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SzabÂ Magda

A NYçR TANöI
Nem irigyelte ûket senki, ami szokatlan jelens¢g volt a vesztes hÀborÃ utÀni ÀltalÀnos
szeg¢nys¢gben, mert Perthr¢nyi¢k nem egyszerüen csak r¢gimÂdi gazdagok voltak,
de magÀnbirodalmat tartottak fenn a Nagyerdûn, ¢s valÂszÁnütlen ¢let¡k dÁszletei k´z´tt igazi udvartartÀssal rendelkeztek. Volt szakÀcsnûj¡k, szobalÀnyuk, kocsisuk, akibûl k¢sûbb sofûrr¢ emelkedett inas vÀlt, gyermekszÁveink bÀlvÀnya, rengeteg aranyzsinÂrral, kert¢sz¡k is volt, a vetem¢nyeskertben k¡l´n hÀzÀban ¢lt, mÁg a szem¢lyzet
t´bbi tagja a csillogÂra csemp¢zett szuter¢nben, ki-ki a sajÀt szobÀjÀban, a csitri konyhalÀnyt az ÂriÀsi kamara alkÂvvÀ sz¢les¡lû sz´glet¢ben ÂvtÀk a vilÀgi kÁs¢rt¢sektûl.
Perthr¢nyin¢ nemcsak gazdag asszony volt, de jÂ ember, aki nemcsak a hÀzban lûd´rgû kutyafalkÀjÀ¢rt ¢s macskÀk hadÀ¢rt ¢rezte magÀt felelûsnek, hanem a kiscsel¢d¢rt is. Egyetlen lÀnyÀt sajÀt hajdani kisasszonya segÁts¢g¢vel nevelte, Szolanzs hÀzassÀgk´t¢se utÀn maradt hajdani tanÁtvÀnya mellett, s megosztotta a munkÀt Perthr¢nyin¢ a sokÁz¡leti gyulladÀstÂl csaknem teljesen b¢na bÀtyjÀval, F¡l´p atyÀval, aki ¢rseki enged¢llyel ott lakhatott hÃgÀnÀl, ¢s ellÀthatta a hÀzigazda szerep¢t. F¢rje halÀla
utÀn Perthr¢nyin¢ befejezte asszony¢let¢t, sem a halott f¢rfi pÂtlÀsÀra nem gondolt,
sem kalandokkal nem vesz¢lyeztette sz¢p hÀzassÀga eml¢k¢t vagy lÀnya alakulÂ jellem¢t: Perthr¢nyin¢ szerette Perthr¢nyi çkost, s mikor a tragikus baleset elszakÁtotta
tûle, gyermeke nevel¢se, iskolai k¢pz¢se folyt, amelynek utolsÂ szakaszÀt egy sioni apÀcazÀrda zÀrta le, nem ¢lt tÀrsadalmi ¢letet, visszavonult, kis nûi tÀrsasÀgokat toborzott
maga k´r¢ t´bbnyire jÂt¢kony c¢lÃ vÀllalkozÀsra. Ha lÀnyÀra n¢zett, m¢g azt is ¢rezte,
van, ami nem felejtett vesztes¢ge elvisel¢s¢t segÁti: gyermeke fejlûd¢se ÀllandÂ ´r´mforrÀs.
Az anyÀt nem kihÁvÂ, de ÀllandÂ bûkezüs¢g jellemezte, az ´kumen¢ gondolatÀt szigorÃ katolikus ¢letvitele mellett mÀr Taiz¢ l¢trej´tte elûtt is gyakorolta, ¡gyv¢dje olykor szelÁden korholta az ´zvegyet, aki mindenkit meghallgatott, mindenkit kisegÁtett,
de ha arra c¢lzott, vigyÀzzon az asszony a lÀthatatlan sorompÂra, amelyet nem l¢phet
Àt, ha gyermeke vagyonÀt sem vesz¢lyeztetni, sem elpr¢dÀlni nem akarja, visszafogta
term¢szetes adakozÂhajlamÀt, mert a vilÀg k´zepe persze a lÀnya volt, akivel egy iskolÀba jÀrni maga volt a mÀmor egy mÀsik gyereknek. Cincu ¢ppolyan term¢szetesen
szÁves volt, mint az anyja, s Szolanzs, aki behozta a Nagyerdûrûl eleinte kocsin, utÂbb
az autÂjukon, Cincu kis uzsonnÀskosara mell¢ mindig ÂriÀsi doboz k¡l´n majszolnivalÂt hozott az osztÀlytÀrsaknak, kellemes nyalÀnksÀgokat; sonkÀval b¢lelt zseml¢k gurultak elû a nagy kartondobozbÂl, idûnk¢nt az igazgatÂnû ¢s a tantest¡let irÀnti figyelem jelz¢se is megj´tt, bor, szÀrnyas vagy f¢l disznÂ formÀjÀban, az ¢v minden mÀjusÀban pedig Perthr¢nyin¢ meghÁvta guti birtokukra az eg¢sz iskolÀt, olyan term¢szetes
´r´m¢t talÀlta mÀsok ´r´m¢ben, amilyen alÀzattal f¢rje korai halÀlÀt tudomÀsul vette,
vagy amivel a gyÀsz¢v mÃltÀn a k¢rûit hÀrÁtotta el. Perthr¢nyi elveszt¢s¢t sajÀt akaratossÀga bün¢¡l rÂtta fel; egyhÀzi enged¢llyel, hozzÀjuk nem illû csatÀrozÀsok utÀn engedt¢k elsû unokatestv¢r¢hez feles¢g¡l menni Saroltot, genetikai ¢rvekkel ¢ltek a jÂzan felnûttek, de a fiatalok szerelm¢t nem bÁrta le a tiltÀs. Perthr¢nyin¢ a f¢rj halÀla

4 ã SzabÂ Magda: A nyÀr tanÃi

utÀn Isten nemtetsz¢s¢t ¢rz¢kelte a gyÀszban, Szolanzs ¢s fûleg F¡l´p atya ugyanazt
Cincu t´r¢keny eg¢szs¢g¢ben. Valami baj volt a lÀny ellenÀllÂ k¢pess¢g¢vel ä akkor,
amikor mindez t´rt¢nt, m¢g nem volt k´zismert fogalom az immun szÂ ä, Cincu szÁve
a serd¡l¢s alatt olykor szabÀlytalankodott, nem volt szabad minden tornagyakorlatot
elv¢geznie, de a t¡neteket s a szinte minden fell¢pû jÀrvÀnyra azonnal reagÀlÂ hajlamot legyûzte az idû, fiatal lÀnynak Cincu sz¢p ¢s szeretni valÂ teremt¢s lett, pontosan
olyan term¢szetesen mÀsok ´r´m¢t keresû, mint anyja, Sarolt. ApjÀt gyakran emlegette, F¡l´p nagybÀtyja kicsit bÀnkÂdott is emiatt, illetlens¢gnek ¢rezte az apakÁvÀnÂ
panaszt, hiszen û maga formÀlta Cincut, hÀt nem lehetett hiÀny¢rzete, s ha volt, nem
jogos ¢rz¢s, de az atya b´lcs volt, s bÀr aggÂdva vÀrta a percet, amikor a gyermek, akit
felnevelt, sajÀt nûi mivoltÀt ¢szreveszi, szerzetesi alÀzattal Àrnyalta a kislÀny k¢pzelet¢ben a hajdani, lovon szÀguldÂ daliÀt, sosem ¢rtett, mindig szeretett sÂgorÀt, Perthr¢nyi çkost. AztÀn a SÀtÀn megtalÀlta a v¢delmi rendszeren a klasszikus r¢st, Cincu
ÃtjÀba hozott egy Ãj Perthr¢nyit, aki olyan tÀvoli atyafisÀgbÂl ¢rkezett a tiszti bÀlra,
hogy nem is szÀmÁtott rokonnak, viszont huszÀr fûhadnagyk¢nt nagyjÀbÂl azonos vonÀsokkal, mint Sarolt, mint û maga, a lÀny, mint a szeg¢ny halott çkos, Ãgy bel¢pett
Cincu ¢let¢be, ahogy a k´zhelyes, tehÀt valahol a legm¢lyebb szinten alapfelismer¢seket k´zvetÁtû reg¢nyek elûÁrjÀk.
