lemÃriÀsz nem konstrukciÂ, hanem r´gzÁt¢s. Sz´vege Ãgy ¢p¡l, hogy Garaczi elkezdi
naplÂszerüen feljegyezni napi ¢lett¢nyeit
(persze kisebb r¢szben a k¡lvalÂsÀg¢t, nagyobb r¢szben az intellektus t´rt¢n¢seit), ¢s
az egymÀsra rakÂdÂ r¢tegek alapot alkotnak
az eml¢kez¢shez. Nyelvi hÁd ¢p¡l a szleng
mai r¢teg¢bûl az ifjÃsÀgi r¢tegnyelv ¢s annak
korÀbbi Àllapotai fel¢, ¢s ez lehetûv¢ teszi az
ÀtjÀrÀst a gyermekkor betemetett szektoraiba. A kapcsolat tehÀt nyelvi hÁdfûk k´z´tt alakul, de magÀnÀl t´bbrûl szÀmol be: a fellazÁtott tudatÀllapotban ´nn´n mÃltjÀnak egyes
mozzanatait ¢rz¢keli jelenk¢nt az utazÂ eszm¢let, ¢s Ágy l¢nyeg¢ben a mÃlt az, amit megjelenÁt. Az ´n¢letÁrÀs gesztusa tehÀt nem mÀs,
mint ´n¢letolvasÀs; a megÁrÀs: ´sszeÁrÀs ¢s
fel¡lÁrÀs; a sz´vegszerkeszt¢s alkotÂi aktusa
pedig egyben az ¢lett¢nyek helyes-¢rt¢se, a
l¢tez¢s hermeneutikai megk´zelÁt¢se. A zavarbaejtû ÁrÂi eljÀrÀs v¢g¡l mind kev¢sb¢
zavarbaejtû sz´veghez vezet; a megszilÀrdÁtott eml¢kezûi alapra az eml¢kezetnek mind
egybef¡ggûbb fragmentumegy¡ttesei ¢p¡lnek. Azt lehet mondani, hogy a POMPçSAN
BUSZOZUNK ! mÀr szinte a szÂ hagyomÀnyos
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¢rtelm¢ben vett gyermekkorreg¢ny (mint
Joyce-¢, Musil¢, Ottlik¢), melyben a zavarbaejtû sz´vegszervez¢s nem t´bb stilÀris ¢rdekess¢gn¢l. Persze a fentieket meggondolva
tudhatjuk, hogy ez csak a lÀtszat.
A sz´veg ´r´m-e?
Ha v¢gezet¡l figyelm¡nket az alkotÂrÂl az olvasÂra fordÁtjuk, viselked¢s¢ben ÀllandÂ kettûss¢get fogunk tapasztalni. Az a legegyszerübb, ha magunkat figyelj¡k meg olvasÂk¢nt,
de a felolvasÂestek lÀtogatÂi abban a szerencs¢s helyzetben vannak, hogy magÀt Garaczit
is megfigyelhetik, amint Àtmenetileg ´nn´n
nyilvÀnossÀg el¢ ÀllÁtott olvasÂjÀvÀ vÀlik. Ezeken az esteken Garaczi k¢ptelen elûadÂk¢nt
megszÂlaltatni sajÀt ÁrÀsait: egy idû utÀn beler´h´g a felolvasÀsba, ¢s nevet¢stûl fulladozva prÂbÀl elvergûdni az elûadÀsra szÀnt paszszus v¢g¢ig, amit a k´z´ns¢g lÀthatÂ ¢lvezettel
k´vet. Ha ez az elûadÀsmÂd hiba lenne, nyilvÀn vagy û prÂbÀlna uralkodni magÀn, vagy
a szervezûk k¢rn¢nek fel mÀs elûadÂt. ögy tünik azonban, hogy a Garaczi-sz´vegeknek ez
az autentikus elûadÀsmÂdja. Ez a fojtogatÂ
nevet¢s a magÀnyos Garaczi-olvasÀsnak is legfûbb kÁs¢rûjelens¢ge. De vajon az ´r´m jele-e
ez a nevetve fuldoklÀs? Jelent-e valamit az a
k´r¡lm¢ny, hogy a sz´veg olvasÀsÀnak mÂdjÀn l¢nyeg¢ben nem vÀltoztat az olvasÀs helyszÁne? (Persze nem kell felt¢tlen¡l elhinn¡nk,
amit Roland Barthes ÀllÁt az olvasÀs helyszÁne
¢s annak ¢lettani kÁs¢rûjelens¢gei k´zti szoros
´sszef¡gg¢srûl.) Keverj¡k-e bele a dologba azt
a posztfreudista elk¢pzel¢st, ami szerint az
orÀlisan fixÀlt ember szÀmÀra a fulladÀs gy´ny´r, a vilÀgnyel¢s eufÂriÀja?
Ha nem ragaszkodunk ahhoz, hogy mindenÀron minûsÁts¡k ezt a fojtÂ nevet¢st, be¢rhetj¡k azzal a t´bb¢-kev¢sb¢ metaforikus
megÀllapÁtÀssal, ami egy mü¢lvezûi Àllapot
sztereotip-bombasztikus kifejez¢s¢re szolgÀl:
a lemÃriÀsz olvasÂjÀnak elakad a l¢legzete. A
ki- ¢s bel¢gz¢s ritmusÀban beÀllÂ megtorpanÀs ¢lettani jelens¢ge egyszerre utal az olvasÂ
eszt¢tikai ¢s morÀlis tanÀcstalansÀgÀra, aff¢le
rilkei àVÀltoztasd meg ¢lted!Ê Àllapotra. àJaj, de
jÂ a j¢gcsÀkÀnnyal hadonÀszni, IstenemÊ ä mondja Garaczi, majd ilyesf¢le mondatok j¢gcsÀkÀnyÀval sÃjt az olvasÂ morÀlis v¢dûburkÀra:
àSÁrtam, mert nem volt cipûm, ¢s akkor odaj´tt egy
ember, akinek nem volt lÀba.Ê

A MINTHA °LN°L leggyakrabban visszat¢rû ig¢je a àkimenek¡l´kÊ. Az utolsÂ, fergeteges
piÀlÀs-anyagozÀs k´zben sz¢tesû jelenet v¢g¢n erre mÀr nincs lehetûs¢g: àHa ki bÁrn¢k
menni innenÊ ä mondja a sz´veg narrÀtora,
majd v¢gk¢pp rÀzÀrÂdik a hÀtsÂ borÁtÂ. Garaczi azonban addigra mÀr sehol sincs. KihÃzta magÀt. (A t´rt¢netbûl. àVond ki magad!Ê, mondanÀ, ha tornatanÀr volna, Brachel Szigfrid.) Az olvasÂ az, akire rÀkattan a
(lebilincselû) reg¢nyzÀr.
Bodor B¢la

HISTORIA AETERNA
Karl L´with: VilÀgt´rt¢nelem ¢s ¡dvt´rt¢net
FordÁtotta Boros GÀbor ¢s MiklÂs TamÀs
Atlantisz, 1996. 324 oldal, 995 Ft
àA kereszt¢nyek nem t´rt¢nelmi n¢p.Ê (247.)

1
àEzer´tszÀz ¢v nyugati gondolkodÀsa kellett ahhoz,
hogy Hegel a hit szem¢t az ¢sz szem¢v¢ ¢s az çgoston alapÁtotta t´rt¢nelemteolÂgiÀt t´rt¢nelemfilozÂfiÀvÀ mer¢szelje ÀtformÀlni, mely sem nem szent,
sem nem profÀn. Figyelemre m¢ltÂ kever¢k: az ¡dvt´rt¢net a vilÀgt´rt¢nelem sÁkjÀra vet¡lt, s az utÂbbi
az elsû sÁkjÀra emelkedett.Ê (V ILçGT¹RT°NELEM
°S ºDV T¹RT°NET, 102.) Amik¢nt a szÀzad hÃszas ¢veinek elej¢n, az I. vilÀghÀborÃt k´vetû
nagyszabÀsÃ àt´rt¢neti lelkiismeret-vizsgÀlatÊ ä
Spengler nagy hatÀsÃ müv¢vel az ¢len ä a kifejezetten szellemt´rt¢neti indÁttatÀsÃ t´rt¢netfilozÂfiai munkÀk eg¢sz sorÀt hÁvta ¢letre,
Ãgy a II. vilÀghÀborÃ elûid¢zte àvilÀg¢g¢sÊ ä
s itt a kifejez¢s valÂban szÂ szerint ¢rtendû ä
rendkÁv¡l hasonlÂ reakciÂkat id¢zett elû,
egyebek k´z´tt Jacob Taubes: ABENDL®NDISCHE E SCHATOLOGIE-je (Bern, 1947), valamint Karl L´with magyarul nemr¢g megjelent ä az eredeti, angol nyelvü vÀltozat MEANING IN H ISTORY cÁmen 1949-ben lÀtott napvilÀgot, a magyar fordÁtÀs viszont az 1953-as
W ELTGESCHICHTE UND HEILGESCHECHEN cÁmü n¢met verziÂ alapjÀn k¢sz¡lt ä V ILçGT¹RT°NELEM °S ºDV T¹RT°NET-e is ennek a
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k¢zzelfoghatÂ t´rt¢nelmi vÀlsÀgot k´vetû
gondolati krÁzisnek a k´vetkezm¢nye.
Taubes, illetve L´with im¢nt emlÁtett müvei, a XX. szÀzadi t´rt¢netfilozÂfiai gondolkodÀs meghatÀrozÂ etalonjai kapcsÀn a àvilÀg¢g¢sÊ fogalma, illetve inkÀbb metaforÀja,
igazÀbÂl a t´rt¢neti filolÂgia ¢s az eurÂpai filozÂfiai tradÁciÂ k´z´tti àideolÂgiai senki f´ldj¢hezÊ k´tûdû szeml¢leti forma ker¡l az ¢rdeklûd¢s homlokter¢be, s ez a szeml¢leti forma Szent çgoston ´regkori müv¢nek, a DE
CIV ITATE DEI-nek k´sz´nheti l¢trej´tt¢t. Az
ideolÂgiai senki f´ldje, valamint a DE CIV ITATE DEI elej¢n megjelenû nagyszabÀsÃ àvilÀgt´rt¢nelmi vÁziÂÊ azonban nem k´tûdik eredendûen a krÁzis (az öJSZ¹V ETS°G nyelv¢n:
Át¢let) nyomÀn visszamaradÂ pusztulÀs, a letarolt rommezûk k¢p¢hez, nem, ezt a megszokottnak tünû lÀtvÀnyt ä akÀr a barokk vagy
rokokÂ bukolika ä az isteni gondvisel¢s szelÁd, bensûs¢ges jÀt¢kkÀ formÀlhatja Àt. Az id¢zett sz´vegr¢szben L´with vilÀgosan disztingvÀl: àaz çgoston alapÁtotta t´rt¢nelemteolÂgiÀrÂlÊ
tesz emlÁt¢st egyr¢szt, mÀsr¢szt viszont a kifejezetten Ãjkori eredetünek v¢lt t´rt¢nelemfilozÂfiÀrÂl. Ennek megfelelûen tehÀt àa n¢pekÊ, de legalÀbbis az eurÂpai tradÁciÂ àvilÀgt´rt¢nelemÊ-¢rtelmez¢se szempontjÀbÂl kettûs alapÁtvÀnyrÂl lehet besz¢lni; elûsz´r az
antik RÂma v¢gkorszakÀt jelk¢pezû V. szÀzad, mÀsodszor pedig az eurÂpai gondolkodÀst´rt¢netben amÃgy is d´ntû fontossÀgÃ
t´r¢svonalat megtestesÁtû XVII. szÀzad ä
szimbolikus ¢rtelemben bizonyÀra Bossuet
DISCOURS SUR L'HISTOIRE-ja (1681) ä, illetve
ÀltalÀban v¢ve a felvilÀgosodÀs idûszaka jelenti a t´rt¢netfilozÂfia kettûs alapzatÀt.
A Heidegger marburgi tanÁtvÀnyai, illetve
szeminÀriumi hallgatÂi k´z¡l ä Gadamer ¢s
Hans Jonas mellett ä talÀn a legeredetibb
gondolkodÂnak szÀmÁtÂ L´with hatalmas Ávü
gondolati konstrukciÂjÀnak egyik eredendû
sebezhetû pontja ¢ppen ez a kettûs arkh¢-feltev¢s. Hol hÃzÂdik tehÀt igazÀbÂl a vÀlaszvonal a t´rt¢nelemteolÂgiÀnak, illetve t´rt¢nelemfilozÂfiÀnak elkeresztelt jelens¢gek k´z´tt? K¡l´n´s tekintettel arra, hogy a kettûs
kezdet elûfeltev¢s¢vel egyfajta szellemk¢pes lÀtÀsmÂd pÀrosul: a vilÀgt´rt¢nelem sÁkjÀra vet¡lû ¡dvt´rt¢net, illetve az utÂbbi sÁkjÀra
emelkedû egyetemes t´rt¢nelem formÀjÀban.
A k´ztes szf¢ra ily mÂdon sem nem szent,
sem nem profÀn, hanem ä mik¢nt L´with Ár-

ja ä valami eg¢szen sajÀtos kever¢k. Olyasfajta mitolÂgiai sz´rnysz¡l´ttrûl van szÂ, aki/
amely magÀn viseli àsz¡leinekÊ ä a filozÂfiÀnak ¢s a kinyilatkoztatÀsnak ä szinte valamennyi fontos jellemvonÀsÀt. Hiszen az lÀtatlanban is nyilvÀnvalÂ, hogy a V ILçGT¹RT°NELEM °S ºDV T¹RT°NET-ben f´lvÀzolt teljes
probl¢mak´r a bibliai ¡dvt´rt¢net ¢s a hell¢n
filozÂfia ´r´ks¢ge k´z´tti r¢giÂkat bejÀrva
prÂbÀl meg hatÀrk´veket, felismerhetûnek
v¢lt jeleket, tÀj¢kozÂdÀsi pontokat r´gzÁteni.
Voltak¢ppen nem csupÀn metafora, hanem
elsûdleges fontossÀgÃ mÂdszertani elv ebbûl
a szempontbÂl a L´with maga vÀlasztotta logikai Ãt: visszafel¢ k´vetni az eurÂpai t´rt¢netfilozÂfiai gondolkodÀs pÀlyÀjÀt: Jakob
BurkhardttÂl, Nietzsch¢tûl, MarxtÂl eg¢szen
Orosiusig, illetve Szent çgostonig. (Az eljÀrÀs
persze egyÀltalÀn nem Ãj ä ahogy erre a
k´nyv elûszavÀban az egyik fordÁtÂ, MiklÂs
TamÀs is utal ä, Schiller, Schelling, Hegel ¢s
mÀsok elgondolÀsai k´z´tt az ´tlet mÀr megtalÀlhatÂ; 27.) M¢gis, a mÂdszer kritikai
prÂbÀjak¢nt nem tekintem eleve adottnak,
hogy az Ãt idûben elûre ¢s hÀtra ugyanÃgy
megtehetû (lenne). Azt hiszem, hogy inkÀbb
valamif¢le szellemi diffrakciÂ jelens¢g¢vel Àllunk szemben, s erre vonatkozÂan nem csupÀn a L´with-k´nyv hajdani ¢s mostani aktualitÀsa k´z´tti esetleges k¡l´nbs¢g szolgÀlhat indokul. Vagyis L´with axiÂmaszerü ÀllÁtÀsa ä az eurÂpai gondolkodÀsban mindenfajta t´rt¢netfilozÂfiai s¢ma a kinyilatkoztatott s valÂban vilÀgt´rt¢netk¢nt kinyilatkoztatott bibliai ¡dvt´rt¢net-felfogÀs derivÀtuma
ä az egyik legtÀgasabb logikai halmaz, amely
k¢pes magÀba fogadni a àWeltgeschichteÊ valamennyi potenciÀlis szÁnter¢t, szereplûj¢t,
de arra mÀr nem alkalmas, hogy a halmaz
eg¢sz¢t, mint szÁntiszta t´rt¢neteit (mint elsûdlegesen t´rt¢neti k¢rd¢st) fogja fel, illetve ¢rtelmezze. Hiszen nem is errûl van szÂ; eme
v¢gsû szinten a vilÀgt´rt¢nelem teljess¢ggel
teolÂgiai k¢rd¢s.
L´with maga is arrÂl besz¢l, hogy a t´rt¢nelem àokaÊ az ember eredendû bün´ss¢ge,
v¢gsû soron tehÀt a rossz manifesztÀciÂja a
f´ld´n. Csakhogy ekk¢nt szeml¢lve a dolgot,
k¢ts¢ges, hogy l¢tezik-e egyÀltalÀn egymÀstÂl
jÂl elk¡l´n¡lt formÀban t´rt¢nelemteolÂgia
¢s t´rt¢netfilozÂfia? Avagy a kettû nem csupÀn a szÀrmazÀs (szÀrmaztatÀs) k¢rd¢s¢t tekintve egy ¢s ugyanaz, f¡ggetlen¡l attÂl,
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hogy àvallÀsosÊ, laikus vagy ¢ppen àateistaÊ
gondolati s¢mÀrÂl besz¢lhet¡nk? A k´nyv
egyik legfontosabb v¢gsû megÀllapÁtÀsa ä az
im¢nti k¢tely megalapozÀsak¢ppen is ¢rtelmezhetû: àA t´rt¢nelem probl¢mÀja sajÀt terep¢n
nem megoldhatÂ.Ê (243.) Persze, ha Ágy Àll a
helyzet, akkor az im¢nti megÀllapÁtÀs nem
konklÃziÂ, hanem elûfeltev¢s.

2
A V ILçGT¹RT°NELEM °S ºDV T¹RT°NET elej¢n
olvashatÂ, hogy: àHa Ágy ¢rtelmezz¡k, minden
t´rt¢nelemfilozÂfia teljess¢ggel a teolÂgiÀbÂl tÀplÀlkozik, azaz a t´rt¢nelemnek ¡dvt´rt¢netk¢nt valÂ
teolÂgiai ¢rtelmez¢s¢bûl.Ê (39.) Majd pedig r´gt´n ezutÀn a k´vetkezû mondat: àEz esetben
azonban a t´rt¢nelemfilozÂfia nem lehet tudomÀny.Ê (Uo.) Na ¢s? Vethetn¢ ellene az ember; a t´rt¢netfilozÂfiÀnak el kell tudnia viselni, hogy àez esetbenÊ nem vÀlhat tudomÀnnyÀ, hiszen az im¢nti megtagadott lehetûs¢gn¢l Ãgyis sokkalta erûteljesebb àtÃl¢l¢si
es¢lytÊ hordoz, vagyis a àteolÂgiÀvÀ vÀlÀsÊ lehetûs¢g¢t. A k¢rd¢s azonban ä magÀtÂl ¢rtetûdû mÂdon ä nem ilyen egyszerü. Hiszen
L´with a tudomÀny etalonjÀt ahhoz a t´rt¢nelmi korszakhoz, a felvilÀgosodÀshoz k´ti,
ahol a t´rt¢nelemteolÂgia ¢s a t´rt¢netfilozÂfia k´z´s t´rt¢neti vilÀgÀnak radikÀlis tagadÀsÀra vonatkozÂ ig¢ny v¢g¡l is a vilÀgra j´n. Voltaire az, aki ä àcomme historien et
philosopheÊ ä ott Àll a modern ¢rtelemben felfogott t´rt¢netfilozÂfiai gondolkodÀs b´lcsûj¢n¢l. A tudomÀnyossÀg irÀnt tÀplÀlt ig¢ny
pedig csupÀn ÀlcÀzÀsa lehet annak az eltÀvolodÀsnak, amely L´with pÀlyafutÀsa sorÀn ä
k¡l´n´sen az 1934-tûl kezdûdû emigrÀciÂs
korszaka Âta ä a n¢met gondolkodÀsban a
mÃlt szÀzad k´zep¢tûl rendkÁv¡l erûteljesen
¢rv¢nyes¡lû historizmus ellen¢ben megfigyelhetû. Mindenesetre a V ILçGT¹RT°NELEM °S
ºDV T¹RT°NET olvastÀn egy¢rtelmü: L´with
felfogÀsa alapjÀn a megvÀltÀs fel¢ Ávelû zsidÂkereszt¢ny ¡dvt´rt¢net csak lÀtszÂlagosan
halad ugyanazon a pÀlyÀn, amelyet h¢tk´znapi ¢rtelemben az emberi t´rt¢nelem àÃtjÀnakÊ szoktunk nevezni. (Ez utÂbbinak
ugyanis semmif¢le k¢zzelfoghatÂ c¢lja ä az
aranykormÁtoszok eudaimÂnizmusÀn kÁv¡l ä
nincs.) Ahogy çgoston ¢rtelmez¢se kapcsÀn
olvashatÂ: àA kereszt¢nys¢g csak nolens volens ke-

r¡lt a vilÀgt´rt¢nelem forgatagÀbaÊ (245); mÀsr¢szt pedig: az ember Ãgynevezett àt´rt¢nelmi tapasztalataÊ nem mÀs, mint tartÂs kudarcok sorozata. (243.) öjra ellentmondÀsra
gyanakodhatunk, hiszen egyfelûl azzal az elûfeltev¢ssel kell szembes¡ln¡nk, miszerint
majd' mindenfajta t´rt¢netfilozÂfia a bibliai
kinyilatkoztatÀs f¢ny¢ben feltÀrulÂ apokaliptikus vilÀgt´rt¢nelem-felfogÀs sz¡l´tte (ily
mÂdon tehÀt joggal ÀllÁthatnÀnk, hogy a kereszt¢nys¢g n¢lk¡l egyszerüen nem l¢tezne
sem t´rt¢nelemteolÂgia, sem pedig t´rt¢netfilozÂfia), mÀsfelûl viszont azzal a megÀllapÁtÀssal, hogy a àPontius Pilatus alattÊ megsz¡letû MegvÀltÂ s vele az egyhÀz ä vagyis a
krisztusi ember ä vallÀsa radikÀlisan szemben
Àll ezzel a paradoxonokkal k´r¡lbÀstyÀzott
sem nem profÀn, sem nem szent t´rt¢nelem
teÂriÀjÀval.
Vajon honnan eredhet az im¢nti szembetünû ellentmondÀs? A k¢rd¢s megvÀlaszolÀsÀt illetûen L´with koncepciÂjÀnak arra a
pontjÀra szeretn¢m felhÁvni a figyelmet,
amely teljes m¢rt¢kben megegyezik Rudolf
Bultmann-nak (Marburgban û is a Heidegger-szeminÀriumok vend¢ge) a JçNOS EVANG°LIUM eszkhatolÂgiai szeml¢let¢rûl vallott
felfogÀsÀval. Bultmann ÀllÀspontja alapjÀn a
àjÀnosi eszkhatolÂgiaÊ ä szemben a pÀlival ä
arra az ûskereszt¢ny elk¢pzel¢sre ¢p¡l, miszerint az idû àv¢get ¢rtÊ; az emberis¢g mÀr
csak egyfajta ¡dvt´rt¢neti halad¢kot ¢l meg,
amely a parusziÀig, J¢zus Krisztus ÃjbÂli elj´vetel¢ig tart. A MçRK EVANG°LIUM-ban olvashatÂ mondat ä àpepl¢rÂtai ho kairoszÊ (betelt
a rendelt idû) ä L´withn¢l is t´bbsz´r´sen
visszak´sz´n, Ãgy is, mint a mü egyik megtartÂ alapparadoxona: àE k¢t¢rtelmüs¢g Krisztus Âta az eg¢sz t´rt¢nelem l¢nyegi vonÀsa: az idû
betelt, de m¢g nem teljesedett be.Ê (239.) Egy dolog bizonyos tehÀt, hogy a vilÀgt´rt¢nelem
gondolat egyetemes àt¢rnyer¢seÊ ahhoz a korai zsidÂ-kereszt¢ny ÀllÀsponthoz k´thetû,
amellyel kapcsolatban L´with Ágy v¢lekedik:
àAz elsû kereszt¢nyek szem¢ben a vilÀgt´rt¢nelem a
v¢g¢hez ¢rt.Ê (249.) így tehÀt az elmÃlt k¢tezer
esztendû valÂban halad¢ki idû csupÀn, s ennek
a felismer¢snek egyenes k´vetkezm¢nye,
hogy bÀrmennyi idû telj¢k is el a parusziÀig,
az bizonyosan csak egyetlen korszak lehet. MegÁt¢l¢sem szerint L´with ennek a vilÀgkorszaknak a felfogÀsÀt vÀzolja fel a t´rt¢nelemteolÂgia, illetve a t´rt¢nelemfilozÂfia k¢pviselte
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meghasadt formÀban, nem pedig az egyetemes t´rt¢nelem eszm¢j¢vel kapcsolatos (hegeli tÁpusÃ) filozÂfiai k´vetkeztet¢seket, s
nem is a t´rt¢nelem, valamint a filozÂfia
k¢nyszerü hÀzassÀgÀnak ideÀjÀt elevenÁti fel.
Ha ezzel a megszorÁtÀssal k´zelÁt¡nk a k¢rd¢sfeltev¢shez, akkor a t´rt¢nelemteolÂgia
L´withn¢l megjelenû felfogÀsa szemmel lÀthatÂlag teljes m¢rt¢kben beleÀgyazÂdik a korszak szellemi alapzatÀba, olyannyira, hogy a
t´rt¢netfilozÂfiai gondolkodÀs eredendûnek
v¢lt j´vû fel¢ valÂ nyitottsÀgÀt is ennek a lÀtÀsmÂdnak rendeli alÀ. àA kereszt¢ny dogma ä
çgostontÂl TamÀsig ä mÀr eleve kizÀrta a v¢gsû
dolgok t´rt¢nelmi interpretÀciÂjÀt, ¢s ¢ppen ezÀltal
volt k¢pes a vilÀg t´rt¢nelm¢n teolÂgiailag uralkodni.Ê (207.) ValÂban, mi ¢rtelme is volna a
àv¢gsû dolgokrÂlÊ a t´rt¢neti filolÂgia szellem¢ben gondolkodni, avagy mÀsk¢nt fogalmazva: vajon mit jelenthetne ki a t´rt¢nettudomÀny ama v¢gsû dolgokrÂl? NyilvÀnvalÂan
semmit. Ebben az ¢rtelemben neveztem a
(l´withi) t´rt¢netfilozÂfiÀt korszakf¡ggûnek;
hiszen amennyiben nem àtiszta teolÂgiak¢ntÊ
nyilatkozik meg, a v¢g (eszkhaton) ¢ppen Ãgy
nem tartozik a kompetenciak´r¢be, mint
ahogyan a kezdet (arkh¢) sem.
EszkhatolÂgia, korszak ¢s paruszia ´sszef¡gg¢sei mÀr az eredet mozzanatÀban, azaz
çgostonnÀl ä de ugyanÁgy OrosiusnÀl is ä az
egyetemes t´rt¢nelem eszm¢je l¢trej´tt¢nek elûfelt¢tel¢t jelentik. A korai kereszt¢ny kor
eszkhatologikus-khiliasztikus vÀrakozÀsa, valamint az Àgostoni t´rt¢nelemteolÂgia ´sszef¡gg¢seivel kapcsolatban olvashatjuk: à...e
t´rt¢nelmi idûn bel¡li vÀrakozÀsok elutasÁtÀsa tette
lehetûv¢ çgoston szÀmÀra, hogy ä elsû Ázben ä fel¢pÁtsen egy, a kezdettûl a v¢gig c¢llal bÁrÂ, k´zb¡lsû
millennium n¢lk¡l egyetlen procursusk¢nt felfogott
egyetemes t´rt¢nelmet. VilÀgt´rt¢nelmi t´rt¢n¢s ¢s
tÃlvilÀgi c¢l elvileg k¡l´nvÀlik e konstrukciÂban, s
csak a hÁvûk peregrinatiÂja in hoc saeculo kapcsolja ´ssze ûket.Ê (218.) Az àegyetlen procursusÊ
Ãjfent csak az àegyetemes korszakÊ (mondhatnÀm azt is: a àt´rt¢nelem aiÂnÊ, a saeculum
historiae) ideÀjÀt ÀllÁtja elût¢rbe; csak e korszak elmÃltÀval teljesedhet be a kinyilatkoztatott c¢l, a megvÀltÀs müve. E felfogÀs alapjÀn pedig egyr¢szt ¢rtelmetlenn¢ vÀlik mindennemü, a àt´rt¢nelem vagy a kereszt¢nys¢g utÀnÊ tÁpusÃ gondolat, mÀsr¢szt viszont ä szigorÃan filozÂfiat´rt¢neti szem-

pontbÂl ä a t´rt¢nelem aiÂn àmeghaladÀsaÊ (a
filozÂfia ´nmegvÀltÀsa) m¢giscsak elodÀzhatatlannÀ vÀlik. Az im¢nti paradoxon pedig
egy, az Àgostoni t´rt¢nelemteolÂgia elûtti (s
egyben a paradoxonok elûtti) valÂdi fogalmi
antinÂmiÀhoz vezet vissza benn¡nket: a g´r´g filozÂfia logoszÀnak, valamint a B IBLIçban magÀt a vilÀgt´rt¢nelem urak¢nt kinyilatkoztatÂ Istennek mindig fennmaradÂ kettûss¢g¢ig.
3
Martin Buber, aki L´with gondolkodÀsÀt a
harmincas ¢vekig bizonyos m¢rt¢kben befolyÀsolta, az egyik legelsû ÁrÂ prÂf¢tÀt, a k´z´ns¢ges tekoai pÀsztort, çmÂszt nevezi a àvilÀgt´rt¢nelem teolÂgiaÊ elsû k¢pviselûj¢nek,
akin¢l a bün ¢s a b¡ntet¢s, az Át¢let ¢s a megt¢r¢ssel egy¡tt jÀrÂ kegyelem az ¢szaki orszÀg, Izrael sorsÀnak eg¢sz¢re n¢zve precedens¢rt¢kü; L´withn¢l viszont ugyanez a
àkisprÂf¢taÊ Ãgy ker¡l emlÁt¢sre, mint a
gondvisel¢sben megtestes¡lû szuver¢n isteni
akarat hirdetûje, mondvÀn, hogy az egyedi
t´rt¢neti t¢nyek lÀtszÂlag illogikus lÀncolata
v¢g¡l majd valami teljess¢ggel ´sszef¡ggû logikus eg¢szet alkot. A V ILçGT¹RT°NELEM °S
ºDV T¹RT°NET szerzûj¢nek szeml¢let¢t amÃgy
is az elûbb emlÁtett t´rt¢neti faktumokat ¢rt¢kelû sajÀtos àkvantumlogikaÊ jellemzi; az
esem¢nyek sz¡ks¢gszerü, illetve esetleges
volta majd' mindig valamelyik sz¢lsûs¢g fel¢
vezet ä legalÀbbis a l´withi interpretÀciÂ szellem¢ben. MÀsfelûl pedig a t´rt¢neti t¢nyek,
egyedi esem¢nyek àhalmazaÊ, amelyben elsû
pillantÀsra nem uralkodik mÀs, csak kontingencia ¢s khaosz, utÂlag m¢gis mindig ¢rtelmet nyer. R¢szben Ãgy, mint valamif¢le holisztikus rendszer, mint a t´rt¢nelem àeg¢szeÊ, r¢szben pedig Ãgy, mint ezen lokÀlis t¢nyek zÀrt vilÀgÀbÂl font sz´ved¢k, ahol minden egyes emlÁtett t¢nynek k¡l´nleges, megism¢telhetetlen jelentûs¢ge lehet. L´with
Burkhardtot, a visszafel¢ Árt t´rt¢netfilozÂfia
elsû fontos lÀncszem¢t id¢zi ezzel kapcsolatban: àLehets¢ges p¢ldÀul ä Árja a W ELTGESCHICHTLICHE B ETRACHTUNGEN szerzûje ä,
hogy Thuk¡did¢szn¢l szerepel egy olyan elsûrangÃan fontos t¢ny, melyet majd csak szÀz ¢v mÃlva vesz
¢szre valaki.Ê (59.) MÀsr¢szt viszont L´with kit¢r arra, hogy a mÃlt szÀzadi svÀjci t´rt¢n¢sz
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szem¢ben a t´rt¢nelem à¢rtelm¢tÊ egyed¡l
az esem¢nyek kontinuitÀsa adja meg; ha valamif¢le radikÀlis vÀlsÀg ezt a bizonyos kontinuitÀst sz¢trobbantanÀ, az egyÃttal a t´rt¢nelem v¢g¢t is jelenten¢. (61.)
A kontinuitÀs k¢rd¢s¢t ä s vele az ¢rt¢kel¢s
mozzanatÀt ä ugyan nem befolyÀsoljÀk az
elûbb emlÁtett àelemi fontossÀgÃ t¢nyekÊ, Àm
ezt a valÂdi ¡dvt´rt¢neti modellt mindig is
k´zvetlen¡l fenyegeti az a vesz¢ly, hogy megtartÂ kegyelem hÁjÀn az eg¢sz mint ´sszef¡ggû kontinuum bÀrmely pillanatban t¢nyleg
elemi t¢nyekre hulljon sz¢t. MÀrpedig ezeknek
a szertehullÂ faktumoknak az ´sszeszedeget¢se valami àt´rt¢nelmen kÁv¡liÊ esem¢nyt,
hatalmat felt¢telez; s egyÀltalÀban nem bizonyos, hogy az eurÂpai t´rt¢netfilozÂfiai gondolkodÀs forrÀsÀhoz, a bibliai ¡dvt´rt¢net
(utolsÂ)Át¢let-felfogÀsÀhoz hozzÀtartozna ä
mint dÁszes ¢s ´sszef¡ggû kontinuum ä a megvÀltott mÃlt. Sût, ¢ppen ellenkezûleg, azt kell
mondanunk, hogy a mÃlt ilyet¢n egyetemes
legitimÀciÂja bizonyosan nem szerepel a B IB LIA eszkhatolÂgiai tanÁtÀsai k´z´tt; ehelyett
¢ppens¢ggel az idû teljes elt´rl¢s¢rûl olvashatunk...
Az utÂbbi, k¢ts¢gtelen¡l sarkÁtott p¢lda
esete is arra figyelmeztet, hogy L´with elgondolÀsa alapjÀn a t´rt¢nelemteolÂgia ¢s a t´rt¢netfilozÂfia k´z´s(nek v¢lt) egyetemess¢gfogalmÀnak ¢rtelmez¢se a szÂ valÂdi ¢rtelm¢ben sorsk¢rd¢ss¢ vÀlik. A t´rt¢netfilozÂfia teolÂgiai eredet¢nek kimutatÀsÀn tÃl L´with
monogrÀfiÀjÀnak mÀsodik szÀmÃ gondolati
csomÂpontja ¢ppen e sajÀtos sorsk¢rd¢s k´r¢
rendezûdik. Vajon mif¢le k´tel¢k füzi a t´rt¢nelemteolÂgiÀt, illetve a t´rt¢netfilozÂfiÀt a
k¢tszeri sz¡let¢sn¢l bÀbÀskodÂ erûkh´z: az
antik fatum (heimarmen¢) teÂriÀhoz, a bibliai
kinyilatkoztatÀs fogalmÀhoz, valamint a modern haladÀseszm¢hez? Mindaz ugyanis, ami
a sz¡let¢st meghatÀrozÂ erûk ´rv¢nylû k´rforgÀsa k´zepette sorsszerü, illetve gondvisel¢szszerü, az a BossuetäVoltaireäCondorcetä
Comte tradÁciÂvonulat ment¢n mint term¢szeti
(term¢szett´rv¢ny) tünik fel. S ¢ppen ez az
utÂbbi mozzanat jelenti L´withn¢l a modern
t´rt¢netfilozÂfia valÂdi legitimÀciÂjÀt, mi
t´bb, Ãgy is mondhatnÀm: sajÀtos ànegatÁv
megvÀltÂdÀsÀtÊ. De mit is jelent ez? L´with
elûsz´r k´nyv¢nek bevezet¢s¢ben, Spengler
kapcsÀn utal az im¢nti oppozÁciÂra. àA term¢-