A huszÀr ¢s a lÀny egymÀsra pillantott, ¢s Szolanzs ¢s Sarolt ä az atya nem k¢nyszerÁtette rozzant test¢t a bÀlterembe ä azonnal tudta, itt az elsû k¢rû, s ahogy egymÀsra
n¢znek, lehet, hogy az utolsÂ is; az elutasÁthatÂk r¢gtûl jelentkeztek mÀr, de Cincu
v¢dûûrizete pontosan hÀrÁtott. A huszÀr rokonak¢nt k´sz´nt´tte Saroltot, elûbb kezet
csÂkolt neki, aztÀn arcon csÂkolta, Cincura csak rÀn¢zett, de Ãgy, hogy kev¢sb¢ vesz¢lyes lett volna, ha ût is megcsÂkolja. Perthr¢nyin¢ igazÀn rettegett a gondolattÂl, hogy
elviszik tûle a lÀnyÀt, de miutÀn az ¡gyv¢d ¢s a fûhadnagy ezred¢bûl nyert jelent¢sekbûl kider¡lt, hogy a tiszt vagyonos, adÂssÀga semmi, nû¡gye csak amennyit tÀrsadalmi ÀllÀsa megkÁvÀnt, ¢s kider¡lt, az ezredes sokat vÀr esz¢tûl, jellem¢tûl, lÀnya
meg tÀntorgott az ¢rzelmek szokatlan viharÀban, Perthr¢nyin¢ tudta, hogy kockÀzatos
volna nemet mondania, hisz nem indokolja semmi. A lÀnya hÀla istennek eg¢szs¢ges,
Huttra, aki sz¡let¢s¢tûl kezelte Cincut, semmi aggodalomra nem lÀtott okot, m¢g bajtÂl mentes csalÀdszaporulatot is rem¢lhetett, Perthr¢nyin¢ hÀt megengedte a fiatal
f¢rfinak, hogy megk¢rje a lÀnyt. Az eljegyz¢s a legszükebb csalÀdi k´rben zajlott, nagymise utÀn, az eljegyz¢si gy¢mÀntgyürüt F¡l´p atya Àldotta meg, az eb¢den Sarolton
¢s udvartartÀsÀn kÁv¡l csak a vûleg¢ny szint¢n ´zvegy anyja volt jelen, a szerelmesek
Ãgy sugÀroztak, hogy Sarolt r¢g nem ¢rzett indulat rabjak¢nt n¢zte a lÀnyÀt. Az anya
csak fegyelmezett volt, de nem vak, nem is ostoba, s bÀr belenyugodott abba, amit el
kell fogadnia, felfogta, most lesz m¢g csak magÀnyos, ¢s m¢g csak nem is jelezheti,
hogy az ¢let megint megrabolta, elviszik Cincut. Persze visszafogta az ´nz¢st, nem szÀmÁtott semmi, csak a gyermek ´r´me.
Sz¡leim ¢s Perthr¢nyi¢k azonos tÀrsadalmi k´rbe tartoztak, anyÀm ¢s Sarolt egy¡tt
jÀrtak teniszezni lÀnykorukban, Sarolt akkor ment f¢rjhez, mikor anyÀmat elsû f¢rje
elvette, Cincu akkor sz¡letett, mikor a f¢ltestv¢rem; ¢n, a mÀsodik hÀzassÀg gyermeke
tÁz ¢vvel voltam fiatalabb a Perthr¢nyi lÀnynÀl, aki eredeti nev¢n Genov¢va volt, de
Ágy nem hÁvta senki. Az apa lovasbalesete ¢s halÀla utÀn a csalÀdok ¢rintkez¢se meglazult, k¢sûbb megszakadt, Perthr¢nyi¢k Cincu bÀlozÂkorÀig nem kerest¢k a r¢gi tÀrsasÀgot, s mire kerest¢k volna, nem lÀttÀk ¢rtelm¢t, Cincu a vilÀgba l¢p¢s elsû est¢j¢n
be is fejezte a bÀlozÀst, k¢sz¡ltek a m¢g kicsit k¢sleltetett hÀzassÀgra, apÀm csak dupla
n¢vjegy¢t adta le a rezidenciÀn, P. f., miutÀn az eljegyz¢si ¢rtesÁt¢s meg¢rkezett.
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A csalÀd egy ¢v vÀrakozÀsi idût k¢rt a fûhadnagytÂl az esk¡vû napjÀig, ¢n ebben az
idûszakaszban ismerkedtem meg hivatalosan Cincuval, gyakran talÀlkoztunk a strandon, û mindig f¢lÀrny¢kban ¡lt, keveset Ãszott, mikor a napozÂpadra dûlt, hogy szÀrÁtkozz¢k, a nagyon jÂ emberek term¢szetes bÀjÀval magÀhoz engedte a k´r´tte bÀm¢szkodÂ gyerekeket. Cincu arak¢nt is az volt, amilyennek sz¡letett ¢s amilyenn¢ nevelt¢k, mihelyt ¢szrevette a k´r´tte ÀcsorgÂ t´rp¢k sÂvÀr, majdnem ´regess¢ torzult
arcÀt, ahogy rÀmerednek baljÀra, a mÀtkagyürüj¢re ä amely mell¢ majd a templomban hÃzzÀk az aranykarikÀt, s amely, ahogy az illem megszabta, antik csalÀdi gy¢mÀntkû volt, mert briliÀnst h´lgy asszonykorÀban sem hord, ha igazi h´lgy ä, rÀnk vetett
sz¢p mosolyÀval mondott valamit franciÀul Szolanzsnak, az odasietett a szint¢n Àrny¢kban kis kocsijÀval vevûre vÀrÂ fagylaltoshoz, ¢s megk¢rte, j´jj´n Cincu fekvûpadjÀhoz, s aki fagylaltot k¢rne a k´rben bÀm¢szkodÂ gyerekek k´z¡l, szolgÀlja ki. Ha
mindenkit megvend¢gelt, neki adjon szÀmlÀt, Perthr¢nyi kisasszony nev¢ben û fizet.
Ezen a nyÀron legkedvesebb unokatestv¢remmel, Tigrissel jÀrtam Ãszni, egy¡tt
ment¡nk a fagylalt¢rt is ä emiatt k¢sûbb otthon, mikor eldicsekedtem vele, megszidtak, kider¡lt, nem illett elfogadnom az ajÀnd¢kot, ànem erre neveltekÊ, ¢s Tigris is
megkapta a magÀ¢t otthon Piroska nagyn¢n¢mtûl. Nem ¢rtettem, mi v¢tek van abban,
hogy Cincu megfagylaltoztatott benn¡nket, Tigris m¢g kev¢sb¢, aki amÃgy is szokatlan egyedeket produkÀlt famÁliÀnknak is k¡l´nlegess¢g volt, kiszÀmÁthatatlan idûpontra programozott bomba. Tigris semmi akadÀly elûtt nem lapult, nem vÀrt ki megfelelû pillanatot, nem m¢rlegelt, soha meg nem adta magÀt, m¢g ha tudta, hogy ´sszezÃzza az ugrÀs, akkor is ugrott. Egy falu n¢p¢t kitett¡k volna, annyi rokonunk volt,
szinte mindenkit elfÃjt mÀr k´r¡l´ttem a sz¢l, Tigris eml¢ke csontosult bennem, mÁg
¢lek, szenvedem a hiÀnyÀt. Mikor meghalt, elûsz´r nem is a fÀjdalmat ¢reztem, hanem
a felhÀborodÀst. Hogy mert itt hagyni?