szeti fÀtum ¢s a t´rt¢neti d´nt¢s k´z´tt fesz¡lû ellentmondÀst Spengler nem oldja f´l, nem is tekinti
k¢rd¢snek.Ê (50.) Ezzel ellent¢tben viszont L´with a t´rt¢netfilozÂfia sz¡let¢s¢t ahhoz az
elûfelt¢telhez k´ti, amelyet az ¢gi ¢s a f´ldi
t´rt¢nelem eszm¢j¢nek az antik fatum, illetve
a bibliai gondvisel¢s uralmÀtÂl valÂ eloldozÂdÀsa jelent. Az Ágy megnyilatkozÂ Ãj szabadsÀgdimenziÂ, amelyet az emberi tudÀsnak a
j´vû kiszÀmÁthatÂsÀgÀra irÀnyulÂ szÀnd¢ka,
illetûleg k¢pess¢ge kell hogy bet´lts´n, elsûsorban az Ãjkori haladÀs- (evolÃciÂ-) eszm¢vel àtelÁtûdikÊ. àAz elûrehaladÂ fejlûd¢s t´rv¢nye
Àtveszi a gondvisel¢s szerep¢tÊ ä Árja L´with ä; s
a Pronoia, a gondvisel¢s faggatÀsa hely¢be ä
p¢ldÀul ä a comte-i àpr¢vision rationnelleÊ l¢p,
azaz a j´vû kiszÀmÁthatÂsÀga, amely (vÀgyai
szerint) a term¢szettudomÀnyok logikÀjÀnak
megfelelûen Árja le a tÀrsadalmi jelens¢geket.
A haladÀseszme l¢trej´tte tehÀt nem lehet
f¡ggetlen az emberi ¢letutat f´l¡lrûl ä mintegy sorsszerüen ä meghatÀrozÂ erûktûl valÂ
szabadulÀstÂl, vagyis ä teoretikus ¢rtelemben
ä a t´rt¢netfilozÂfiÀnak àimmanens t´rt¢nettudomÀnyk¢ntÊ valÂ megjelen¢s¢tûl.

4
A teolÂgiai mintÀkat k´vetû laikus, illetve a
àt´rt¢nelem vallÀsbanÊ gy´kerezû t´rt¢netfilozÂfiÀk, persze, megint csak visszavezetnek benn¡nket a hütlen¡l megtagadott eredet
¢lm¢ny¢hez, a t´rt¢nelemteolÂgia k¢rd¢s¢hez. A felhozott p¢ldÀk ä Proudhon, Marx,
Feuerbach, Bruno Bauer ä eset¢ben jÂl lÀthatÂ, hogy e forradalomelm¢letek valamenynyien praxisfilozÂfiÀk is egyben, s ezek ä L´with gondolatmenete alapjÀn ä annak a szellemi vÀkuumnak k´sz´nhetik l¢t¡ket, amely
àa tiszta kontemplÀciÂ ÀtfogÂ filozÂfiÀjaÊ (74),
vagyis a hegeli, schellingi, fichtei stb. logikai
konstrukciÂk utÀni idûszakkal vette kezdet¢t.
Ha aprÂl¢kosan prÂbÀljuk meg nyomon
k´vetni a V ILçGT¹RT°NELEM °S ºDV T¹RT°NET çgostonig Ávelû gondolatmenet¢t, akkor
r´vid idûn bel¡l nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik az, amit
a L´with-k´nyv koncepciÂjÀtÂl f¡ggetlen¡l is
tudunk: a haladÀseszm¢nek az antik fatum, illetve a zsidÂ-kereszt¢ny gondvisel¢sfelfogÀs
uralma alÂli àfelszabadulÀsÀtÊ sz¡ks¢gszerüen meg kellett hogy elûzze egy mÀsik felsza-
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badulÀs vagy, m¢g inkÀbb, diadalmas mozzanat: a bibliai gondvisel¢s hatÀsÀnak ÃtjÀt jelk¢pezû, d´ntû m¢rt¢kben lineÀris t´rt¢netszeml¢letnek a fatum ¢rv¢nyes¡l¢s¢t szimbolizÀlÂ k´rk´r´s szeml¢let f´l´tti gyûzelme. A
fejlûd¢seszme ugyanis nem k¢t, a vilÀgot uralÂ szellemi hatalommal Àll szemben egyszerre, hanem ä s itt L´with gondolatmenete
nem eg¢szen vilÀgos ä k¡l´n-k¡l´n szakad el
mindkettûtûl; illetve m¢g pontosabban: e
k¢tf¢le elszakadÀs illÃziÂjÀt hordozza magÀval an¢lk¡l, hogy igazÀn tudatosÁtanÀ: a kettûs elszakadÀs vÀgya hamis tapasztalatot sz¡l.
Az ily mÂdon f´lmer¡lû k¢rd¢sek, dilemmÀk àmetafizikai forrpontjaÊ ä egyben az
eg¢sz k´nyv kulcsfontossÀgÃ fejezete ä az
çgostonrÂl szÂlÂ r¢sz, ahol L´with mindig
¢rv¢nyes mÂdon ÀllÁtja el¢nk azt az alternatÁvÀt, amely J¢zus Krisztus megvÀltÂ kereszthalÀlÀnak ¢s feltÀmadÀsÀnak egyedi, megism¢telhetetlen esem¢nyk¢nt valÂ felfogÀsa,
valamint a kozmikus-sorsszerü ism¢tlûd¢sek
vilÀga k´z´tt fesz¡l. L´with a DE CIV ITATE
DEI XII. k´nyv¢bûl id¢zi çgoston elgondolÀsÀt a l¢lek megvÀltÀsÀval, a k´rforgÀsbÂl t´rt¢nû szabadulÀsÀval kapcsolatban, mondvÀn:
ha mÀr egyszer ä J¢zus Krisztus feltÀmadÀsÀval ä megt´rt¢nt az, hogy a l¢lek ne t¢rjen
vissza àa nyomorÃsÀg elûttiÊ preegzisztens ÀllapotÀba, akkor àmi¢rt ne eshetne meg mÀrmost
ugyanez a halandÂ dolgokkal is?Ê (215). Mindamellett term¢szetesen a laikus t´rt¢netfilozÂfia szÀmÀra az im¢ntiekre vonatkozÂan
egy eg¢szen alapvetû k¢rd¢s megvÀlaszolÀsa
is kiker¡lhetetlen feladat marad. Vajon pontosan àmitûlÊ vÀltatik meg a l¢lek? A szellemi
¢rtelemben realitÀsk¢nt kezelt k´rforgÀstÂl
vagy csupÀn a k´rforgÀselm¢lettûl? çgoston
szem¢ben ugyanis mind a kettû k¢zzelfoghatÂ valÂsÀg: mind a ciklikus idûh´z k´tûdû fatum, mind pedig a bibliai gondvisel¢s vilÀga.
A haladÀseszme teoretikusainak (pontosabban e teoretikusok d´ntû t´bbs¢g¢nek) szem¢ben viszont egyik sem az. çgostonnÀl
azonban nem neh¢z felfedezni, hogy a hippÂi p¡sp´k valamennyi àpogÀnyÊ szÀmÀra l¢tezû sorsk¢nt szabja meg a k´rforgÀs logikÀja
alapjÀn leÁrt fatumot, mik¢nt ä term¢szetesen
ä azt is, hogy a kereszt¢nny¢ vÀlÀs, azaz a
megt¢r¢s (metanoia) mozzanata r¢v¢n megint csak mÀsik szellemi uralom alÀ ker¡l az
ember. Ugyanez, tegy¡k hozzÀ, fordÁtva is
megvalÂsulhat; de egy dolog bizonyosan

nem lehets¢ges: eloldozÂdni mindk¢t szellemi realitÀstÂl, illetve ä mÀsk¢nt fogalmazva
ä ugyanannak a realitÀsnak mindk¢t arculatÀtÂl. Ezzel a k¢zenfekvû t¢nnyel ugyanis a
t´rt¢nelemteolÂgia metafizikai t´r¢svonalÀn
tÃli t´rt¢netfilozÂfia nem tud vagy nem akar
mit kezdeni. Ily mÂdon tehÀt a haladÀsgondolat is bel¢p a k´rbe, a k¢nyszerÁtû erejü
(´n)ism¢tl¢sek k´r¢be, ahol mindig mindenki ugyanarrÂl besz¢l: az emberi nem k´rr¢
g´rb¡lû befutott pÀlyÀjÀnak minden pontja ä
jÂllehet belÀthatatlanul messze esik ugyane
k´r k¢pzeletbeli k´z¢ppontjÀtÂl, a besz¢lû
àtartÂzkodÀsi hely¢tûlÊ ä egy-egy beteljes¡lt
aranykori Ág¢retnek szÀmÁt.
L´with a DE CIV ITATE DEI egyik p¢ldÀjÀra
hivatkozva, a 12. ZSOLTçR (meglehetûsen rejt¢lyes) 9. sorÀt id¢zi: àAz igaz tanÁtÀs egy j´vûbeli c¢l fel¢ terel, mÁg Ïa gonoszok k´rben forognakÎ.Ê A mondat h¢ber eredetije ä àszÀbib resÀim jithallÀkÃnÊ ä nyilvÀnvalÂan k¢pletesen
utal arra a bizonyos szellemi-morÀlis mÂkusker¢kre, ahonnan a bün´s´k sohasem tudnak kil¢pni (ezt ¢rz¢keltetheti a szÂ szerinti
fordÁtÀs is: àa bün´s´k k´rbe-k´rbe jÀrkÀlnakÊ);
h¢tk´znapi ¢rtelemben pedig azt lehetne
mondani, hogy a bün´s´k olyan ¢letmÂdot
folytatnak, amelynek semmif¢le j´vûje nincs.
Olyan ez az ¢let, mint az ÂramutatÂ monoton
pÀlyÀja: mindig csak k´rbe-k´rbe; az ÂramutatÂ¢, amely egyszerre ura ¢s rabszolgÀja az
idûnek. A mÃlÂ idû valamennyi pillanatÀt leigÀzÂ mÃlhatatlan jelen minden ponton
ugyanolyank¢nt tünik fel.
Ezzel szemben a B IBLIA felfogÀsa alapjÀn
àaz idûk teljess¢geÊ J¢zus Krisztus szem¢ly¢ben
gy¡lekezik ´ssze ä àPontius Pilatus alattÊ, a szem¢lyes ¢lett´rt¢net ¢s a vilÀgt´rt¢net k´z´s metsz¢spontjÀn; s ez az à´sszegy¡lekez¢sÊ ä hÁven k´vetve az egyik Âtestamentumi kifejez¢s, a mÂ¢d jelent¢s¢t ä egyÃttal az ¡nnepi
idûre is utal. L´with az im¢ntiekkel kapcsolatban Ágy v¢lekedik: àA legkorÀbbi hitvallÀsokban kifejezûdû kereszt¢ny hit nem ismer sem elszigetelt j´vût, sem elszigetelt mÃltat, s nem redukÀlhatÂ a ÏpillanatÎ egzisztenciÀlis Ïd´nt¢s¢reÎ sem.
çtfogja a megvÀltÀs eg¢sz j´vûbeli ¢s mÃltbeli t´rt¢net¢t, de mindk¢t dimenziÂt J¢zus Krisztusba sürÁti, Ïaki ugyanaz tegnap, ma ¢s mind´r´kk¢Î.Ê
(241.) (TalÀn nem l¢nyegtelen itt ¢s most az
id¢zett sz´vegr¢sz k´zvetlen filolÂgiai forrÀsÀt is megadni; Oscar Cullmann 1943-ban
napvilÀgot lÀtott DIE ERSTE CHRISTLICHE
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GLAUBENSBEKENNTNISSE cÁmü k´nyv¢rûl van
szÂ, vagyis ä Rudolf Bultmann, Karl Barth,
K¡mmel ¢s Althaus mellett ä a XI., A T¹RT°NELEM BIBLIAI MAGYARçZATA fejezet szeml¢let¢t a leginkÀbb befolyÀsolÂ teolÂgiai mürûl.) A t¢t elsûsorban az eszkhaton, a v¢g ¢rtelmez¢se, hiszen voltak¢ppen mindenfajta
t´rt¢nelemteolÂgia ¢s t´rt¢netfilozÂfia jelleg¢t az eszkhatonhoz valÂ viszonya hatÀrozza
meg. L´with Heidegger ¢s az û nyomÀn
Bultmann ÀllÀspontjÀt id¢zi fel, miszerint a
v¢g àj´vûbelis¢geÊ igazÀbÂl mindig a d´nt¢s
pillanatÀtÂl f¡gg; mÀsr¢szt viszont felid¢zi
Althaus vagy az elûbb emlÁtett Cullmann kritikai ¢szrev¢teleit is, azaz eszerint az ilyenfajta egzisztenciÀlfilozÂfiai felfogÀs teljess¢ggel
f¢lre¢rthetû: Isten OrszÀgÀnak, az utolsÂ Át¢letnek ¢s egy¢b, a B IBLIA megj´vend´lte esem¢nyeknek a bek´vetkezte nem f¡gg a t´rt¢nelemben ¢lû ember k´zvetlen d´nt¢seitûl.
Az idûk ¡nnepi egybegy¡lekez¢se az öJSZ¹V ETS°G eszkhatolÂgiai jellegü sz´vegr¢szeinek tanÃsÀga alapjÀn az Atya kizÀrÂlagos ¢s
szuver¢n akaratÀnak k´vetkezm¢nye; ugyanakkor azonban az is k¢ts¢gtelen: a halad¢ki
idû az¢rt adatott, hogy min¢l t´bben megt¢rjenek, s bejussanak a B IBLIA Isten¢nek ´r´kk¢valÂ orszÀgÀba.
AkÀr Ágy, akÀr Ãgy, a V ILçGT¹RT°NELEM °S
ºDV T¹RT°NET szerzûj¢nek ezen a ponton az
idûbelis¢g k¢rd¢s¢nek m¢lyebb analÁzis¢vel
kell szembes¡lnie. Az eszkhaton ¢s a t´rt¢neti
idû àsÃrlÂdÀsi fel¡leteiÊ a bibliai kinyilatkoztatÀs szellem¢ben Isten OrszÀga (kirÀlysÀga;
malkut JHWH, baszileia tu theu), ¢s a pÀli
evilÀg (ho koszmosz hutosz) k´z´tti viszony
àtemporÀlis term¢szet¢nÊ alapul; a pogÀnyantik ´r´ks¢g jelleg¢n¢l fogva vagy az orÀkulumok mÂdjÀra szÀnd¢kosan enigmatikus
formÀban ¢rtelmezett j´vû, vagy ä ¢ppen ellentett elûjellel ä a k¡l´nf¢le aranykormÁtoszoktÂl kiindulÂ sajÀtos hanyatlÀsteÂriÀk szellem¢ben a j´vû hely¢n feltünû mÃlt k´zvetlen,
¢rz¢ki megjelenÁt¢se r¢v¢n. (A àtiszta formÀbanÊ vÀllalt s a paruszia àerûter¢nekÊ alÀrendelt j´vû ä Ãgy tünik ä csupÀn a korai kereszt¢nys¢g ÀtfogÂ eszkhatologikus elvÀrÀsainak
rem¢ny-, illetve csalÂdÀsteli pillanatai k´z´tt
marad rejtve; ezenkÁv¡l az eurÂpai t´rt¢nelem nagy millenniumi pillanatai emlÁthetûk
m¢g; L´with behatÂan foglalkozik p¢ldÀul
az antik ¡dvt´rt¢neti szenthÀromsÀgtanok
´r´k´s¢nek szÀmÁtÂ Joachim de Florisszal,

ugyanakkor azonban k´nyv¢bûl ä teljess¢ggel ¢rthetetlen mÂdon ä egyszerüen àkifelejtiÊ a protestantizmus sz¡let¢s¢nek idûszakÀt!)
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A j´vû ¢ppen csak f´lsejlû enigmatikus k¢pei,
àaranykori sÂvÀrgÀsÊ, mint az idûvel szemben t´rt¢neti mÂdon kialakÁtott viszony t´red¢kes àpogÀnyÊ ´r´ks¢ge egyfelûl, mÀsfelûl
pedig az Isten OrszÀga s vele a paruszia, az
ÃjbÂli elj´vetel irÀnti vÀrakozÀs (az emlÁtett
sÂvÀrgÀsnak ¢ppen az ellent¢te) ä ezek a
szeml¢leti pÂlusok kÁnÀlnak eligazodÀst s
egyÃttal vÀlasztÀst is a kereszt¢nys¢g sz¡let¢se Âta halad¢ki idûben ¢lû embernek. L´with ez utÂbbi mozzanat, az elmÃlt k¢tezer
esztendû jelk¢pezte vilÀgkorszak t´rt¢neti jellege, valamint Isten (elj´vendû) OrszÀgÀnak
ahistorikus volta k´z´tti ellentmondÀs alapjÀn
¢rtelmezi t´rt¢nelemteolÂgia ¢s t´rt¢netfilozÂfia ¢ltetû d¡namiszÀt. Ha ez az ellentmondÀs vagy m¢g inkÀbb sÃrlÂdÀsi erû nem l¢tezne, az ä majdnem bizonyosan ä azt jelenten¢, hogy a kereszt¢nys¢g megmaradt volna
a farizeus-, a szadduceus-, az essz¢nus- vagy
a zelÂtamozgalomhoz hasonlÂan àegy zsidÂ
irÀnyzatnakÊ ä a sok k´z¡l. àKrisztus mint t´rt¢neti ember ä Árja L´with ä ÀldozatÀul eshetett
volna a kÁs¢rt¢snek, hogy Isten OrszÀgÀt a zsidÂk
k´z´tt, a F´ld´n rendezze be.Ê (250.) ValÂ igaz,
mint àt´rt¢neti emberÊ-nek meg kellett volna
felelnie azoknak a k¢nyszerü elvÀrÀsoknak,
amelyeket az APOSTOLOK CSELEKEDETEI elej¢n a tanÁtvÀnyok fogalmaztak meg: àUram,
hÀt nem ebben az idûben [idûszakban, en tÂ
khronÂ tutÂ] ÀllÁtod helyre a kirÀlysÀgot Izraelnek?Ê (vagy Izraellel; AP. CSEL. 1,6). A vÀlaszt
ismerj¡k; s ennek alapjÀn hadd tegyem hozzÀ: J¢zus mint Isten-Ember mÀr semmik¢ppen sem eshetett ÀldozatÀul annak a kÁs¢rt¢snek, amelynek a L´with emlÁtette àt´rt¢neti
emberÊ ä elvileg ä eshetett volna. Csak Ágy lehets¢ges annak a lÀtszÂlagos paradoxonnak a
feloldÀsa, amely J¢zus k¢t kijelent¢se k´z´tt
fesz¡l; àIsten orszÀga bennetek/k´z´ttetek lakozikÊ,
¢s àaz ¢n orszÀgom nem e vilÀgbÂl valÂÊ.
Mindenesetre L´with gondolatmenete ¢rtelm¢ben Isten orszÀga ¢s a t´rt¢nelem-aiÂn
k´z´tti alapvetû logikai viszony minden
aposztata jellegü (Nietzsche) avagy àatheistaÊ
(Marx, Proudhon) t´rt¢nelem¢rtelmez¢s ese-
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t¢ben megker¡lhetetlen; ilyen ¢rtelemben olvassuk Marx (az àÂtestamentumi zsidÂÊ) osztÀlyharcelm¢let¢nek messianisztikus c¢ljÀra, a
kommunisztikus tÀrsadalom l¢trej´tt¢re vonatkozÂan, hogy a szabadsÀgnak ez az elk¢pzelt birodalma àaz Isten n¢lk¡li Isten OrszÀgaÊ.
(82.) De l¢nyeg¢ben v¢ve ugyanez mondhatÂ
el a modern t´rt¢netfilozÂfia ama gnosztikus
modellj¢re vonatkozÂan is, amelyet ä r¢szben
ä Marx ¢s elsûsorban Proudhon, az elfajzott
B IBLIA-interpretÀtor k¢pvisel. Annak megfelelûen, amit L´with gondolatmenet¢vel kapcsolatban mÀr emlÁtettem ä az emberi t´rt¢nelem a kudarcok ¢s csalÂdÀsok t´rt¢nete ä,
ennek a histÂriÀnak a legfûbb mozgatÂja a bün´ss¢g tudata, s vele egy¡tt a vilÀgban testet
´lt´tt rossz. (öjfent csak Marxszal kapcsolatban olvashatjuk: àa kizsÀkmÀnyolÀs mint radikÀlis rossz a mi aiÂnunk legfûbb büneÊ [84].) Innen
pedig mÀr csak egyetlen l¢p¢s Isten OrszÀgÀnak ¢s a Gonosz birodalmÀnak szembeÀllÁtÀsa.
Ezt a szinte k¢pletszerü logikai l¢p¢st L´withn¢l elsûsorban Proudhon teszi meg, akin¢l
a àd¢fatalisationÊ programja nem irÀnyul a
Rossz birodalmÀnak hatalomtÂl valÂ megfosztÀsÀra, sût, ¢ppen ellenkezûleg, nÀla a modern forradalom legfûbb mozgatÂja ä s egyben a gondvisel¢s àsorstalanÁtÂjaÊ ä Lucifer.
(108.) N¢mi rezignÀciÂval t´lthette el azonban
Proudhont az a felismer¢s, miszerint àon n'a
jamais fini de se d¢battre contre DieuÊ, azaz az ember Isten elleni harca sohasem ¢rhet v¢get!
(Uo.) A proudhoni v¢gtelen forradalom àj´vûbeliÊ kilÀtÀsaival kapcsolatban teljes joggal
jegyzi meg L´with, hogy àOlyan k¢ts¢gbees¢st
hallunk ki e sorokbÂl, amilyen csak egy haladÀshÁvût
kerÁthet hatalmÀba, kereszt¢nyt nemÊ. (110.)
A gnosztikusnak minûsÁtett t´rt¢netfilozÂfiai modell büvk´re adott esetben n¢ha m¢g
a àkereszt¢ny aiÂnÊ (saeculum) ¢rtelmez¢s¢re
vonatkozÂ eszmefuttatÀsai eset¢ben is hatalmÀba kerÁti L´withet, s a szenved¢st´rt¢net
ä mint az egyik legfontosabbnak tartott kereszt¢ny vonÀs ä kiterjeszt¢s¢vel kimondatlanul is e gnosztikus modell àmÀsik oldalÀtÊ ÀllÁtja el¢nk. Csak Ágy magyarÀzhatÂ ugyanis az
a gondolatmenet, amelyik a k´nyv XI. fejezet¢t lezÀrja: àMint a vilÀg t´rt¢nelme, a Krisztus
utÀni t´rt¢nelem nem k¡l´nb´zik minûs¢gileg a
Krisztus elûttitûl, akÀr tisztÀn empirikusan, akÀr
kereszt¢ny n¢zûpontbÂl Át¢lj¡k meg. A t´rt¢nelem
minden idûben a cselekv¢sek ¢s szenved¢sek, a f´-

l¡lkereked¢s ¢s a megalÀztatÀs, a bün ¢s a halÀl t´rt¢nete [...] A t´rt¢nelem a hatalmasan ÀramlÂ ¢let
szÁntere, az pedig Ãjra ¢s Ãjra romokat hagy maga
m´g´tt. ElborzasztÂ, de az öJSZ¹V ETS°G szellem¢ben valÂ Ãgy v¢lekedni, hogy a cselekv¢sek ¢s szenved¢sek ez ´r´k idûkig tartÂ ism¢tlûd¢se sz¡ks¢ges
ahhoz, hogy Krisztus szenved¢sei beteljes¡ljenek.Ê
(241ä242.) Nos, e àhatalmasan ÀramlÂ ¢lettelÊ
(mint jÂl ¢rz¢kelhetû Nietzsche-parafrÀzissal)
szembeÀllÁtott szenved¢st´rt¢net àbeteljes¡l¢seÊ ä a jegyzetek tanÃsÀga szerint ä a K OLOSSZEI LEV °L 1,4-re t´rt¢nû hivatkozÀs formÀjÀban ker¡lt a fûsz´vegbe. Az emlÁtett lev¢lr¢szlet Ágy hangzik: àMost ´r¡l´k a ti¢rtetek
elviselt szenved¢seimnek ä Árja PÀl apostol ä, ¢s
az ¢n testemben bet´lt´m [antanapl¢rÂ] mindazt,
ami a Krisztus gy´trelmeibûl m¢g hiÀnyzik [ta h¡szter¢mata tÂn thlipszeÂn tu Khrisztu], az û test¢¢rt, amely az egyhÀz.Ê A hasonlat olyan g´r´g
kifejez¢st hasznÀl, amely az öJSZ¹V ETS°Gben t´bbsz´r is visszat¢r, s minden esetben
valamif¢le hiÀny vagy sz¡ks¢g kiel¢gÁt¢s¢re
utal. Itt tehÀt minden bizonnyal arrÂl van
szÂ, hogy a krisztusi egyhÀznak ä a kijelent¢s
elhangzÀsÀtÂl, illetûleg r´gzÁt¢s¢tûl fogva
eg¢szen a àv¢gsû idûkigÊ ä adott esetben k¡l´nf¢le nyomorgatÀst, ¡ld´ztet¢st kell elviselnie; mondhatni, ebben mutatkozik meg
àkrisztusi term¢szeteÊ. Az Ágy felfogott szenved¢s (thlipszisz ä eredendûen inkÀbb nyomÀst,
nyomorgatÀst jelent) azonban egyÀltalÀban
nem ´nc¢l, l¢tezhetnek ä mint ahogy l¢teztek
is ä olyan àkegyelmi idûszakokÊ, amikor az egyhÀz nyugalomban ¢s prosperitÀsban ¢lt; ¢s
nem jelenti mindez okvetlen¡l a krisztusi
gy´trelmek meghosszabbÁtÀsÀt ä k¢t okbÂl
sem. Egyr¢szt az¢rt, mert ezek a gy´trelmek
àmeghosszabbÁthatatlanokÊ, csak egyszer s
mindenkorra (eph' hapax) viseltettek el a
golgotai kereszten, mÀsr¢szt pedig az¢rt,
mert e vilÀg szenved¢seit nem csupÀn a valÂdi krisztusi egyhÀzhoz tartozÂk viselik.
Ugyanakkor pedig ä amint ezt az öJTESTAMENTUM eszkhatolÂgiai jellegü sz´vegr¢szeibûl tudjuk ä kiker¡lhetetlen¡l el¢rkezik majd
az az idû ä a B IBLIA Àltal àutolsÂ idûknekÊ nevezett periÂdus, amikor viszont a gy´trelmek
àegyetemesÊ mÂdon szakadnak rÀ a vilÀgra.
Visszakanyarodva a t´rt¢netfilozÂfia gnosztikus modellj¢hez: ebben a s¢mÀban a K OLOSSZEI LEV °L L´with-f¢le ¢rtelmez¢se a t´rt¢nelem ama àtestiesÊ oldalÀt ragadja meg,
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amely az elûbbi ¢rtelemben felfogott gnosztikus interpretÀciÂ szellem¢ben a gonosz, az
anyagi, a s´t¢t vilÀg (¢s lakÂi) idûbe pr¢selt
histÂriÀjÀrÂl adhat voltak¢ppen csak szÀmot.
Az ilyen felfogÀs pontosan az ellenkezû oldalrÂl erûsÁten¢ meg az ´r´k szenved¢st´rt¢netbe Àgyazott historia aeterna eszm¢j¢t, mint a
mÀsik oldalon a t´rt¢netfilozÂfia theodicaeak¢nt valÂ ¢rtelmez¢se. L´with Vico öJ TUDOMçNY -Ànak szeml¢let¢re utal, amely ä Ãgymond ä àa polgÀri teolÂgia alapelv¢re ¢p¡lÊ, s annak az à´r´k t´rt¢nelemnekÊ a vÀzÀt prÂbÀlja
meg leÁrni, amely valamennyi n¢p t´rt¢net¢t
magÀban foglalja.
Mindek´zben pedig a t´rt¢netfilozÂfia
eredeti erudÁciÂjÀt figyelembe v¢ve, az ´r´k
t´rt¢nelem (metafora) egyfajta t´rt¢nelemvallÀs szellemi hÀtterek¢nt tünik fel, amelynek
a kultuszÀt a àfilozÂfiai papsÀgÊ Àpolja (210),
vagyis a n¢met romantika, a XIX. szÀzadi pozitivizmus k¢pviselûi, akik a szekularizÀciÂ folyamatÀt ä jÂ n¢hÀny antik ¢s k´z¢pkori utÂpia mintÀjÀra ä àIsten OrszÀgÀnak f´ldi megvalÂsulÀsak¢nt ¢rtelmezt¢kÊ.

6
A t´rt¢neti megismer¢snek a t´rt¢nelemteolÂgiÀn, valamint a (laikus) t´rt¢netfilozÂfiÀn
kereszt¡l Ávelû Ãtja azonban L´with nagy jelentûs¢gü monogrÀfiÀjÀban majd' minden¡tt
àszellemk¢pesÊ; vagyis aligha nevezhetû jÂl
kitaposott ´sv¢nynek. Az okokra k´vetkeztetni engedû egyik kulcsmondat ä a k´nyv v¢g¢n ä Ágy hangzik: àAz Ãjkori szellem nem d´nt´tte el, hogy kereszt¢ny vagy pogÀny mÂdon akar-e
gondolkodni. K¢t k¡l´nb´zû szemmel n¢zi a vilÀgot: a hit ¢s az ¢sz szem¢vel. Ez¢rt homÀlyosabb a
lÀtÀsa, mint a g´r´g vagy a bibliai szellem¢.Ê
(261.) IgazÀbÂl valamennyi, a T¹RT°NELEM
°S ºDV T¹RT°NET-ben f´lvetett s valÂban ÀltalÀnos ¢rv¢nyünek tekinthetû k¢rd¢s az
im¢nt id¢zett sz´vegr¢szben megfogalmazottak derivÀtuma. K¢ts¢gtelen, hogy az àeurÂpai szellemÊ valahol a L´with Àltal megragadott àk´ztesÊ Àllapotban leledzik, m¢ghozzÀ
a kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢nek elsû szÀzadÀtÂl
kezdve voltak¢ppen folyamatosan; vagyis
sem nem igazÀn hell¢n, sem pedig nem bibliai szeml¢letmÂd ez. ValÂban, az àÃjkori szel-