A Cincura kiszabott vÀrakozÀsi idût a menyasszonnyal egy¡tt szenvedt¡k v¢gig ezen
a nyÀron, elkezdt¡nk egy Ãj vallÀst alapÁtani, amelynek Cincu volt az istennûje. Besz¢dre bÁrni, megszÂlÁtani nem mert¡k, akkor sokkal szigorÃbb korlÀtok gÀtoltÀk a
hÁvÀs n¢lk¡li megk´zelÁt¢st csalÀdon bel¡l is, csak k´vett¡k ¢s n¢zt¡k, olykor hangosan
kimondtuk egymÀsnak a nev¢t. ElsÂhajtÀsa a kultuszhoz tartozott, nek¡nk û nem Cincu volt ä Cincu bÀrki lehetett ä, hanem Genov¢va, az ara, akinek az esk¡vûje lassan
mÀr k´zeledett. Lest¡k a kabin elûtt, a vÁzben, szÀrÁtkozÀs k´zben, csoda, hogy b¢k¢n
türte, azt hiszem, szerelmesek voltunk Cincuba mindketten. A huszÀrtiszt vûleg¢nyre
nem voltunk f¢lt¢kenyek, û term¢szetes tartoz¢ka volt a rendkÁv¡li nyÀr varÀzsÀnak,
k´zte ¢s k´zt¡nk sajÀtsÀgos viszony alakult ki, ugyanis rÀj´tt¡nk Tigrissel, hogy a f¢rfi
voltak¢ppen mihozzÀnk is tartozik. Cincu az ara, de mint a kirÀlyi aprÂdok, n¢lk¡l¡nk
nem l¢phet semerre, nyilvÀn az esk¡vûn uszÀlyvivûk lesz¡nk, ki volna m¢ltÂbb nÀlunk, ¢s arrÂl Àlmodtunk, talÀn megengedik nek¡nk, hogy szÂrjunk rÂzsaszirmot is.
Cincu kelengy¢je, az akkori szokÀs szerint, mÀr ki volt ÀllÁtva k´zszeml¢re csalÀdunk
hajdani kalmÀrboltja jogutÂdjÀnak kirakatÀban, sût a sz¢niorfûn´k jÂvoltÀbÂl zÀrÀs
utÀn meg¢rinthett¡k hajszÀlv¢kony hÀlÂingeit. Amit a lenge holmihoz asszociÀltunk,
illetlen volt, alig tudott, sehogy sem ¢rtett, mindenk¢ppen helytelen, s testi k´z´ss¢gbe
hozott mindkettûnket gondolatban a huszÀrral. A vûleg¢ny alig n¢zett rÀnk, udvarias
f¢rfi volt, nem mutatta, amit pedig ¢reznie kellett, hogy untatja ¢s zavarja az ÀllandÂ
figyel¢s, ¢s hagyjuk ûket b¢k¢ben. Nagylelkü volt, idûnk¢nt megkÁnÀlt benn¡nket valami ¢dess¢ggel û is. Tigris egyszer ä mondtam mÀr, nem ismert gÀtlÀst ä visszakÁnÀlta
ûket hazulrÂl hozott meggyes pit¢vel, dobozban hozta ki a strandra. Cincu sz¢pen
megk´sz´nte, di¢tÀval v¢dekezett, a huszÀr udvariasan legyürt egy pit¢t.
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Egy¢bk¢nt volt ebben a nyÀrban zavartalan, sz¢ps¢ges k¢t het¡nk is: amikor a vûleg¢ny eltünt, manûveren volt, amirûl nem tudtuk, mi, de elvitte a k´zel¡nkbûl a huszÀrt, s v¢gre csak a mienk volt Genov¢va. Ekkor mÀr dacos bÀtorsÀggal ¡lt¡nk a boldogtalan mellett, persze Szolanzs is mindig jelen volt, Ãgy, hogy eg¢szen bizalmasan
m¢gsem k´zeledhett¡nk hozzÀ. Szolanzs, a lelketlen, ravasz egy tÀvoli sarokba rendelte a fagylaltost, folyton vÀlasztÀsra k¢nyszer¡lt¡nk, s becs¡let¡nkre szolgÀlt, nem
Àrultuk el rajongÀsunkat f´ldi jÂ¢rt, nem kellett a fagylalt, Cincu mellett maradtunk.
A lÀnyt nem irritÀltuk, valahogy mi is hozzÀtartoztunk ¢lete sz¢ps¢ges fordulatÀhoz.
A t´bbi gyerek nem zsibongott k´r¡l´tte, azokat Tigris ä aki harapott, rÃgott pici korÀban is, ha Ãgy ¢rezte, terh¢re van valaki ä elmarta mellûle. Szolanzs tudta, nyugodtan olvashat az Àrny¢kban, az ûr´k, a k¢t bolond k´ly´k ûrzi a terepet, Cincu egyre
kedvesebb ¢s barÀtsÀgosabb lett hozzÀnk, mi voltunk a szigetelûr¢teg k´zte ¢s a vÀrosiak k´z´tt, megk´zelÁteni friss menyasszonyt a vûleg¢ny tÀvoll¢t¢ben m¢g a nevelûnû
jelenl¢t¢ben sem illett, de az¢rt sürün zaklattÀk volna a kÁvÀncsiak, ha mi nem vagyunk
ott v¢dûpajzsnak. Szolanzs, ha zavarba j´tt, mindig elfelejtett magyarul, Cincu meg
nem kÁvÀnt sem ismerkedni, sem nyilatkozni, megs¢rteni vagy elutasÁtani valakit v¢gk¢pp nem tudott.
Ha Sarolt nem veszi meg a lÀnyÀnak ´t f¡rdûruhÀja mell¢ a hatodikat is, Ãgy marad
meg ez a sajÀtsÀgos nyÀr az eml¢kezetemben, mint a harmÂnia ¢s a m¢g nem n¢lk¡li
vagy, ha m¢gis, a szent, balga elsû szerelem ideje, Cincu a mienk volt, mi az ´v¢, a nap
babonÀs, t¡zes, a medence sem hüsÁtett, Cincu hüsÁtett, pedig amit irÀnta ¢rezt¡nk,
nem szelÁd k¢k volt, mint a vÁz: tüzpiros, mint a beteg arca.
Sarolt ¢rezte, fut az idû, ûsszel viszik a lÀnyt, ¢lete egyetlen szem¢lyes ´r´m¢t, tehetetlen bÀnatÀt azzal enyhÁtette, hogy Ãj meg Ãj ajÀnd¢kkal bûvÁtette az ara ruhatÀrÀt,
ez¢rt lÀttuk meg egy napon az Ãj, hatodik f¡rdûruhÀt, ami gyerekszem¡nknek maga
volt a meseorszÀg, Cincu ebben a koszt¡mben volt igazÀn Genov¢va. A f¡rdûruha szelÁd barnÀja szûkes¢g¢t m¢g t¡nd´klûbb¢ Àrnyalta, a kelm¢n kis kÁnaiak ugrÀltak kis
hidakrÂl pici tavakba, s mindegyik kÁnait egy mÀsik kis kÁnai figyelt egy magaslatrÂl.
Kulikalap tartozott a f¡rdûruhÀhoz, ¢s egy napernyû, ugyanabbÂl az anyagbÂl, mint
a ruha. Tigris ezen a napon valÂsÀggal megûr¡lt, fûleg a napernyû lÀttÀn, elk¢rte jÀtszani, megkapta, mikor Cincu vissza akarta venni, ´sszecsukta, ¢s rÀ¡lt. Tigris szeme
gy´ny´rü volt, unokatestv¢reim k´z¡l û ´r´k´lte anyÀm z´ld sellûpillantÀsÀt. N¢zett,
majdnem ellens¢gesen, mint Alberich, rÀfesz¡lt az ernyûre. Adja neki Cincu ä mondta
ä, neki ¢s ´r´kre, mert nem tud az ernyû n¢lk¡l ¢lni. Cincu elnevette magÀt, a mondat
a nyÀri erûs f¢nyben olyan komikus volt, egy tÁz¢ves gyerek, aki valami n¢lk¡l nem tud
¢s nem akar ¢lni, s az a valami ¢ppen egy barna, kÁnai mintÀs napernyû. Szolanzs szÂlt
valami nem kellemest franciÀul, Ãgy tettem, mintha nem ¢rtettem volna, Tigris nem.
ä Maga d´g´lj´n meg! ä kiÀltotta Tigris. ä Maga ne besz¢ljen ellen¡nk! K¢rem az
ernyût!
Szolanzs most mÀr villÀmsebes sz´vegbe fogott, Cincu csitÁtotta, de ezÃttal û is ellenÀllt. Kicsit komolyabb volt, mint mÀskor, nem szerette a diszharmÂniÀt.
ä Ez nem volt sz¢p, Ibolyka ä mondta ki Tigris hivatalos nev¢t ä, k¢rlelje meg Szolanzs kisasszonyt, mert megs¢rtette, k´vetelûzni meg nagy illetlens¢g.
ä K¢rem az ernyût! ä A sellûpillantÀs Ãgy szegezûd´tt rÀ, mint egy tengeri Àllat n¢z¢se valami titokzatos vÁz alÂl. Nem volt kellemes tekintet, inkÀbb riasztÂ. Cincu felÀllt,
kiegyenesÁtette sz¢ps¢ges test¢t, kirÀntotta Tigris alÂl az ernyût, ¢s indult kifel¢ Szolanzzsal. Tigris n¢zett utÀnuk ugyanazzal a pillantÀssal. PÀr l¢p¢s utÀn Cincu vissza-
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kiÀltott, az ernyû nem ¢rv¢nyes csak a sapkÀval ¢s f¡rdûruhÀval egy¡tt; û odaadnÀ,
de nem teheti, mert an¢lk¡l hiÀnyos a f¡rdû´lt´zet. Ha meghal, megkaphatja Tigris,
rÀhagyja eml¢k¡l.
M¢g nem tett hÃsz l¢p¢st a kijÀrat fel¢, mikor Tigris utÀnarohant. °let¢ben most
¢rintette meg legelûsz´r, Àt´lelte, eg¢sz test¢vel rÀsimult, ¢s sÁrt, olyan erûvel, hogy a
strandon l¢vûk megÀlltak, az ÃszÂk is a k´zeli medenc¢ben felfigyeltek, amint egy k¢ts¢gbeesett gyerek azt sikoltozza, ne halj meg, soha ne halj meg, ne halj meg.
ä Sze degutan ä mondta Szolanzs, aki a gy´ng¢ds¢g minden kÁs¢rlete n¢lk¡l nagyot
rÀntott a sÁrÂ gyereken. ValÂsÀggal le kellett t¢pnie v¢kony karjÀt Cincu derekÀrÂl.
ä Me non ä hallottam a vÀlaszt. ä Sze drol e trazsik.
Persze hogy trazsik. Akkor mÀr ¢n is k´zel Àlltam a k´nnyez¢shez, mit kÁnozzÀk
szeg¢ny Tigrist, mi az a nagy v¢tek, ¢s hogyhogy fel sem t¢telezik, hogy ha Gizella
nagyn¢n¢nk franciaÂrÀkat ad, minket is beÁrattak, hogy valamivel t´bb p¢nze legyen
szeg¢nynek, Tigris ¢rti, ahogy ¢n, hogy gusztustalannak nevezt¢k. °rti? Annyira ¢rtette, hogy ´sszerogyott a szavakra, ott fekszik a f´ld´n, a sÂderre szorÁtja az arcÀt,
olyan, mint akit meg´ltek. Egy¢bk¢nt ¢lete elsû ¢s utolsÂ nyilvÀnos, megtorolatlan
megsz¢gyen¡l¢se volt, az ¢n ¢letutam domb ¢s v´lgy k´z´tt haladt, az ´v¢ attÂl fogva
mindig egyre feljebb, a halÀlnak is bele kellett izzadnia, mire leteperte. Mell¢ t¢rdepeltem, megt´r´lgettem az arcÀt, ne szÃrja a sÂder, Ágy is horzsolÀs volt mÀr a homlokÀn. Hagyta, hogy felsegÁtsem, akkorra Szolanzs mÀr az autÂjukba ¡ltette Cincut.
Azt rem¢ltem, legalÀbb û visszan¢z, de nem tette. Hogy otthon mit kapott, jobb elfelejteni, Tigris sz¡lei, fûleg az apja, az iskolaigazgatÂ nem ismert irgalmat, ha Ãgy ¢rezte, ¢ppen a sajÀt gyereke hoz rÀ sz¢gyent. Valaki jÂl¢lek mÀr jÀrt nÀluk, mire a reszketû,
¢rthetetlen okbÂl m¢g sÀntikÀlva is l¢pkedû Tigris haza¢rt, a sz¡lûk mindent tudtak,
mire a kapun bel¢pett, mÀr k¢sz volt a csomagja, ¢s indultak vele apai nagyanyjÀhoz
HalÀpra, haza sem j´hetett iskolakezd¢sig. N¢lk¡le magam sem mentem a strandra,
Cincut esk¡vûj¡kig nem lÀttam, csak a huszÀrjÀt, azzal egyetlenegyszer akadtam ´ssze
a korzÂn, el akartam suhanni mellette, de megismert, ¢s megÀllÁtott. Volt valami Ãj az
arcÀn, valami ismeretlen, amirûl nem tudtam, hogy olyan f¢rfi arca, aki jÂ viszonyban
van az ¢lettel, akit szeretnek.
ä HÀt a mÀsik ûrangyal? ä k¢rdezte. ä Hol a kis sz´rnyeteg? Hallom, mit csinÀlt.
Hallgattam. Mit mondhattam volna, gyerek voltam, de tÀrsadalmi ¢rintkez¢sre nevelt gyerek. Tudtam, egy huszÀrtisztnek nem felelhetek Ãgy, ahogy benn¡nket Szolanzs elint¢zett, nem mondhatom neki azt, hogy engem megszÂlÁtani ¢s Tigrisrûl ¢rdeklûdni degutan.
ä Te nem kÁvÀnnÀl valamit CincutÂl? ä k¢rdezte tovÀbb. ä Majdnem t´nkreszerett¢tek, kis butÀk. Na, mindegy, tulajdonk¢ppen nem haragszom, mert ki ne akarna
mindig ott lenni, ahol Cincu. Bej´ssz velem a cukrÀszdÀba? Itt jobb a fagylalt, mint a
strandon.