lemÊ nem d´nt´tte el (hadd tegyem hozzÀ:
mindmÀig nem d´nt´tte el), hogy kereszt¢ny/zsidÂ vagy pogÀny mÂdra akar-e gondolkodni.
çm itt, ezen a ponton a t´rt¢netfilozÂfia
t´rt¢netfilozÂfiai kritikÀja (hiszen L´with
müv¢nek eset¢ben k¢ts¢gtelen¡l ilyesfajta
müfajrÂl kell besz¢ln¡nk) mÀr egzisztenciÀlfilozÂfiai elemz¢ss¢ alakul Àt; nem csupÀn az
egy¢n, hanem t´rt¢nete sorÀn ä ÀtfogÂ ¢rv¢nnyel ä az eg¢sz eurÂpai filozÂfiai tradÁciÂ
is ÀllandÂ d´nt¢sk¢nyszer elûtt Àll: voltak¢ppen a pÀli kereszt¢ny/zsidÂäpogÀny oppozÁciÂ aktualitÀsa, illetve ä ugyane metaforika
k´r¢n bel¡l maradva ä az à´r´k hell¢nÊ ¢s az
à´r´k zsidÂÊ konfliktusa kÁs¢rt itt ä azÂta is.
Term¢szetesen L´with mÀr r¢gen nyitott kapukat d´nget, amikor az çgoston-fejezet
egyik r¢szlet¢ben ezt Árja: àA modern gondolkodÀs m¢g mindig e k¢t jelk¢pbûl, a keresztbûl ¢s a
k´rbûl tÀplÀlkozik, s a nyugati emberis¢g szellemt´rt¢nete az antikvitÀs ¢s a kereszt¢nys¢g megb¢kÁt¢s¢re irÀnyulÂ tartÂs kÁs¢rlet. E kÁs¢rlet nem siker¡lhet, mert elvileg ´sszeegyeztethetetlen dolgok
kompromisszuma volna. Nietzsche ¢s Kierkegaard
megmutattÀk, hogy a kereszt¢nys¢g ¢s a pogÀnysÀg
k´z´tti eredeti vÀlasztÀs mit sem vesztett l¢nyegbevÀgÂ voltÀbÂl. Mert hogyan lehetne a vilÀg ´r´kk¢valÂsÀgÀrÂl szÂlÂ antik elm¢letet a teremt¢sbe vetett kereszt¢ny hittel, a k´rforgÀst az eszkhatonnal
¢s a fatum pogÀny elismer¢s¢t a rem¢ny kereszt¢ny
k´teless¢g¢vel valaha is ´sszhangba hozni.Ê (216ä
217.)
Az idûtlennek tartott alternatÁvÀk, persze,
a gondolkodÀst´rt¢net oly m¢rt¢kben sarkÁtott logikai pÂlusait prÂbÀljÀk megragadni,
hogy az mÀr tiszta formÀban egyik tÀrgyalt elm¢letre n¢zve sem igazolhatÂ. Aligha lehet
p¢ldÀul ilyen ¢rtelemben a àvilÀg ´r´kk¢valÂsÀgÀrÂl szÂlÂ antik elm¢letrûlÊ besz¢lni, szemben
a bibliai teremt¢st´rt¢nettel, hiszen ez a k¢tf¢le felfogÀs k´ztudottan nem zÀrja ki egymÀst; vagy nyilvÀnvalÂ az is, hogy a k´rforgÀselm¢let(ek), valamint a lineÀrisnak mondott zsidÂ-kereszt¢ny t´rt¢netfelfogÀs nem
tiszta formÀban Àllottak szemben egymÀssal
az elmÃlt k¢tezer ¢v folyamÀn. UgyanÁgy hamis az az alternatÁva is, amelyet L´with az
im¢nt id¢zett gondolatmenet jellemz¢s¢¡l Ár
le: àAz ´sszeegyeztethetetlens¢g mÀr ott kezdûdik,
hogy amÁg a vilÀg klasszikus szeml¢lete a lÀthatÂra
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irÀnyul, addig a kereszt¢ny ÏvilÀgn¢zetÎ egyÀltalÀn
nem szeml¢let, hanem rem¢ny ¢s a lÀthatatlanba vetett hit dolga.Ê (217.) K¢ts¢gtelen, hogy L´with
ä hÁven igazodva a hit ZSIDñ LEV °L-b¢li definÁciÂjÀhoz ä a àhit dolgaitÊ szigorÃan elvÀlasztja a àfilozÂfia dolgaitÂlÊ, csakhogy ki ÀllÁtanÀ azt, hogy a àvilÀg klasszikus szeml¢leteÊ ä
amely a lÀthatÂkra irÀnyul ä ugyanaz, mint
p¢ldÀul az Ãgynevezett àiÂn term¢szetfilozÂfusokÊ vagy az eleatÀk szeml¢lete?
De ha mÀr Ágy Àll a helyzet, akkor f´l kell
tenn¡nk azt a k¢rd¢st is, hogy a V ILçGT¹RT°NELEM °S ºDV T¹RT°NET szerzûje szÀmÀra
a bibliai ¡dvt´rt¢neten alapulÂ t´rt¢nelemteolÂgia, illetve t´rt¢netfilozÂfia vilÀga vajon
mennyiben igenelt, illetve elutasÁtott àmindens¢gÊ? Minden jel arra vall, hogy L´with szem¢ben ä ellent¢tben p¢ldÀul AZ ¹R¹K V ISZSZAT°R°S MíTOSZA szerzûj¢nek, Eliad¢nak az
ÀllÀspontjÀval, aki Ãgy v¢lekedik, hogy a B IB LIA ¡dvt´rt¢net-felfogÀsa kifejezetten szeg¢nyes a(z ´r´k) visszat¢r¢s elm¢let k¡l´nf¢le variÀciÂihoz k¢pest ä az eurÂpai t´rt¢netfilozÂfiai gondolkodÀs faggatÀsa sorÀn feltÀrulkozÂ vilÀg arculata a àleghÁvebb k¢pmÀsÊ, m¢g ha nem mindenben rokonszenves
is. A magyar fordÁtÀs alapjÀul szolgÀlÂ n¢met
verziÂ 1952-ben Heidelbergben kelt elûszava
Ágy fogalmaz: àT´rt¢nelmi gondolkodÀsunk t´rt¢neti ÀbrÀzolÀsÀval voltak¢pp egy tÁz ¢ve f´ltett k¢rd¢sre szerett¡nk volna vÀlaszt talÀlni: Ïvajon a t´rt¢nelem l¢te ¢s ¢rtelme ´nmagÀbÂl adÂdik-e, s ha
nem, akkor mibûl?Î (V ON HEGEL ZU NIETZSCHE. E LýSZñ.) T´rt¢netfilozÂfiai gondolkodÀsunk teolÂgiai ¢rtelm¢nek feltÀrÀsa v¢g¡l tÃlvezetett
minden pusztÀn t´rt¢neti gondolkodÀson.Ê (37.)
NyilvÀnvalÂ, hogy L´with nagy hatÀsÃ
müv¢nek igazi aktualitÀsa ¢ppen ebben az
utolsÂ mondatban rejlik: a t´rt¢netfilozÂfia
behatÂ analÁzisa àtÃlvezet minden pusztÀn t´rt¢neti gondolkodÀsonÊ. így lehets¢ges, hogy az elmÃlt ¢vtizedek ä a II. vilÀghÀborÃ sokkjÀtÂl
egyre inkÀbb eltÀvolodÂ ä t´rt¢netfilozÂfiai
gondolkodÀsÀnak arculatÀt, r¢szben legalÀbbis, Karl L´with magyarul most megjelent k´nyve hatÀrozza meg. Az a mü, amely
a lÀthatÂ t´rt¢nelmi folyamatok m´g´ttes¢ben ä Szent çgostontÂl fogva ä egy olyasfajta
àlÀthatatlanÊ szellemi konstellÀciÂt prÂbÀl
meg felt¢rk¢pezni, amelyet merûben paradox mÂdon historia aeternÀnak, ´r´k t´rt¢nelemnek lehetne nevezni. S ha konzekvensen

prÂbÀljuk tovÀbbgondolni L´with ¢rveit, akkor a historia aeterna annak a birodalomnak a
àt´rt¢nelmeÊ, ahol àa kereszt¢nyek nem t´rt¢nelmi n¢peÊ lakozik.
RugÀsi Gyula

JAN KOTT: ISTENEVýK
VÀzlatok a g´r´g trag¢diÀrÂl
FordÁtotta Fej¢r Ir¢n
EurÂpa, 1998. 406 oldal, 1600 Ft
A lengyel tudÂst n¢pszerü Shakespearek´nyve r¢v¢n jÂl ismeri a magyar olvasÂk´z´ns¢g. TalÀn r¢szben emiatt is rem¢lt az EurÂpa K´nyvkiadÂ bestsellert az egy¢bk¢nt
kiss¢ megk¢sett publikÀciÂtÂl (az angol nyelvü vÀltozat t´bb mint egy ¢vtizede volt sikerk´nyv), tovÀbbÀ mert nagyon is illik abba a
kultÃrt´rt¢neti, vallÀsb´lcseleti ¢s irodalomtudomÀnyi trendbe, mely a magyar k´nyvpiacot jelenleg uralja: Mircea Eliade vallÀstudomÀnyi munkÀitÂl kezdve a jungi archetipikus m¢lyl¢lektanon Àt az àeretnekÊ katolikus
Northrop Frye mitikus szimbÂlumokon alapulÂ irodalomelm¢leti b´lcselet¢ig. ¹tv´zûdik ebben a (szerencs¢tlens¢g¢re àcsakÊ) a
g´r´g trag¢diÀrÂl szÂlÂ k´nyvben minden,
ami gut und teuer, amire a felt¢telezett szÀzadv¢gi olvasÂ harap: a t´rt¢nelemnek ¢s a hatalom mechanizmusÀnak shakespeare-i vÁziÂjÃ brutalitÀsa, a l¢tez¢s nietzschei ihlet¢sü abszurditÀsa, az archaikus, a rituÀlis irÀnti modern nosztalgia ¢s az ezzel jÀrÂ àkezdeti vilÀgtapasztalatÊ mÀgikus megid¢z¢se, az emberi l¢lek freudi m¢lys¢gei stb. Az ´sszek´tû kapocs pedig, ha egyÀltalÀn van ilyen, egy
sajÀtos pÀntragizmus lehet, amibe a hindu
´regasszony pakisztÀni hÀborÃs eml¢ke ¢ppÃgy beletartozik, mint SÓren Kierkegaard
çbrahÀmja (sic!), aki àa trag¢diÀk vilÀgÀban ´lÊ
(13.), ha persze oda Àttehetû volna. Egy ilyen
csÃsztatÀs azonban korÀntsem okoz a szerzûnek probl¢mÀt, hiszen munkÀjÀnak egyik
alapt¢zise szerint a tragikus hûs is àÀldozati
bÀrÀnyÊ, mely ä Eliade nyomÀn ä àa mediÀciÂ
jele ¢s alakjaÊ (15.). Vagyis k´zvetÁt ¢g ¢s f´ld
k´z´tt. Arra persze m¢g a k´nyv v¢g¢n sem
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kapunk vÀlaszt, hogy ha ez Ágy van, ha a hûs
a halÀlÀval ´sszekapcsolta a sz¢tszakÁtott kozmoszt, mi¢rt is besz¢l¡nk egyÀltalÀn trag¢diÀrÂl? Ha pedig a mediÀciÂ meghiÃsul, akkor mi k´ze van annak a hagyomÀnyos ¢rtelemben vett Àldozati bÀrÀny¢hoz? Aki azonban Kott k´nyv¢t ilyesf¢le ¢s hasonlÂ k¢rd¢sekkel boncolgatni akarja, az jobban teszi, ha
el sem olvassa. IntuitÁv befogadÂknak k¢sz¡lt, akik a k´vetkezû oldalon r´gvest elfelejtik, amit az elûzû oldalon olvastak, nehogy
zavarba j´jjenek.
Kott h¢t g´r´g drÀmÀra ´sszpontosÁtja figyelm¢t: AiskhylostÂl csak a PROM°THEUS-t
mint a àkozmikus emberi drÀmaÊ alapp¢ldÀjÀt
vÀlasztja, majd Sophokl¢s AIAS-a ¢s PHILOK T°T°S-e elsûsorban mint politikai drÀma vÀlik ¢rdekess¢, a TRAKHISI NýK pedig Euripid¢s ýRJ¹NGý H°RAKL°S-¢vel egy¡tt vÀlik a
k´nyv gerinc¢t alkotÂ ä a mediÀciÂ kudarcÀt
bemutatÂ ä H¢rakl¢s-ciklus egyik fû sz´veg¢v¢, hogy azutÀn Euripid¢s k¢t remekmüve,
az ALK°STIS ¢s a B AKKHçNSNýK zÀrja a sort.
Mint mÀr ez a felsorolÀs is implicit mÂdon
jelzi: a k´nyv keretes szerkezetü: ember ¢s isten
tragikus agÂnjÀt tekinti olyan foglalatnak, melyen bel¡l a hatalomvÀgy, az ûr¡let, a szenved¢ly ¢s a f¢lt¢kenys¢g drÀmÀi lejÀtszÂdnak.
E koncepciÂ kialakÁtÀsÀban ä Eliade mellett
ä a k´nyv megÁrÀsa idej¢n m¢g n¢pszerü ¢s
¡nnepelt szÁnhÀzi hagyomÀny, Artaud ¢s
Grotowski rituÀlis, kegyetlen szÁnhÀza befolyÀsolta, mely felûl tekintve a g´r´g trag¢dia
mintegy a àfizikÀlisÊ-ra redukÀlÂdik, àv¢rtanÃkÊ ¢s àprofanizÀlÂkÊ ä a tragikus hûs e k¢t
vÀlfajÀnak ä olyan kegyetlen jÀt¢kÀra, amelyben a puszta, elemi szenved¢sen tÃl minden
irracionÀlis, felfoghatatlan, illetve ami nem
az, az mÀr a sajÀt c¢ljait megvalÂsÁtÂ t´rt¢nelem ´nigazolÂ apologetikÀja. Minden, ami intellektuÀlis, amit hagyomÀnyosan e müvekben a g´r´g filozÂfiai gondolkodÀs m¢ltÂ k´ltûi pÀrjÀnak ¢rz¢kelt¡nk, nivellÀlÂdik, illetve
feloldÂdik az ¢rtelmetlens¢g deklarÀlt kozmikus pÀtoszÀban, mÀsr¢szt egy olyan ¢rtelmezûi szinkretizmusban, mely kaotikusan mindent magÀba olvaszt, egy ä egy¢bk¢nt impozÀns ä müvelts¢g minden egymÀst kizÀrÂ elem¢t, Marx, Goethe, Freud, Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard, Camus vagy a k´z¢pkori
miszt¢riumjÀt¢kok vilÀgÀhoz visszakanyarodÂ katolikus b´lcseletet, illetve a vallÀstudo-

mÀny ter¡let¢rûl olyan elt¢rû iskolÀk, mint a
rituÀlis, a strukturalista vagy a Ker¢nyi nev¢vel is f¢mjelzett fenomenolÂgiai iskola eredm¢nyeit. így vÀlik azutÀn a szerzû fû mÂdszer¢v¢ az analÂgiÀk ä szinte futÂszalagon
t´rt¢nû ä gyÀrtÀsa, melynek sorÀn a B AK KHçNSNýK PentheusÀnak sorsÀt a bibliai IzsÀk¢hoz (256.) vagy ¢ppens¢ggel Krisztus¢hoz
hasonlÁtja (innen ered a mü cÁme: I STENEV ýK ), az aiskhylosi Prom¢theust ä a marxi
utÂ¢letre hivatkozva ä àvak rem¢nyüÊ àszent
ProletariÀtusÊ-hoz (51.), a sophokl¢si Aias ostoba figurÀjÀt pedig ä egy olcsÂ po¢nnal ä àmodern mÁtoszÀhozÊ, az Ajax sÃrolÂszerhez (94.)!
Az abszurd vilÀgÀban persze minden lehets¢ges, sût minden eklekticizmus is homogenizÀlÂdik, m¢g az ilyesf¢le analÂgiÀk is.
A tÃlzÂ ÀltalÀnosÁtÀsok, a fel¡letes analÂgiÀk ¢s az erûltetett koncepciÂ okozta csalÂdÀsok k´zepette a k´nyv ¡dÁtû r¢szletei kÀrpÂtolhatjÀk az olvasÂt ä amelyek alig vagy ¢ppens¢ggel egyÀltalÀn nem kapcsolÂdnak az
alapkoncepciÂhoz. P¢ldÀul a humoros, ironikus, tragikomikus, vagyis annyira emberi ALK°STIS ¢rtelmez¢se. Kott rehabilitÀlja az ÀltalÀban gyÀvÀnak, jellemtelennek tekintett ä
Àm voltak¢ppen csak nagyon is h¢tk´znapi ä
Adm¢tost, Alk¢stis patetikusnak v¢lt ´nfelÀldozÀsÀt pedig Euripid¢s irÂniÀjÀnak szÀmlÀjÀra Árja: hiszen mit ¢r a hÀzastÀrsi ´nfelÀldozÀs egy csalÂ, hütlen f¢rjjel szemben, s
mennyire vehetû komolyan a feltÀmadÀs a
halÀlbÂl, ha azt egy t´kr¢szeg H¢rakl¢s inszcenÀlja! Ezek a vilÀgok nem ¢rintkeznek egymÀssal, v¢li Kott, hiszen a halÀl eleve mÀs a
haldoklÂnak ¢s annak, aki azt n¢zi. àAlk¢stis
halÀlÀnak valÂsÀgosnak kell lennie, hogy feltÀmadÀsa valÂszÁnütlen lehessen. Az eg¢sz darabban ez az egyetlen opera seria jellegü jelenet, a
t´bbi a buffo hangnem¢ben zajlik. A prolÂgusban
megjelenû HalÀl, amelyik nagy kardot szorongat a
kez¢ben, ¢s ApollÂnnal huzakodik, nevets¢ges alak,
de Alk¢stis mÀsf¢le halÀlt lÀt maga elûtt: ez a halÀl
soha egy percet sem vÀr.Ê (189.) Ugyanilyen finom, valÂs t´rt¢nelmi tapasztalatokon edzûd´tt lÀtÀsmÂddal viszonyul az AIAS zÀrÂjelenet¢hez, kil¢pve a t´rt¢nelem nagy mechanizmusÀnak kiss¢ unalmas k¢pzetk´r¢bûl a
tetemre, Aias ÀrnyÀnak jelenl¢t¢bûl vonva le
a ma is aktuÀlis ¡zenetet: àA holttesteket el kell
temetni. Minden holttestet. Min¢l nagyobb, annÀl
hamar¢bb. Az idej¢ben el nem temetett holttestekkel
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mindig gond van. TeiresiÀs hiÀba figyelmezteti KreÂnt az ANTIGON°-ban: ÏKi Ãgyis meghalt, minek
meg´lni m¢g?ÎÊ (1030.) àAz istenf¢lû politikus
tudja, hogy az eltemetetlen holtak s¢rtik az isteneket; a gyakorlatias politikus tudja, hogy az eltemetetlen holtak ragÀlyt terjesztenek; az elûrelÀtÂ politikus tudja, hogy az eltemetetlen holtak rossz gondolatokat ¢bresztenek az emberekben. A salamisi hajÂsok szoros k´rt alkotnak Aias holtteste k´r¡l. A
holttesteknek meg kell adni azt, ami jÀr nekik. M¢g
a tiszteletet isÊ ä id¢zi Aias legokosabb ellenfel¢nek, Odysseusnak halhatatlan szavait a drÀma v¢g¢rûl: àEllens¢gem volt n¢kem is [...] / De
bÀr az volt, ¢n nem lenn¢k igaztalan / HozzÀ [...]
û volt mind k´z¡l... / legdicsûbb / Vit¢z [...]Ê (91.)
Ha valam¢rt, hÀt e briliÀns r¢szletek¢rt ¢rdemes elolvasni a k´nyvet.
Kocziszky °va