B¢k¡lni akart, engesztelni Szolanzs helyett, csakhogy nem fogadtam el. MegtalÀltam az egyetlen udvarias s¢rt¢st, amit egy tisztnek is el kellett viselnie. ögy ¢reztem magam, mint Caesar Gallia elfoglalÀsa utÀn. A kezem biztos volt, de hÀt ebben mindig k¡l´nb´zt¡nk Tigrissel, û azonnal d´f´tt, ¢n kivÀrtam a megfelelû pozÁciÂt. Most itt volt.
ä HÀlÀsan k´sz´n´m, de sz¡leim arra tanÁtottak, idegenektûl nem fogadhatok el
¢dess¢get.
Ez ¡lt, ez az ¡t¢s. Nem szÂlt t´bb¢, elfordult tûlem, elsietett, arcÀn a v´r´ss¢g mutatta, hogy nagyon is meg¢rtett. ý mint cukrosbÀcsi, û mint idegen! Sassz¢zva mentem
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haza, Árnom nem volt szabad Tigrisnek, k¢sûbb meg mÀr nem akartam szÂba hozni a
talÀlkozÀst.
Az esk¡vûre term¢szetesen csak azok mehettek el, akiknek meghÁvÂjuk volt, a sz¡lûket gyerekeik n¢lk¡l hÁvta Perthr¢nyin¢. A sz¢p tiszt unokahÃgai ¢s unoka´ccsei voltak az uszÀlyvivûk ¢s a virÀgszÂrÂk. T´meg persze volt a Szent Anna utcÀn, engem
Ilka n¢ni, a szakÀcsnûnk tartott szorosan szemben a templommal, rengetegen bÀm¢szkodtak, mert Cincut a fûvÀrosi tÀrsasÀgi rovat is szÀmon tartotta, hiÀba volt ¢let¢ben
egyetlen bÀlja, az is vid¢ken. BÀmultuk a nÀszn¢pet, ¢n legjobban apÀmat, akit akkor
lÀttam elûsz´r zsakettben, cilinderrel, amely v¢gre egy magassÀgÃvÀ tette nÀla magasabb feles¢g¢vel. Genov¢vÀt anyÂsa ¢s ¢desanyja vezette, m´g´tt¡k Szolanzs az atya
rokkantsz¢k¢t tolta. Most ¢rzem csak, milyen bÀnatos menet lehetett, k¢t f¢rjevesztett
k´z´tt a sugÀrzÂ ¢let, m´g´tte a nyomor¢k pap meg a v¢nlÀny. Akkor Ãgy lÀttam: mesesz¢p. Csoda. A templomban ¢s kÁv¡l a l¢pcsûn ott volt az eg¢sz vÀros, aki nem zsakettben, az dÁszmagyarban, rengeteg tiszt is volt, sorfaluk k´zt j´tt ki az asszony Genov¢va, akinek v¢gre meglÀthattuk az arcÀt, amelyet a hÀzassÀg megk´t¢s¢ig fÀtyol
takart az illem szerint. Genov¢va ruhÀja antik csipk¢bûl k¢sz¡lt, anyÀm ÀhÁtattal azt
suttogta, ¢rt¢kesebb a gy¢mÀntnÀl. HosszÃ esk¡vû volt, a polgÀrmester megÀllÁttatta
lefolyÀsÀig a fûutca forgalmÀt, Perthr¢nyi¢k szÀmos ¢p¡let restaurÀlÀsÀval vagy megrendel¢ssel tÀmogattÀk a vÀrosi tanÀcs kezdem¢nyez¢seit.
Tigris persze nem j´hetett el, nagyn¢n¢m f¢lt, utÀnunk sz´kik, bezÀrtÀk hÀt az ÂvodÀba a szÀrnyak k´z¢. A lepketÀnc miatt a krepp-papÁr kell¢keket kamrÀban tÀroltÀk,
Tigris Cincu nagy napjÀn a d´gl´tt papÁrpillangÂk k´z´tt gubbasztott. Eb¢dn¢l ¡lt¡nk, mikor a hajdÃ meg¢rkezett, ¢s hozta a hÁrt, Genov¢va kil¢pett a kocsibÂl, ahonnan a f¢rje segÁtette le, m¢g bejutott a hallig, csak az emeletre vivû l¢pcsû aljÀn esett
´ssze, ¢s mire a tiszt f´l¢ hajolt, halott volt. R¢szleteket nem tudott senki, el¢g volt ez
ahhoz, hogy mellûzz¡k az eb¢det. Egy Âra mÃlva nÀlunk volt Piroska nagyn¢n¢m,
Tigrist kereste, aki eltünt. Mikor meghallotta, mi t´rt¢nt Cincuval, mire szabadÁtottÀk
ki a szÀrnyszobÀbÂl, kirohant a hÀzbÂl, ¢s azÂta nem lÀtta senki. Rem¢lte, nÀlunk van,
de nincs, akkor tovÀbb keresi. Nincs annak barÀtja kÁv¡lem, hÀt ki bÁrja el a term¢szet¢t. Ettûl kitelik, hogy elbujdosik, vagy felakasztja magÀt, sÁrt a nagyn¢n¢m. Beleszeretni egy lÀnyba, igazÀn abszurdum. Mert ha ez nem szerelem, akkor û nem pedagÂgus. °s sÁrt, sÁrt Piroska.
D¢lutÀn hol ez, hol az bukkant fel a famÁliÀbÂl, nagyn¢n¢m telefonÀlt, nem talÀljÀk
a gyereket, voltak a pl¢bÀniÀn is enged¢lyt k¢rni, hogy ben¢zhessenek a sekresty¢be
¢s a templomba, hÀtha ott bÃjt el, odament utÂlag megn¢zni, amit nem lÀthatott, m¢g
minden virÀg ¢p az oltÀron. A hajdÃnk jelentette, Bauer Ãr, a koporsÂs ki tudta segÁteni a porig sÃjtott, esz¢n sem l¢vû Perthr¢nyin¢t, illetve F¡l´p atyÀt ¢s Szolanzsot a
kocsibÂl, ¢s seg¢dj¢vel felvitte ûket a hÀzba. A rezidenciÀn egy¢bk¢nt egyre k¢ptelenebb¢ vÀlik a helyzet, az anyja nem engedi ki karjÀbÂl Cincut, ott ¡l vele a f´ld´n, ¢s
ÀllÁtja, magÀhoz fog t¢rni, Bauer Ãrnak ¢ppen volt egy feh¢r mintakoporsÂja, Cincu,
szeg¢ny, elvben mÀr ott nyugodhatn¢k, de szÂ nem lehet, hogy a halottat megk´zelÁts¢k, Perthr¢nyin¢ Szolanzs piperelÀdÀjÀt k´vetelte, rÂzsaszÁnnel kifestette a lÀnya
arcÀt, a szÀjÀt is bekente s´t¢tpirossal. Mindehhez, amit akkor ¢reztem, tÃl kicsi voltam, hogy ¢rdemben feldolgozzam, a k¢p, hogy Perthr¢nyi n¢ni a f´ld´n ¡l, mint Szüz
MÀria a szobrokon, k¢peken, annyira elragadott, hogy alig fogtam fel, az eszt¢tikai
¢lm¢nyn¢l talÀn l¢nyegesebb a t¢ny, hogy nincs t´bb¢ Genov¢va. Azaz felfogtam, de
mÀsk¢pp ¢rt¢keltem: magamnak is ezt kÁvÀntam. HÀt ki k¢pzelhet szebb halÀlt, mint
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hogy ¢lete legjelentûsebb pillanatÀban, kez¢ben tubarÂzsacsokorral, egy imÀdott szem¢ly karjÀn kil¢p az ¢letbe, amely aztÀn azonnal befejezûdik, mielûtt egyetlen csalÂdÀs
¢rhette volna. Mikor a gondolataim magÀnterm¢szetü megrend¡l¢st is enged¢lyeztek, rÀ¢bredtem, szeg¢ny Tigris bujdosik valahol, a kettûs csapÀst testem sÁrÀsban,
reszket¢sben jelezte. AnyÀm lehÃzta a ruhÀmat, alÀÀllÁtott a zuhanynak, ¢s rÀm eresztette a hideg vizet. MÁg d´rzs´lt, apÀmnak kiabÀlt ki a zÀrt f¡rdûszobÀbÂl, kimenjenek-e kondoleÀlni mondjuk mÀsnap, vagy el¢g, ha csak a n¢vjegy¢t adja le. ApÀm a
n¢vjegy mellett d´nt´tt. Furcsa, de nem ¢reztem viszolygÀst arra a gondolatra, hogy
Perthr¢nyi n¢ni a f´ld´n ¡l, ´l¢ben a halott Cincuval, csak kiv¢dhetetlen bÀnatot, hogy
elment tûl¡nk a sz¢ps¢g ¢s jÂsÀg. ögy szerettem volna m¢g egyszer lÀtni Cincut! AjÀnlkoztam, ¢n kiviszem a n¢vjegyeket, azt rem¢ltem, talÀn beengednek a hÀzba, ¢s lÀthatom m¢g egyszer. Nem indokoltÀk, de megtagadtÀk a lÀtogatÀs lehetûs¢g¢t. K´zben
telefonÀlt a rendûrkapitÀny, hogy ÀtkutattÀk ûk is a templomot, a keresett kislÀny nem
volt a kriptÀban sem, Àtf¢s¡lt¢k az erdût, ott sem lelt¢k, most rendûr megy ki a gyerek
tanyÀn ¢lû nagyanyjÀhoz, ahovÀ olykor a sz¡lûk el szoktÀk k¡ldeni, hÀtha bÀnatÀban
nekiindul az Ãtnak egyed¡l, keresik az orszÀgÃton, a kisvasÃt ÀllomÀsain is ¢rdeklûdnek. A rendûrkapitÀny apÀm barÀtja volt, nem Tigris sz¡lei¢, Ágy anyÀm hÁvta fel PiroskÀt a hÁrrel, ne f¢ljen, meglesz a lÀnya, TÂth Sanyi, hajdani tÀncosa k¡l´n gonddal
keresteti. Piroska csak sÁrt, mert a nap, amely vÀrosi szenzÀciÂnak, tiszta ´r´mnek Ág¢rkezett, elfeket¡lt, szeg¢ny kis menyasszony nÀszÀgy helyett koporsÂban, azaz legalÀbb
ott lenne, de Perthr¢nyin¢ nem engedi el a tetemet, a k¢p a rezidenciÀn vÀltozatlan,
az esz¢n alig l¢vû f¢rjnek azt mondta a pÀpai nuncius, segÁtsen û meggyûzni F¡l´p
atyÀval Perthr¢nyin¢t, tegye koporsÂba a lÀnyÀt, ehhez az atya nem el¢g, ¢s ûrÀ sem
hallgat az anya. Huttra ¢s a konzÁliumra kihÁvott ideggyÂgyÀsz azt mondta: vÀrni kell,
mÁg annyira elfÀrad, hogy ki tudjÀk lopni a karjÀbÂl a szerencs¢tlen Cincut.
Estig nem b¢k¢ltek a telefonok, estig a rendûrs¢g is jelentette, a nagymamÀhoz nem
ment a lÀny, Tigrist nem lÀtta senki. Haragudtam az öristenre, valahÀnyszor haragudtam, b¡ntet¢sbûl nem mondtam el az esti imÀt, nem is szÂltam hozzÀ, mert tudtam,
nem ´r¡lne annak, amit hallana. Persze az Àlom nehezebben k´zelÁtett, nem akart
j´nni, arra gondoltam, ha megengedt¢k volna Tigrisnek, hogy Ilka n¢ni mellûl megn¢zhesse legalÀbb azt, amit minden arra jÀrÂ ¢rdeklûdû lÀtott, nem bujdosik el. Nagyn¢n¢m minden idegen gyerekhez jÂ, csak a sajÀtjÀval ilyen kegyetlen, volt lelke bezÀrni a nyithatatlan ablakÃ jelmezszobÀba.
A gondolat elakadt. HÀt persze hogy ott van, ha nincs sehol. Nem elment, hanem
vissza, az egyetlen helyre, ahol tudja, hogy senki sem fogja keresni. Szombat ¢s vasÀrnap nincs kisded a Piroska ÂvodÀjÀban, ¢s a Szepess¢gi utca felûli kiskapu kilincs¢re
hÀgva mindig ki tudtunk sz´kni ¢s visszat¢rni, ha akartunk, az eperfa ÀgÀnak segÁts¢g¢vel.
SzÂljak? Kinek ¢s hogyan?
ValÂban, kinek szÂljak ¢s hogyan? °jjel van, Tigris egyed¡l a szÀrnyszobÀban, s kÁv¡lem nem sejti senki, ¢tlen-szomjan sirathatja Cincut, akit nem lÀthatott bel¢pni a
templomba, mint ¢n, kij´nni hogy merne, megint megverik, de nem is tudhat kisz´kni, a szÀrnyszobÀn a kÁvÀncsi ÂvodÀsok miatt magasan valami k¡l´nleges zÀr van, be
lehet oda menni, de aki magÀra csapta, t´bbet ki nem j´het. Most maga tette rabbÀ
magÀt, nem tud szabadulni, pedig miÂta nem evett, nem ivott, ¢s a szÀrnyszobÀban
nincs mosdÂ sem. Mit csinÀljak?
Nem jutott eszembe semmi. Fordultam jobbra, fordultam balra, nem j´tt semmi
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´tlet, az Àlom is elker¡lt. Akkor azt gondoltam, a jÂisten haragszik, mert nem imÀdkoztam, hÀt k¢rtem, felejtse el, mit mondtam rÂla, visszavonom, ¢s legyen szÁves segÁteni, mert nagy baj van, akkora, hogy valÂban szomorÃnak lenni vagy gyÀszolni sem
¢rek rÀ. V¢gre elaludtam, ¢s reggel az a hÁr fogadott, Perthr¢nyi n¢ni elengedte Cincut, fel is van ravatalozva, elÀjult mellûle, Ágy tudtÀk a menyasszonyi ruhÀs halottat
kiszabadÁtani. Most aztÀn egy a k¢rd¢s, mi lesz az anyÀval, aki vÀltozatlanul nem engedi ki a halottat a hÀzbÂl, a ravatal mellett ott ¡l a f¢rj, aki azonnal ´zvegy is lett, az
fogadja a r¢szv¢telezûket, a temet¢st F¡l´p atya helyett elint¢zi a nuncius, de Huttra
doktor, aki szint¢n nem mozdul el a rezidenciÀbÂl, azt mondja, ha fel nem rÀzzÀk
Perthr¢nyi n¢nit, annak is v¢ge lesz, mert megbolondul. Ha a k¢ts¢gbees¢s¢t valami
normÀlis Àrokba terelhetn¢k, de ki ¢s hogyan?
ºlt¡nk a reggelin¢l, apÀm korÀnkelû volt, hozzÀ idomÁtotta anyÀm kezdettûl a hÀztartÀst, f¢l nyolckor ki-ki munkÀra k¢szen ¡lt a nagyasztalnÀl. Alig tudtam lenyelni a
kÀv¢t, mikor hallottam, a vÀros k´rny¢k¢t is bejÀrtÀk Tigris miatt, de hasztalan, Ãgyhogy elrendelik az orszÀgos k´r´z¢st.