SZOLZSENYICIN BESZ°L
Alekszandr Szolzsenyicin: Az àorosz k¢rd¢sÊ
a XX. szÀzad v¢g¢n
FordÁtotta Bagi Ibolya, Katona Erzs¢bet, Kiss
Ilona, Kozma AndrÀs, K´ncz´l Csaba, PÀll Erna
EurÂpa, 1997. 380 oldal, 950 Ft
Egy jÂ szerkesztû, az kellett volna neki, de nagyon. A k´tetet lapozgatvÀn olyan ¢rz¢sem
tÀmadt, hogy ez jobban hiÀnyzott Szolzsenyicinnek, mint a szabadsÀg. Pedig egyÀltalÀn
nem tartozom azok k´z¢, akik el¢rz¢keny¡lten szoktÀk emlegetni, hogy az orosz irodalom legnagyobb alkotÀsait àaz¢rt m¢giscsakÊ
a zsarnoksÀg sz´rnyü felt¢telei k¢nyszerÁtett¢k ki az ÁrÂkbÂl, s a cenzÃra n¢lk¡l aligha
sz¡letett volna meg a àszent orosz irodalomÊ.
Hiszen szabadsÀg ¢s müv¢szet nem csereszabatos fogalmak ä arrÂl nem is besz¢lve, hogy
(a privilegizÀlt tehets¢gtelenek kiv¢tel¢vel) a
szovjet irodalom alkotÂi a sajÀt k¡lsû-belsû
¢letk´r¡lm¢nyeiket valÂszÁnüleg boldogan
elcser¢lt¢k volna a cÀrizmus sz´rnyü felt¢teleire.
Szolzsenyicin 1972 ¢s 1994 k´z´tt keletkezett h¢t publicisztikai hev¡letü, hÁres tanulmÀnyÀnak magyar nyelvü kiadÀsa mindazonÀltal arrÂl tanÃskodik, hogy az ÁrÂnak ä
aki A GULçG SZIGETV ILçG komor csodÀjÀval

t´bbet tett a v¢g¡l magÀtÂl ´sszeomlÂ szovjet
totÀlis rendszer ellen, mint bÀrki mÀs ä m¢giscsak nagyobb sz¡ks¢ge lett volna egy jÂ
szerkesztûre, mint a szabadsÀgra. Ez a halÀlt
megvetûen bÀtor, tiszta ¢thoszÃ, kem¢ny f¢rfi
ugyanis a szovjet diktatÃra szorÁtÀsÀban ¢s a
nyugati vilÀg nem kev¢sb¢ megk¢rdûjelezhetetlen, ´nel¢g¡lt ¢rt¢krendj¢ben is szabad
ember ¢s szabad ÁrÂ, fûleg pedig ´nmaga tudott maradni. Az id¢n decemberben nyolcvan¢ves, szakÀllas prÂf¢tÀnak valÂszÁnüleg ez
lesz a legnagyobb, legtiszteletrem¢ltÂbb ¢rdeme a t´rt¢nelem Át¢lûsz¢ke elûtt.
M¢g akkor is, ha az utÂkor ezt valÂszÁnüleg k¢ptelen lesz meg¢rteni. Itt van p¢ldÀul
egy id¢zet Szolzsenyicin 1973 szeptember¢ben a SzovjetuniÂ vez¢reinek k¡ld´tt intelmeibûl. àN¢zz¡k a t¢nyeket elfogulatlanul: Ïa haladÂ ideolÂgiaÎ s´t¢t vihara Nyugat felûl lepett meg
benn¡nket m¢g a mÃlt szÀzad v¢g¢n, s miutÀn lelk¡nket kellûk¢ppen meggy´t´rte s t´nkretette ä
hagyjuk, hadd vonuljon tova, ha mÀr magÀtÂl is
arra, Kelet fel¢ visz az Ãtja... [UtalÀs a kÁnai kulturÀlis forradalomra. ä G. ç.] A szellemi ¢let
minden ÀgÀnak jelenlegi centralizÀciÂja torzulÀs ¢s
szellemi gyilkossÀg. [...] S itt is, mint mÀsutt, minden vonalon, ami az eg¢szs¢ges OroszorszÀg fel¢pÁt¢s¢t akadÀlyozza: az az ideolÂgia.Ê
Elj´vendû nemzed¢kek ä rem¢nykedj¡nk! ä fel sem fogjÀk majd, micsoda erû, ´ngyilkos szenved¢ly kellett ahhoz, hogy valaki
egy ilyen nyÁlt levelet Árjon a Kremlbe, a vehemens resztalinizÀciÂ tombolÀsÀban ¢lû vilÀgbirodalom ´r´k´s uralomra berendezkedû vezetûinek. Pontosan azoknak, akik a ä
ma mÀr tudjuk, elsûsorban az aktuÀlpolitikai
ä hatalmi harc ¢rdek¢ben kezdem¢nyezett ä
hruscsovi àolvadÀsÊ utÀn a megtorlÂ g¢pezet
csÃcsra jÀratÀsÀval visszakem¢nyÁtett¢k a
rendszert, ¢s CsehszlovÀkia 1968-as megszÀllÀsÀval, a àkorlÀtozott szuverenitÀsÊ nev¢ben
megregulÀztÀk a k¡lsû gyarmatbirodalom
felpuhult v¢geit is. Nemr¢g k´zz¢tett dokumentumokbÂl tudjuk, mit gondoltak a SzovjetuniÂ vez¢reihez Árt terjedelmes, amorf
Szolzsenyicin-szÂzat szerzûj¢rûl az akkor m¢g
erej¡k ¢s dicsûs¢g¡k telj¢ben l¢vû cÁmzettek
(akiknek hosszÃ le¢p¡l¢se ¢s farce-ba fordulÂ
temet¢se alig egy ¢vtizeddel k¢sûbb egy Ãj vilÀgt´rt¢nelmi korszak kezdete lett). SzÀmukra Szolzsenyicin aff¢le jelent¢ktelen, hûz´ngû
senkihÀzi volt, akinek az intelmek megÁrÀsa
idej¢n mÀr csaknem tÁz ¢ve jelent meg utol-
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jÀra n¢hÀny elbesz¢l¢se a SzovjetuniÂban.
Akkor valamif¢le ostoba hiba folytÀn m¢g Lenin-dÁjra is felterjesztett¢k, Àm hamarosan
helyrehoztÀk az ¢bers¢g hiÀnyÀbÂl fakadÂ t¢ved¢st. °rdemes megfigyelni a sztÀlinizmus
virÀgkorÀhoz k¢pest tÃl bonyolult, mÀr-mÀr
lankadt leszÀmolÀsi mechanizmust, amelyben senki nem vÀllalja igazÀn a d´nt¢s felelûss¢g¢t: a KGB Szolzsenyicin atyai barÀtjÀnÀl tartott hÀzkutatÀs sorÀn elkobozta az ÁrÂ
n¢hÀny k¢ziratÀt, t´bbek k´z´tt A POKOL
TORNçCçN cÁmü reg¢ny k¢ziratÀt. A müvet a
szovjet kommunista pÀrt k´zponti bizottsÀgi
¢p¡let¢nek egy f¢lreesû szobÀcskÀjÀban, szigorÃ titoktartÀsi k´telezetts¢g mellett sorban
odaadtÀk elolvasni n¢hÀny megbÁzhatÂ ÁrÂnak, k´zt¡k Konsztantyin Szimonovnak. ýk
kem¢ny szavakkal elÁt¢lt¢k a müvet ¢s szerzûj¢t. A kollegiÀlis szakv¢lem¢ny alapjÀn azutÀn a pÀrt k´zponti bizottsÀgÀnak operatÁv
test¡lete, a titkÀrsÀg megtÀrgyalta az imigyen
¡ggy¢ vÀlt esetet. Gyemicsev, a pÀrtvezet¢s kulturÀlis ¡gyekben illet¢kes tagja a tanÀcskozÀson bÀtran àbomlott agyÃ, szovjetellenes beÀllÁtottsÀgÃ ÁrÂnakÊ nevezhette Szolzsenyicint. A nacionalista moszkvai pÀrttitkÀr Grisin pedig
azzal vÀdolta, hogy àmegrÀgalmaz mindent, ami
orosz, minden kÀder¡nketÊ. V¢g¡l Szemicsasztnij KGB-eln´k, mint aki jÂl v¢gezte dolgÀt,
javasolta az ÁrÂ kizÀrÀsÀt a Szovjet írÂk Sz´vets¢g¢bûl, ami egyebek mellett egzisztenciÀlis t´nkret¢tel¢t jelentette. Mindebben nem
az az ¢rthetetlen, hogy a szovjet birodalom
roppant alacsony IQ-jÃ, kontraszelektÀlt vezetûi hogyan v¢lekedtek az I VAN GYENYISZOV ICS EGY NAPJA ÁrÂjÀrÂl, hanem hogy a hatalmas orszÀg d´nt¢shozÂi vilÀgpolitikai horderejü l¢p¢sekre fordÁthatÂ drÀga idej¡kbûl
hosszÃ ÂrÀkat fecs¢reltek egy szÀmukra marginÀlis k¢rd¢sre.
Tegy¡k hozzÀ, hogy a veretes vitairat Âta
eltelt negyedszÀzad nemcsak ûket: Szolzsenyicint sem igazolta. Pedig ä az azÂta jÂszerivel fasiszta kirekesztû gondolkodÂvÀ ¢s term¢ketlen ÁrÂvÀ vÀlt orosz àfalusi ÁrÂkÊ mellett
ä ebben az ÁrÀsÀban az akkor ´tven´t ¢ves
prÂf¢ta talÀn elsûk¢nt szÂlt a hazÀjÀt pusztÁtÂ
k´rnyezeti Àrtalmak sÃlyos k´vetkezm¢nyeirûl. De ezeket a passzusokat zavaros szÂÀradat k´veti a vodka kÀrt¢kony hatÀsÀrÂl, a
Szolzsenyicin szerint elker¡lhetetlen szovjetä
kÁnai hÀborÃ felt¢telezett hatvanmilliÂ halott-

jÀrÂl, a vilÀg esetleges tÃltermel¢si vÀlsÀgÀrÂl
meg az alacsony fizet¢sekrûl. Az ÁrÂnak mindenrûl, m¢g a napi ÃjsÀghÁrekbûl ismert k¢rd¢sekrûl is megfellebbezhetetlen, drÀmai, de
t´bbnyire elnagyolt ¢s gyakran fel¡letes v¢lem¢nye van. A gÀttalanul, szinte fuldokolva
papÁrra ´nt´tt, formÀtlan asszociÀciÂsorbÂl
kitünûen fel sem mer¡l benne, hogy esetleg
olyasmirûl is szÂl, amiben nem kompetens.
SzomorÃ, amikor egy Szolzsenyicin formÀtumÃ ember a k´rnyezet megkÁm¢l¢s¢re azt javasolja, hogy a vÀrosok hatÀrÀban felÀllÁtott
sorompÂkon csak lovas kocsikat meg villanymeghajtÀsÃ jÀrmüveket engedjenek Àt...
Szolzsenyicin konoksÀgÀt, a müveihez
anyagot gyüjtû, ez¢rt nemritkÀn sok¢ves lÀgerb¡ntet¢ssel fizetû f¢rfiakkal ¢s nûkkel
szembeni v¢rlÀzÁtÂ hÀlÀtlansÀgÀt ismerve is
Ãgy v¢lem, hogy egy jÂ szerkesztûnek az¢rt
az ÁrÂ elhitte volna: kevesebb t´bb lenne. Ami
a magyar kiadÀsra is igaz, hiszen ennek a sz´vegnek elegendû lett volna n¢hÀny fontos
passzusÀt k´z´lni egy utÂszÂban ä ilyen azonban, sajnos, nincs a k´tetben, pedig nagy
sz¡ks¢g lett volna rÀ; m¢g a meg¢rt¢shez n¢lk¡l´zhetetlen jegyzetek ¢s a legsz¡ks¢gesebb
¢letrajzi adatok is hiÀnyoznak.
A SzovjetuniÂ vez¢reinek Árt tanulmÀnynÀl sokkal homog¢nebb a hÃsz¢ves szÀmkivet¢s v¢g¢n, 1994-ben, Szolzsenyicin hazat¢r¢se elûtt megsz´vegezett ÁrÀs, AZ àOROSZ
K°RD°SÊ A XX. SZçZAD V °G°N. Ez az EurÂpak´tetben k´z´lt mÀsik 1973-as tanulmÀny, a
MEGBçNçS °S ¹NKORLçTOZçS MINT A NEMZETI °LET KATEGñRIçI hÃsz ¢vvel k¢sûbbi, majdnem vegytisztÀn t´rt¢nelmi vÀltozata. A szint¢n nagyÁvü ÁrÀs az orosz ¢vszÀzadok
Âvatos prÂf¢tai hev¡lettûl Àthatott sajÀtos interpretÀciÂja. Szolzsenyicin hallatlan szeretettel, ¢l¢nk szÁnekkel vÀzolja fel hazÀja krÂnikÀjÀt, gyakran a t´rt¢nettudomÀny ÀltalÀnosan elfogadott n¢zeteivel szemben kiemelve belûle az orosz ¢let ´nfejlûd¢s¢nek ama
mozzanatait, amelyek az Àltala eszm¢nyinek
tartott Àllami berendezked¢s hasznÀt igazoljÀk. Ebben az ¢rtelemben aff¢le r´vid tanfolyam ez is, mint a hÁres bolsevik kiskÀt¢ (ha
tetszenek m¢g rÀ eml¢kezni).
A GULçG SZIGETV ILçG ÁrÂja t´rt¢nelemfelfogÀsÀban kit¡ntetett helye van a gondolatnak, hogy OroszorszÀg mindig is tÃl sokat
foglalkozott mÀs n¢pek gondjaival, ¢s ebbûl
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semmi haszna nem szÀrmazott. Az ÁrÂ Dosztojevszkij hûs¢t id¢zi: àOroszorszÀg immÀr k´zel
egy ¢vszÀzada nem ´nmagÀ¢rt ¢l, hanem csupÀn
EurÂpÀ¢rt!Ê S hozzÀteszi: à(Pontosabb lett volna
azt mondani: mÀr mÀsf¢l ¢vszÀzada.) De mi¢rt kizÀrÂlag EurÂpÀ¢rt? Hiszen OroszorszÀg azt sem
mulasztotta el, hogy 1863-ban az amerikai °szakot
segÁtse hadiflottÀjÀval a D¢l ellen! Mi keresnivalÂnk
volt ott? (Csak AngliÀn akartunk bosszÃt Àllni?)Ê
A globalizÀlÂdÂ vilÀgban ez n¢mi (a szerzûvel szemben nem ritka) rosszindulattal
akÀr izolacionizmusnak is nevezhetû. Magam
azonban a nagyoroszänagyszovjet imperializmus elmÃlt k¢t ¢vszÀzadÀnak szÀmos n¢p,
nem utolsÂsorban az oroszok szÀmÀra fÀjdalmas gyakorlata alapjÀn Ãgy hiszem, nagyon
is jÂzan megfontolÀs. Nyoma sincs benne a
kelet-eurÂpai ¢rtelemben vett nacionalizmusnak, s t´bbnyire mÀsok ellen sem irÀnyul. BÀr a szabadsÀgszeretet¡k¢rt ¢s fejletts¢g¡k¢rt nagyra becs¡lt lengyelekkel szemben Szolzsenyicin p¢ldÀul leplezetlen megvet¢ssel Ár az orosz ÀllamkincstÀrbÂl lend¡letesen meggazdagodÂ finnekrûl. àEgyÀltalÀn mi¢rt kellett FinnorszÀgot a birodalom kebel¢n bel¡l
tartanunk?Ê, k¢rdezi, gÃnyosan megjegyezv¢n, hogy a finn kormÀnyzÂsÀg àcsodÀs ter¡letenkÁv¡lis¢g¢nek ¢s P¢tervÀr szomsz¢dsÀgÀnak
k´sz´nhetûen ideÀlis mentsvÀra ¢s lerakata lett a
legk¡l´nb´zûbb oroszorszÀgi forradalmÀroknak ä
eg¢szen a [szÀzadelûn v¢res terrorakciÂkat
szervezû ¢s ezzel a b¢k¢s reformfolyamatokat
megtorpedÂzÂ ä G. ç.] eszer harci gÀrdistÀkig
¢s a lenini bolsevikokig...Ê
Az emberben olvasÀs k´zben Ãjra ¢s Ãjra
fel´tlik, hogy milyen mÀs lett volna, ha Szolzsenyicinnek normÀlis gyermek- ¢s ifjÃkor
jut osztÀlyr¢sz¡l, s nem idûs´dû fejjel, a gulÀg iszonyÃ tapasztalatÀval a hÀta m´g´tt veszi k¢zbe az ÁrÀsÀban gyakran iskolÀsan id¢zett Kljucsevszkij müveit meg a t´bbi klaszszikus orosz historikus munkÀit. Ahogy azonban elûrehalad a megjelenÁtett idûben, a szem¢lyesen is Àt¢lt periÂdusokrÂl szÂlvÀn mÀr
mind t´bb term¢keny vitÀra k¢sztetû, friss ¢s
eleven gondolatot k´z´l. A àbirodalomteremtû bolsevikokatÊ manapsÀg csakugyan idealizÀlÂ oroszorszÀgi sz¢lsûbal ¢s sz¢lsûjobb k¢pviselûinek p¢ldÀul William Bullit amerikai
diplomata nemr¢g megjelent korabeli naplÂjÀt id¢zi. Ebbûl ÃjÂlag kider¡l, amit mÀs forrÀsokbÂl is tudunk: hogy hatalma megment¢se ¢rdek¢ben Lenin 1918-ban hajlandÂ lett