ä Egy¢l, kicsim ä szÂlt rÀm az anyÀm. ä Azzal, hogy nem tÀplÀlkozol, nem oldasz
meg semmit. Egy h¢t mÃlva elkezdûdik az iskola, ezek az utolsÂ szabadnapjaid. Egy¢l.
Azt k¢rtem, hadd mehessek el PiroskÀhoz. Elûbb meg kellett innom a kÀv¢t, aztÀn
elmehettem, nem volt meglepet¢s, hogy az ÂvodÀba kÁvÀnkozom, mikor megsz¡lettem, anyÀm csaknem k¢t ¢vig volt sÃlyos beteg, nemhogy tÀplÀlni, felemelni sem tudott, Piroska segÁtett apÀmnak ¢letben tartani a lÀnyÀt. ºgettem, hogy hamarabb oda¢rjek, az utcÀn kevesen jÀrtak, de annak a kev¢snek meglehetett rÂlam a v¢lem¢nye,
mert nem el´l csengettem ¢s k¢rtem bebocsÀtÀst, hanem a Szepess¢gi utca fel¢ ker¡lve
feltornÀsztam magam a kapukilincsre, ¢s ÀtmÀsztam a falon, a tÃloldalon aztÀn mÀr
segÁtett az eperfa, az Âvoda¢p¡let Ãgy helyezkedett el a lakÀsra merûlegesen, hogy
nem lehetett rÀlÀtni. A kell¢kszoba ajtaja szorosan zÀrt, megkocogtattam.
Volt egy megbesz¢lt jelz¢s¡nk: titititÀti. Ibike, vÀrlak. Ha nem t¢vedtem, akkor Tigris itt van, ¢s megismer, ¢s vÀlaszol. Persze hogy megismert. VÀlaszolt is, ´k´llel verte
az ajtÂt. Nagyon ¢hes lehet, gondoltam, mÁg elhÃztam a dupla reteszt.
Nem akartam rÀismerni, akkorÀt vÀltozott. A szeme k´r¡l karikÀk, az ajka k¢kes.
Hirtelen beÃszott eml¢kezetembe az udvaron a bakokon ÀllÂ nagyteknû, amelyen ruhÀk Ãsztak, a teknû kisz¢lesedû oldalperem¢n alig szÀradt mosÂszappan. Itt ma mostak, m¢ghozzÀ korÀn, ¢s mosni JulinkÂ n¢ni szokott ¢s Bakonyin¢. A mosÀs egyben a
helyi ÃjsÀgot pÂtolta sz¡lûvÀrosomban, a mosÂnûk mindig mindent tudtak mindenkirûl, a szennyes nagy tanÃ, Tigris azÂta mÀr r¢szleteket is tud Cincu halÀlÀrÂl. Mikor
kiengedt¢k, elszaladt, aztÀn oda bÃjt el, ahol ¢peszü embernek esz¢be sem jut keresni,
oda, ahonnan elsz´k´tt.
Fel¢ sem n¢zett az Âvoda lakÂ¢p¡let¢nek, nem k¢rt ¢telt, vizet, m¢g a mosdÂt sem
kÁvÀnta, mint aki kiszÀradt, mint a pÂk hÀlÂjÀban eml¢kk¢ppen csak a teste tokjÀt
hagyja a l¢gy. Futott, mÀszott ugyanott, ahol ¢n bej´ttem, ¢n meg esdekeltem, t¢rjen
haza a nagykapu felûl, megint megverik, de azt kibÁrja, Ágy meg m¢g nagyobb lesz a
baj, ha tovÀbb k´r´zteti TÂth bÀcsi a rendûrs¢ggel. Nem azzal felelt, amivel kellett
volna, valami ¢rtelmes vÀlasszal, azt k¢rdezte, van-e p¢nzem. Hogy lett volna. K´t¢ny
sem volt rajtam, m¢g csak szeptember elsû hete volt.
ä Akkor majd ingyen ä mondta Tigris, ¢s az eg¢sz hosszÃ Ãton, mÁg a villamoson
ki¢rt¡nk a Perthr¢nyi¢k rezidenciÀjÀba, nem szÂlt egy szÂt sem, sajÀtsÀgos tengerm¢ly
pillantÀsÀt nem takarta k´nny, az ¡t¢s akkora volt, hogy m¢g nem enyhÁthette semmi.
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Hogy mit akar ott, ahovÀ nem fognak beereszteni benn¡nket, azt nem tudtam elk¢pzelni, de mentem vele hüs¢gesen, ¢s k´zben folyton n¢ztem, j´n-e ellenûr, de nem
j´tt, mikor ¢n gyerek voltam, nemigen csaltak a jÀrmüveken az emberek, a diÀkok
legfeljebb az¢rt, hogy legyen valami izgalom.
Perthr¢nyi¢k ajtajÀn fekete drap¢ria, a f¡gg´ny´k szÀrait mirtuszcsokrok tartottÀk
´ssze. Az ajtÂt a lakÀj ûrizte, n¢hÀny ÀcsorgÂt lÀttam, ismerûst nem, n¢vjegyet leadni,
ezt mÀr megtanultam anyÀmtÂl, tÃl korÀn lett volna. Tigris be akart menni, a lakÀj
udvariasan elhÀrÁtotta a k´zeled¢st, m¢g egyszer megkÁs¢relte, akkor mÀr ¢lesebb volt
a lakÀj elutasÁtÂ hangja, de valami megbontotta az ûrszolgÀlat rendj¢t, mert bel¡lrûl
a nyitott franciaablakig hatolt a kiabÀlÀs. Huttra doktor ¢s Szolanzs hangjÀt felismertem, a harmadik hangot nem, k¢sûbb kider¡lt, a sz¢p huszÀr kiÀltott, ¢s m¢g egy nû,
az ÀpolÂnû, ¢s m¢g egy f¢rfi, az volt az ideggyÂgyÀsz, de mindez csak k¢sûbb der¡lt
ki, sokkal k¢sûbb, mert az esem¢nyek az¢rt engem is megviseltek. A lakÀj figyelme is
kintrûl befel¢ fordult, a zajra beszaladt a hÀzba, Tigris ¢s ¢n meg ment¡nk utÀna. A
hangok oka mindjÀrt kider¡lt; a l¢pcsûn ä mint gyakran lÀttam hasonlÂ pÂzt Shakespeare-darabokban ä a korlÀtba kapaszkodva Àllt Perthr¢nyin¢, n¢mÀn n¢zett le, egyenesen a koporsÂ irÀnyÀba, ¢s ott volt elûttem a halott Genov¢va.
Azt k¢pzeltem, ugyanaz az ¢rz¢s fog el, ha meglÀtom, mint amikor HÂfeh¢rke k¢p¢t
n¢ztem ¡vegkoporsÂban a mes¢sk´nyvekben, de t¢vedtem. IszonyÃ lÀtvÀny volt. Nem
tudtam, hogy egy halott ennyire halott. Tigris egy l¢p¢ssel elûttem Àllt, Perthr¢nyin¢
szeme rÀnk szegezûd´tt, Szolanzs meg felvisÁtott. Valami olyat mondott, lezanfandet¢.
AztÀn magyarra vÀltott, ¢s a lakÀjt szidta, nek¡nk meg ezt mondta, ki innen. Depes¢!