volna lemondani Nyugat-BelorussziÀrÂl, Ukrajna fel¢rûl, az eg¢sz KaukÀzusrÂl, a KrÁmrûl, a teljes UrÀlrÂl, Szib¢riÀrÂl ¢s MurmanszkrÂl. Sût, Árja Szolzsenyicin, akkor ¢s
k¢sûbb is àvalamely Komintern-akciÂ lebonyolÁtÀsÀhozÊ ä a bolsevikok àrablÂgazdÀlkodÀst folytattak az oroszorszÀgi koncessziÂkkal: Vanderlippel
arrÂl tÀrgyaltak, hogy ´tven ¢vre [!] b¢rbe adjÀk
neki az olajlelûhelyeket, a sz¢nbÀnyÀkat, a Tengermell¢k ¢s a Kamcsatka menti halÀszatot, a hÁrhedten szovjetellenes L. Urquhartnak hosszÃ lejÀratÃ
koncessziÂba adjÀk korÀbbi szÁnesf¢m- ¢s sz¢nbÀnyÀszati vÀllalatait [...] az angoloknak huszon´t
¢vi (1945-ig szÂlÂ) olajkoncessziÂt ajÀnlottak Bakuban ¢s Groznijban; az ¡zleti ¢letben z´ldf¡lü Armand Hammernek pedig az alapajevi azbesztbÀnyÀk koncessziÂjÀt...Ê.
ElgondolkodtatÂ csoportosÁtÀsa ez a r¢gen
ismert ¢s a nemr¢g napvilÀgra ker¡lt k¢ts¢gtelen t¢nyeknek. Mik¢nt az is, hogy a szlÀv
k´ztÀrsasÀgok terh¢re hogyan fejlesztett¢k a
csupÀn a szovjet korszakban l¢trehozott nemzeti r¢giÂkat, hogy a birodalom ´sszeomlÀsÀval àn¢mely nemzeti k´ztÀrsasÀgok f¡rge f¡hrerjeiÊ
hüs¢ges, Moszkva-barÀt kommunistÀbÂl huszonn¢gy Âra alatt elk´telezett nacionalistÀk
¢s a f¡ggetlens¢g bajnokai legyenek, s e minûs¢g¡kben (utalÀs Sevardnadz¢re) megk¡l´nb´ztetett tisztelettel fogadjÀk ûket a nyugati fûvÀrosokban.
Nacionalizmus volna ez? Orosz fundamentalizmus? Nem hiszem. Ahogyan a mÀsodik vilÀghÀborÃ Szolzsenyicin-¢rt¢kel¢se
sem az, a magÀt a n¢met hadseregnek megadÂ hÀrommilliÂ szovjet katona, a visszavonulÂ n¢meteket szÀzezerszÀmra k´vetû civilek vagy a f¢l ¢vszÀzadig ÀrulÂnak minûsÁtett
V laszlov-hadsereg emleget¢s¢vel. Szolzsenyicin orosz t´rt¢nelemolvasatÀt a maga eg¢sz¢ben sem lehet ilyen vÀddal illetni: n¢pe belsû
tartal¢kaibÂl, teremtû energiÀibÂl szeretne
egy àerk´lcs´s OroszorszÀgot fel¢pÁteniÊ. IdealizÀlva hazÀjÀnak a nyugati civilizÀciÂtÂl valÂban csillagtÀvoli, kiterjedt ¢szakkeleti r¢giÂit,
amelyeket ä teljesen alaptalanul ä a tÀrsadalmi ¢s erk´lcsi megÃjulÀs forrÀsÀnak tart. °s
unos-untalanul apokaliptikus k¢peket festve
a k´rnyezeti kÀrok k´vetkezm¢nyeirûl. Alekszandr Szolzsenyicin t´rt¢netfilozÂfiai ¢s a j´vûbe nyÃlÂ ideolÂgiai-politikai koncepciÂjÀrÂl bÀtran elmondhatÂ: minden messianisztikus hev¡lete ellen¢re nem t´bb, mint szerzûje ÁrÂi munkÀssÀgÀnak r¢sze. Politikai
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programk¢nt Szolzsenyicinnek a RomanovcsalÀd utazÀsait utÀnzÂ teÀtrÀlis hazat¢r¢se
Âta v¢gleg megbukott.
K¢nyesebb t¢mÀt ¢rintenek ¢s sokak szÀmÀra a mi tÀjainkon is kellemetlenek lehetnek ellenben a k´tetnek az ¢rtelmis¢g t´rt¢nelmi szerep¢vel foglalkozÂ tanulmÀnyai. Elsûsorban az çLTANULTAK cÁmen k´zreadott
1974-es ÁrÀs, amelyet talÀn szerencs¢sebb lett
volna àNagyokosokÊ-nak magyarÁtani. Hiszen ¢ppen hogy azokrÂl szÂl, akik tanultak,
Àm a n¢pi kultÃrÀval ¢s a t´rt¢nelmi hagyomÀnyokkal szemben magasabb rendünek
v¢lt tudÀsukat gyilkos n¢pboldogÁtÂ eszm¢k
agresszÁv szolgÀlatÀba ÀllÁtjÀk. Az orosz t´rt¢nelem ebben a k¢rd¢sben igazolni lÀtszik a
gondolkodÂt: az elmÃlt szÀz ¢v krÂnikÀjÀban
valÂban eg¢sz nemzed¢kekre jellemzû volt a
k¢plet, hogy a n¢pi-csalÀdi stb. gy´kereiktûl
elszakadt fiatalok aff¢le turgenyevi (bazarovi,
ha tetszik) indulattal (lÀsd m¢g Dosztojevszkij: ¹RD¹G¹K ) vilÀgmegvÀltÂ eszm¢ket valÂsÁtottak meg. Majd ä ha siker¡lt ¢letben maradniuk ä elegÀnsan oldalt l¢ptek, ¢s tÀvoztak a maguk kavarta pusztÁtÀs vihara elûl.
Szolzsenyicin ezzel szemben azt tekinti ¢rtelmis¢ginek, aki iskolai v¢gzetts¢g¢tûl f¡ggetlen¡l, morÀlis k¢sztet¢stûl ¢s alkotÂ szenved¢lytûl sarkallva, n¢pe szerves kultÃrÀjÀbÂl
segÁt kibontakoztatni az ¢let ¢pÁt¢s¢re alkalmas ¢rt¢keket, an¢lk¡l, hogy tûle idegen, gyilkos kÁs¢rletek alanyÀvÀ tenn¢. Tartok tûle, ennek a forgatÂk´nyvnek nem nagyobb a realitÀsa, mint annak, amelyet Szolzsenyicin (nem
minden ok n¢lk¡l) ostoroz. ArrÂl nem is besz¢lve, hogy az ÁrÂ mÀr megint fels¡l a prognÂzissal: szenved¢lyes jÂslata szerint az ÀltalÀnos müszaki haladÀs csûdje miatt a n¢p visszat¢r majd
a f´ldh´z, amelytûl ä tizen´tmilliÂ eg¢szs¢ges,
munkaszeretû parasztcsalÀd elpusztÁtÀsÀval,
deportÀlÀsÀval, nagyvÀrosokba terel¢s¢vel ä
Lenin ¢s SztÀlin valÂban elragadta.
A magyar k´tet legfontosabb fejezete a
MI°RT V ESZ°LYES A NYUGATRA N°ZV E OROSZORSZçG HIBçS MEGíT°L°SE? cÁmü 1980-as tanulmÀny. Szolzsenyicin Ázekre szedi benne az
euroatlanti vilÀg MoszkvÀval ¢s az aktuÀlis
moszkvai vezet¢ssel szemben valÂban mindig
hihetetlen¡l meg¢rtû-megengedû felfogÀsÀt.
Ma mÀr k´zhely, hogy milyen sÃlyos az antifasiszta eurÂpai ¢s fûleg amerikai ¢rtelmis¢g
felelûss¢ge a nyugati SzovjetuniÂ-politikÀ¢rt,

amely a Hitler-ellenes sz´vets¢g sokÀig talmi rem¢ny¢ben SztÀlinnak eln¢zte (a barna
n¢pirtÀsnÀl egyetlen param¢ter¢ben sem kisebb) szovjetuniÂbeli genocÁdiumot. Szolzsenyicin tanulmÀnya azonban olyan sok adatot,
¢rvet, nÀlunk ugyanilyen okokbÂl ismeretlen
t¢nyt k´z´l errûl, hogy minden magyar ¢rtelmis¢ginek fontos lenne elolvasni. TalÀn segÁtene megingatni a ma m¢g ÀltalÀnos n¢zetet, hogy àha elûfordultak is hibÀkÊ, ez csak
(csak!) a modernizÀciÂ Àra volt. °s a szovjet
korszak hetvenn¢gy ¢ve nem X milliÂ, hanem àcsakÊ Y milliÂ ember¢letet k´vetelt.
Meg ugye a SzovjetuniÂ m¢giscsak fel¢pÁtett
egy erûs orszÀgot, amelyre vilÀgszerte rem¢nykedve pillantottak az igazsÀgtalan tÀrsadalmi rendszerekben ¢lû elnyomottak...
Sokkal problematikusabb ennek a tanulmÀnynak az a r¢sze, amelyben Szolzsenyicin
a SzovjetuniÂbÂl Nyugatra ker¡lt kremlinolÂgusokat, fûleg a magyar kiadÀsban Szimenszk¢nt emlegetett konzervatÁv Dimitry
Simest ¢s a liberÀlis Alekszandr Janovot vÀdolja. A k¢t tekint¢lyes kutatÂ az 1980-as
¢vek eleje Âta mÀsokkal egy¡tt sorozatosan figyelmezteti a vilÀgot a àv´r´sbarnaÊ veszedelemre. Vagyis a kirekesztû nagyorosz nacionalizmust zÀszlajÀra emelû kommunista ideolÂgia emlûj¢n nevelkedett sz¢lsûbal meg a
sz¢lsûjobb sz´vets¢g¢re.
Szolzsenyicin ebben a tanulmÀnyÀban nyomÂs ¢rvekkel bizonyÁtja, hogy a bolsevik uralom v¢gzetesen megroppantotta az eg¢szs¢ges orosz nemzeti ¢rz¢st, amelyre û maga
hazÀja j´vûj¢t rem¢lte ¢pÁteni. Ami nem zÀrja
ki Simes¢k igazsÀgÀt ¢s a rasszista v´r´sbarna
ideolÂgia valÂs vesz¢lyeit ä m¢g akkor sem, ha
a valÂsÀgos orosz ¢let ettûl is, attÂl is egyre
messzebbre ker¡l. Azt hiszem, a magyar kiadÀs n¢hÀny egymÀst ism¢tlû tanulmÀnya helyett ilyen ¢s ehhez hasonlÂ tanulmÀnyokat ä
p¢ldÀul a hÃsz ¢vig Árt V ¹R¹S KER°K k´r¡l
sz¡letett sz´vegeket vagy Szolzsenyicin ÀllÁtÂlagos antiszemitizmusÀnak dokumentumait,
àfundamentalizmusÀnakÊ bizonysÀgait stb. ä
kellett volna ebbe a k´tetbe vÀlogatni. Hiszen
e kiadÀs elûk¢sz¡letei idej¢n mÀr rendelkez¢sre Àllt Szolzsenyicin publicisztikÀjÀnak ¢s a
vele kapcsolatos dokumentumoknak mÀsf¢l
ezer oldalas, orosz nyelvü k´tete.
Gereben çgnes
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AZ EREDET AKARçSA
Philippe Lacoue-Labarthe: Musica ficta.
Wagner-olvasatok
FordÁtotta SzabÂ LÀszlÂ
Latin Betük AlapÁtvÀny, Debrecen, 1997.
190 oldal, 1180 Ft
Musica ficta ä a terminus nem a filozÂfia, hanem a zenet´rt¢net szÂtÀrÀbÂl ismerûs. Most
azonban, amikor nem zenet´rt¢n¢sz, hanem
filozÂfus-eszt¢ta k´nyv¢nek ¢l¢n Àll, jÀt¢kosan tÀg dimenziÂkat vesz fel: hÁvÂszavÀvÀ vÀlik annak a modern eurÂpai zenekultÃrÀnak,
amelynek moderns¢ge ¢ppen t´rt¢neti ´ntudatra ¢bred¢s¢ben rejlik, ¢s amely, az eredet
akarÀsÀnak lÀzÀban, Àm Âkori zenei feljegyz¢sek hÁjÀn arisztotel¢szi alapokra helyezkedve ´nmagÀt reprezentÀciÂk¢nt, vagyis valamely tÀvol l¢vû szellemi tartalom bemutatÀsak¢nt hatÀrozta meg. FiktÁv tehÀt, mert csupÀn helyettesÁt valamit, ami ´nmagÀn tÃl
van. Hogy a musica ficta eredetileg mit jelent,
azt a bevezetû tanulmÀnyhoz füz´tt szerkesztûi jegyzet igyekszik megmagyarÀzni a maga
szükszavÃsÀgÀban f¢lrevezetûen: a terminus
tudniillik nem ´nmagukban a rendszeridegen hangokat, hanem ezek megszÂlaltatÀsÀnak gyakorlatÀt jelzi, egy sajÀtos kottaolvasÀsi
konvenciÂt, melyben egyes hangok hallgatÂlagosan magasabban vagy alacsonyabban
¢neklendûk, an¢lk¡l tehÀt, ¢s ez¢rt is ficta,
hogy a vÀltoztatÀst a kotta felt¡ntetn¢. A bevezet¢s nyolc jegyzete k´z¡l legalÀbbis n¢gy
nem Àllja ki a szakmai korrekts¢g prÂbÀjÀt:
hogy a dramma per musica megjel´l¢st csak
1600-tÂl vÀltja fel az opera müfajterminusa,
t´bbsz´r´s fikciÂ, egyr¢szt, mert 1600 elûtt
nem is igen volt mit jel´lni, mÀsr¢szt, mert a
dramma per musica nem szerepel az elsû operÀk cÁmlapjain, harmadr¢szt pedig, mert a
terminus a legkev¢sb¢ sem tünik el az opera
seria vagy az opera buffa megjel´l¢sek meghonosodÀsakor, s a XVIII. szÀzad v¢g¢ig k´zkeletü marad (lÀsd Mozart). A jelzûitûl megfosztott opera mint autentikus szerzûi szÂhasznÀlat pedig egyenesen k¢sei ¢s ritka t¡nem¢ny az operat´rt¢netben; mondhatnÀm,
maga is fikciÂ, utÂlagos müfajt´rt¢neti kreatÃra, mely itt ¢s most fûleg az¢rt hasznavehetû, mert hÁrt ad az olykor sz¢les, mÀskor szük,

de mindig Àthidalhatatlan szakad¢krÂl a zenei gyakorlat ¢s elm¢leti ¢pÁtm¢nyei k´z´tt,
arrÂl a szakad¢krÂl, amelyre a k´nyv eg¢sze
akarata ellen¢re rÀmutat, s amely Ágy a recenziÂ tÀrgyÀvÀ tolakszik elû. (Hogy a k´nyv
szerzûje Wagner zenedrÀmÀit egyszerüen
operÀnak nevezi, az mÀr annak a terminolÂgiai nonchalance-nak r¢sze, amelyre k¢sûbb
szint¢n visszat¢rek.) A szerkesztûi jegyzetek
k´z¡l a seconda prattica kommentÀrjÀban talÀn csak sajtÂhiba a durva elÁrÀs, de Vicentino traktÀtusÀnak cÁm¢t csakis ¢rtetlens¢g fordÁttathatta àa modern praktikumra lecsupaszÁtott antik zen¢Ê-nek. A rejt¢lyes intenciÂjÃ
magyarÁtÀs valahogy Ágy szÂlna helyesen: a
modern gyakorlatra (ti. term¢szetesen a zenei gyakorlatra) alkalmazott antik zene. A
szaktudomÀnnyal (¢s az olaszosokkal) valÂ
egy¡ttmük´d¢si k¢szs¢g nem ¢ppen barÀtsÀgos fokÀnÀl nagyobb baj, hogy egy tartalmi
utalÀs megy veszendûbe e fordÁtÀsi fiaskÂval:
a k´nyv szerzûje ¢ppen a ridotta gesztusÀbÂl
magyarÀzza az opera eg¢sz müfajÀt, mint
amelyben az antik g´r´g ´sszmüv¢szet feltÀmasztÀsÀnak ig¢nye, a szakrÀlis eredethez valÂ visszat¢r¢s jegy¢ben valÂ megÃjulÀs, maga
a voltak¢ppeni Mü eszm¢nye testes¡l meg.
MÀrpedig ezt az eszm¢nyt Wagner vette fel
a legk´vetkezetesebben programjÀba, s rekesztette be egyÃttal a müfaj t´rt¢net¢t (mÀrmint a szerzû nagyvonalÃ elk¢pzel¢se szerint).
A tetralogikusan elrendezett k´nyv tÀrgya
mindazonÀltal nem Wagner. K´zismert ¢s sÃlyos tÀrgyrÂl sajÀt gondolatokat megfogalmazni ma türhetetlen exhibicionizmusnak
szÀmÁt ä valamely ÀllÁtÀs, Ãgy lÀtszik, csakis
valamely autoritÀs egy ÀllÁtÀsÀhoz valÂ viszonyÀban fogalmazÂdhat meg. Ennek szellem¢ben a n¢gy tanulmÀny a Wagner-recepciÂ
n¢gy prominens eset¢t elemzi. Hogy, hogy
nem, a legmegoldottabb ¢s a legmeggyûzûbb
k´z¡l¡k ¢ppen az, amelyben a szerzû Sch´nberg MñZES °S çRON-jÀnak t¡kr¢ben (pontosabban a torzÂ Adorno-f¢le interpretÀciÂjÀban) mutatja fel a ànagy müv¢szetÊ wagneri
´r´ks¢g¢nek folytathatatlansÀgÀt. A n¢met
hagyomÀnyhoz kapcsolÂdÂ mÀsik tanulmÀny
Heideggert Nietzsche-apolog¢tak¢nt mutatja
be, akinek c¢lja, hogy nagy elûdj¢t a fasiszta
ideolÂgia ¡led¢kei alÂl kiszabadÁtsa ä nyilvÀn
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ebben a k´r¡lm¢nyben keresendû annak
oka, hogy Nietzsche Wagnerrel valÂ szakÁtÀsÀnak t¢ny¢t olyannyira tÃldimenzionÀlja.
A n¢met befolyÀs dominanciÀjÀnak terh¢tûl m¢g mindig nem teljesen megszabadult
magyar zenetudomÀny szÀmÀra nyilvÀn a k¢t
francia tÀrgyÃ tanulmÀny tartogat t´bb ÃjdonsÀgot. Nem annyira Baudelaire Wagnerk¢pe, amelyet fûleg 1861-es Wagner-essz¢je
rajzol ki, ¢s amely nemigen megy tÃl a zene
felsûbbs¢g¢nek elismer¢s¢n, ama k¢pess¢g¢re valÂ rÀd´bben¢sen, mellyel ä szabadsÀga
r¢v¢n ä az ¢rz¢kf´l´ttit meg¢rz¢kÁti, ¢s ezzel,
amint a szerzû rÀmutat, a fens¢ges filozÂfiai
hagyomÀnyÀhoz kapcsolÂdik Baudelaire.
Hanem mindenekelûtt Mallarm¢¢. Nem
egyszerüen az¢rt, mert a Wagner-recepciÂban hangadÂ n¢met hagyomÀnyhoz kapcsolÂdik azzal, hogy Wagner müv¢szet¢hez
fenntartÀsokkal k´zelÁt. Hanem mert ezek a
fenntartÀsok Wagner fel¢ vezetû finom, m¢gis l¢nyegi szÀlakkal pÀrhuzamosak. Mallarm¢
befejez(het)etlen lÀtomÀsÀt, a K´nyvet a totÀlis müalkotÀsnak ugyanaz az ig¢nye hÁvta
¢letre, mint a Gesamtkunstwerk wagneri terv¢t. Csakhogy Mallarm¢ ezzel ¢ppen a szÂ elsûs¢g¢t kÁvÀnja megûrizni, a müv¢szeti Àgak
k¡l´nbs¢g¢t az ÁrÀs fogalmÀban oldja fel, s
jellemzû mÂdon àa szimfÂniÀnak a K´nyvre valÂ
ÀtÁrÀsÀrÂlÊ besz¢l. Wagner viszont ä a LEV °L
A ZEN°RýL tanÃsÀga szerint ä programszerü
tudatossÀggal lemond errûl a hatÀrÀtl¢p¢srûl, mert k¢sûbb pontosan igazolÂdÂ sejt¢se
van arrÂl, hogy az egyes müv¢szeti Àgak tovÀbbi telÁt¢se az abszurdhoz ¢s a groteszkhez
vezet. HasonlÂk¢pp mindeddig rejtett pÀrhuzam volt nemcsak az, hogy Mallarm¢ Wagnerhez hasonlÂan egyfajta zenei ÀllamvallÀsrÂl Àlmodozik, hanem hogy e vallÀs misztikus
tÀrgya a terminus szintj¢n is felbukkan Mallarm¢ ÁrÀsaiban: mÀr Heidegger elûtt alkalmazza a Gestalt francia megfelelûj¢t, a figure-t.
çm hogy pontosan mit takar ¢s mennyiben
megfelelûje a figure vagy a type a n¢met terminusnak, arra a tanulmÀny alapjÀn bajosan
tudn¢k felelni, s ennek okÀt a Mallarm¢t ¢s
Lacoue-Labarthe-ot egyarÀnt magÀba foglalÂ
francia essz¢stÁlust l¢trehÁvÂ ¢szjÀrÀsnak a
magyartÂl ¢s a n¢mettûl gy´keresen elt¢rû ¢s
ezekkel ´sszem¢rhetetlen, mindemiatt pedig
l¢nyeg¢ben lefordÁthatatlan mivoltÀban lÀtom. Hogy a szellemesen t´bbjelent¢sü ere-

deti alcÁm (FIGURES DE W AGNER) elsinkÂfÀlÀsa r¢v¢n ism¢t egy tartalmi allÃziÂval lett
szeg¢nyebb a k´tet, azt inkÀbb csak rezignÀltan elk´nyvelem, nem rovom fel, mert javaslatom nekem sincs.
A szerzû egy helyen arrÂl Ár, hogy a filozÂfusok az elmÃlt k¢tezer ¢vben nem sok Ãjat
tudtak mondani a zen¢rûl. MalÁcia n¢lk¡l tehetû hozzÀ, hogy a szerzû maga is e hagyomÀny foglya. PlatÂntÂl Lacoue-Labarthe-ig a
gondolkodÀs fû vonulata a filozÂfia k¢rd¢seit
teszi fel a zen¢nek. A zene helyett Ágy akaratlanul is a Zen¢rûl ¢rtekeznek, sajÀt elûzetes
elk¢pzel¢seikrûl tehÀt, amelyeket nem volt
mÂdjuk ´sszevetni a l¢tezû zen¢kkel. R¢szben szakmai kompetencia hÁjÀn, r¢szben pedig az¢rt, mert a hangzÂ zene müvel¢se nem
tartozott sem a müv¢szet, sem a tudomÀny
k´r¢be, sût olyan alacsonyrendü dolognak
szÀmÁtott, amivel magÀn a csinÀlÀson tÃl foglalkozni egyÀltalÀn nem ¢rdemes. Ez a hagyomÀny az, ami mÀig ¢rezteti hatÀsÀt. Holott a l¢tezû zen¢k nemcsak a szellemibûl keletkeztek, hanem ez a szellemi r¢sz mindig is
konfrontÀlÂdott a zenecsinÀlÀsnak: a komponÀlÀsnak ¢s a zen¢l¢snek a filozÂfiÀ¢tÂl merûben f¡ggetlen Ãton haladÂ hagyomÀnyÀval, s v¢g¡l is a kettû erûter¢ben sz¡lettek
meg. A gyakorlÂ muzsikusnak ä a szÂkapcsolat itt tÀgabb ¢rtelemben hasznÀltatik ä ´szt´n´s tudÀsa van arrÂl, hogy Zene: nincs,
csakis zen¢k vannak, s hogy a filozÂfusok zenefogalma maga sem egy¢b, mint musica ficta,
melyet a l¢tezû zen¢k marad¢ktalanul sosem
fognak igazolni. A praktikus zen¢sz szÀmÀra
¢rthetetlen a filozÂfia makacs erûfeszÁt¢se,
mellyel àa vilÀg legk¡l´n´sebb jelens¢g¢tÊ, ti.
a zen¢t, mindenÀron meg kÁvÀnja ¢rteni.
Implicit tudÀsa van arrÂl, hogy az ¢rtelmet,
amelyet a filozÂfia oly mohÂn keres, ¢ppen a
csinÀlÀs mondja ki, csak ¢pp a csinÀlÀs folyamatossÀga ¢rdek¢ben nyomban vissza is vonja, vagy ami ugyanaz, tÃll¢p rajta; s hogy az
¢rt¢s ig¢nye a csinÀlÀsrÂl valÂ leszakadÀsÀt s
e szakadÀs term¢ketlens¢g¢t tanÃsÁtja. így
hÀt a l¢tezû Wagner sosem fogja lefedni a filozÂfusok Wagner¢t, aki nem mÀs, mint a
wagners¢g Wagnere. BÀr mintha ¢ppen
Wagner p¢ldÀja cÀfolnÀ ezt, hiszen lÀtszÂlag
¢ppen az û esete bizonyÁtja, hogy a hangzÂ
¢letmü egy elvi alapvet¢s zen¢re valÂ lefordÁtÀsa. S a k´nyv szereplûinek Wagner-k¢pe
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t¢nyleg mindenekelûtt Wagner elm¢leti ÁrÀsain alapszik. çm valÂjÀban ¢pp e ponton fut
zÀtonyra a filozÂfia jÂhiszemüs¢ge: t¡nem¢nyes naivitÀsa elfedi elûle a csapdÀt, amelyet
a szerzû ÀllÁtott fel mindazoknak, akik a kettût, elm¢letet ¢s gyakorlatot k´zvetlen¡l ¢s
reflektÀlatlanul egymÀsra vonatkoztatjÀk. Ha
inspirÀlta is a zen¢sz Wagner a teoretikust
vagy fordÁtva, e kettû egymÀssal sokkal bonyolultabb ¢s megfoghatatlanabb viszonyban
Àll, mint ahogyan azt a mindenÀron bizonyossÀgra ÀhÁtozÂ filozÂfia lÀtni szeretn¢.
PÀrhuzamos jelens¢gekrûl van szÂ, a pÀrhuzamosok pedig, bÀrmennyire hasonlÂk is,
egymÀssal k´ztudottan sosem talÀlkoznak. A
legjobb p¢lda erre a Gesamtkunstwerk fogalma, mely sz¢d¡letes karrierj¢t a Wagner-ÁrÀsok egyetlenegy hely¢nek k´sz´nheti. Ebbe
az egyetlen helybe kapaszkodtak bele a filozÂfusok, s nagyr¢szt erre a fogalomra ¢pÁtett¢k fel a wagners¢g Wagner-k¢p¢t. Vajon ha
Wagner nem Árta volna le e szÂt, mik´zben
hangzÂ ¢letmüve vÀltozatlan marad ä ugyanÁgy festene-e a filozÂfia Wagnere? Le mert¢k
volna-e Árni a k¢ptelens¢get, amelyet Nietzsche nyomÀn Heidegger ¢s Adorno is leÁrt,
hogy àWagner gy´ng¢je a zeneÊ, vagy azt,
hogy àa wagneri kÁs¢rlet megbukottÊ? Merthogy m¢giscsak ez a vez¢rmotÁvuma a filozÂfia szÀzharminc ¢ves Wagner-recepciÂjÀnak.
Mindezen tovÀbbgondolkodva v¢g¡l is
kettûs ¢rz¢ssel fogadom a k´tetet. Egyfelûl
´r´mmel tapasztalom, hogy ma mÀr ilyen,
szük k´rnek szÂlÂ, m¢gsem a filozÂfia vagy a
zene kÀnonjÀba tartozÂ ¢rtelmis¢gi k´nyv is
megjelenhet idehaza. ¹r¡l´k, hogy a hazai
zenetudomÀny, ha kelletlen¡l is, szembes¡l a
t¢nnyel, hogy a tudomÀny nem az egyetlen
fÂruma a zen¢rûl valÂ hiteles ¢rtekez¢snek
(errûl ugyanis nincs mindenki informÀlva).
Ugyanakkor a hangzÂ zen¢vel valÂ kontroll
ig¢ny¢nek hiÀnyÀtÂl eltekintve is megh´kkenve ¢rz¢kelem az elk¢pesztû terminolÂgiai
imbrogliÂt, amely mÀr r¢gen nem az ÁrÀs
essz¢isztikus szabadsÀga, hanem gÀtlÀstalansÀg, ¢s nem filozÂfia, hanem dilettantizmus.
V¢g¡l az a tÀvolrÂl sem rosszhiszemü gondo-

lat is megfogalmazÂdott bennem: el¢gg¢ fontos, el¢gg¢ Ãjszerü, el¢gg¢ eredeti-e ez a
k´nyv ahhoz, hogy itt ¢s most magyarul is
megjelenjen? Ezt a mondatot nyilvÀn sosem
Árom le, ha a k´nyv tÀrgyÀt alkotÂ alapsz´vegek k´z¡l legalÀbb egyetlenegy mÀr le volna
fordÁtva. De nincs.
Dolinszky MiklÂs

A HOLMI POSTçJçBñL
Kedves Fûszerkesztû Ãr!
A Holmi jÃniusi szÀmÀnak k´rk¢rd¢se, ¢lnek-e irodalmunk k´zelmÃlt-nagyjai?
Nem tudok, nem szeretek prÂzÀt Árni,
m¢gis tanÃsÁtani szerettem volna, hogy (bennem) ¢lnek.

K°T AKROSZTICHON
Nem ¢rtem, hogy mi¢rt perceg bennem a szÃ,
Esznek, em¢sztenek inger¡lt sÂsavak,
Marnak sz¢t, jÂl kim¢rt lipÀzok, gyors inÃ
Esztendûk, enzimek, idû, tünt pillanat.
Siker, csûd nem kis¢rt, nincs derü, nincs borÃ:
Nem izgat engemet se vÁgsÀg, se harag.
A korcs utÂd nem ¢rt ä zagyva a szÂ, ocsÃ ä
G´rcs epigon k´vet ä kics¢pelt szalma csak.
Yankee-f´ldje takar, Yorick, ha elkapar.
çzott r´g´k f´l´tt jÂ n¢pem megsirat:
Gajdol a sok magyar ä ÀsÁt, felejt hamar.
Nincs hozzÀm k´z´t´k: nÂta, diszkÂ riaszt.
Elrejt a rût avar, otromba zürzavar
S neh¢z szagÃ k´d´k; sivÀr sÁr, snassz szavak.
HasznÀlati utasÁtÀs: A metszet ment¢n kett¢vÀlasztandÂ!
Tisztelettel ¡dv´zli
KÀroly Gy´rgy