Mentem? Rohantam, hogy ne lÀssam t¡nd¢r Cincu helyett azt a feh¢r valamit, azt
a szÁnpadi k¢pet, nagy hallban nagy koporsÂt iszonyÃ virÀgillat sürüj¢ben. A sz¢p huszÀr ott Àllt Cincu felismerhetetlen fej¢n¢l, amelyet a vilÀg ´sszes kenûcse sem tehetett
volna ¢lûv¢. A villamosmegÀllÂban sokÀig vÀrtam, reszketve, iszonyodva, hÀnyingerem volt, s lestem, mikor ¢r ide Tigris, de mÀs t´rt¢nt. Nem j´tt.
Megint eltünt, gondoltam. EzÃttal hovÀ? Ott csak nem maradt, az lehetetlen. N¢lk¡le mentem haza, ¢s mert nem akartam megint csalni a jeggyel, majdnem a PallagrÂl
gyalogoltam haza a Szent Anna utcÀba, s ha idûk´zben a megdicsû¡lt Piroska meg
nem telefonÀlja, ami erdei n¢ma ballagÀsom ¢s a hosszÃ Simonyi Ãton Àt egyre fÀradalmasabbÀ vÀlÂ utam alatt t´rt¢nt, magamtÂl ugyan ki nem talÀlom. °n is megprÂbÀltam elk¢pzelni, ki mit tett azutÀn, hogy Tigris felbukkant a koporsÂnÀl, de a fantÀziÀm szeg¢nyesnek bizonyult. °n azt hittem, kidobtÀk, a kaput becsuktÀk, TÂth bÀcsi
ezek utÀn visszavonja a k´r´z¢st, Tigrist megint megverik, ¢s zsebp¢nzt sem kap. ögy
gondolkoztam, ahogy a logika diktÀlta, nem tudtam m¢g, milyen k´rm´nfont ¢s ironikus az ¢let. Mikor Huttra doktor elmondta anyÀmnak a hiteles t´rt¢netet, a valÂdit,
nem amit Piroska a lÀnya nagysÀgÀnak ¢rz¢keltet¢s¢re kikerekÁtett, valami rÀm fÃjt
az alvilÀg bonyolult szelei k´z¡l. Az ¢let golyÂg´mb´lyüs¢ge behorpadt, csÃcsok ¢s
szakad¢kok nûttek vagy m¢ly¡ltek rajta.
ä Szeg¢ny Sarolt lelki egyensÃlya mÃlt azon, hogy v¢gre megszÂlaljon ä mondta
anyÀmnak Huttra doktor. ä ý maga Szolanzsra figyelt fel, mert Szolanzs egyszer besz¢lt neki Cincu nyÀri hÂdolÂirÂl is, Ágy rÀj´tt, hogy amikor hirtelen felbukkant k¢t
kislÀny, ezekrûl emlÁthette, hogy Cincu testûrei voltak. Szolanzs felhÀborodva rÀjuk
kiÀltott, hogy menjenek innen azonnal, Magdolna ki is futott, de Iboly maradt, n¢zett
mereven Perthr¢nyin¢re, kirÀntotta magÀt Szolanzs karjÀbÂl, aki ki akarta vezetni,
odament Sarolthoz, ¢s azt mondta neki, hogy k¢ri a dressz minden kell¢k¢t ¢s a barna
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ernyût. Sarolt riadtan n¢zett rÀ, mint aki arra eszm¢l, nemcsak mindent, ami kincse
volt, elvesztett ezen a napon, de nyilvÀn az elm¢je is megbomlott, nem Àllhat az û gyermeke koporsÂja mellett egy idegen kislÀny ezzel a k¢ptelen sz´veggel.
ä A napernyût ä ism¢telte Tigris ä nekem Ág¢rte, ha meghal, hÀt most meghalt, k¢rem sz¢pen a napernyût. Az eg¢sz dresszt. RÀm hagyta. ¹r´kre.
A helyzet olyan abszurd volt, hogy az ´zvegy megmozdult a l¢pcsûn, ¢s Âvatosan
elkezdett lebotorkÀlni, a veje ott termett mellette, segÁtett neki, Sarolt v¢gre megÀllt
a koporsÂnÀl, ¢s elûsz´r, miÂta a trag¢dia bek´vetkezett, elkezdett rezegni a szemh¢ja.
A huszÀr elkapta Tigris karjÀt, ki akarta dobni, Sarolt megrÀzta a fej¢t, jelezte, nem
szabad bÀntani a kislÀnyt, s mintha tûr´k k´z´tt formÀlnÀ a hangokat, ¢s minden hang
vÀgnÀ a szÀjÀt, v¢gre elkezdett besz¢lni.
ä Azonnal ereszd el!
Perthr¢nyin¢ Szolanzs fel¢ fordult, aki ott sÁrt a koporsÂ mellett.
ä Ketten voltak vele, mindig azt hallottam tûled ä mondta Sarolt Szolanzsnak. ä
A mÀsik elment, de ez itt maradt, a hüs¢ges. Az egyik a nyÀr tanÃi k´z¡l. Le temoen
det¢.
Akkor v¢gre megnyugodtam, ¢reztem, most mÀr nem ûr¡l meg ä mes¢lte Huttra
doktor ä, az volt az idegorvos felt¢tele, rem¢nye, ha elkezd besz¢lni, ha megszÂlal,
megmenek¡l. Sarolt majdnem normÀlisan viselkedett, ´lelgette a lÀnyÀt, ¢s a menyasszonyi fÀtyollal led´rzs´lte a fest¢ket, aztÀn utasÁtotta Szolanzsot, adja oda az idegen
gyermeknek, amit a lÀnya Ág¢rt. Szolanzs elk¢pedve engedelmeskedett, sokÀig tartott,
mÁg elûker¡lt a nÀszÃtra elûk¢szÁtett Àrva bûr´nd fenek¢rûl a f¡rdûdressz, Tigris a
fej¢re tette a kulikalapot, a ruhÀt a bal hÂna alÀ szorÁtotta, a napernyût meg kinyitotta.
TÀncoltak a kifeszÁtett napernyûn a kis kÁnaiak a kis hidak k´z´tt, a vej kit¢pte a kez¢bûl az ernyût, s ´sszecsukta, olyan volt a nagy csendben, mint a dÁszl´v¢s. Szolanzs
intett Tigrisnek ä szÂba nem Àllt vele ä, megkapta, amit k¢rt, most mÀr menjen, Tigris
odament a koporsÂhoz, jÂl megn¢zte Cincut, aztÀn egyenesen Sarolthoz fordult, ¢s
nagyon hangosan azt mondta neki, ne sÁrjon, ez itt nem Cincu, ez csak valami. Cincu
itt van a napernyûben. Nem lÀtja?
V¢gre siker¡lt kituszkolni, Sarolt meg felsÁrt. F¡l´p atya elkezdte a rÂzsaf¡z¢rt, sÁrÀs
hallatszott, az ima mormolÀsa, Cincu aludt a koporsÂban, a huszÀr nem volt kev¢sb¢
sÀpadt, mint a feles¢ge.
Ennyi volt a t´rt¢net, amit Huttra hozott, ¢n nemigen szerepeltem benne, alighanem nem is ismertem Cincut, nem szabadÁtottam ki Tigrist a szÀrnyszobÀbÂl ä nem
tettem ¢n semmit, ¢n kimentem a parancsra a koporsÂtÂl, Magdolna engedelmes; az
engedetlen, rossz IbolybÂl meg a vÀros b¡szkes¢ge lett. Nagy darab volt ez a szÁndarab,
de nem Ártak nekem szerepet, m¢g szubrett sem lehettem. Azt hittem, feled¢kenys¢g,
t¢ved¢s. M¢g nem tudtam, nincsenek v¢letlenek.
A mi csalÀdunkban nekem szoktak meghalni az emberek. Tigris nagy pozÁciÂ bet´ltûje lett, nekem halt meg Piroska, nekem Piroska f¢rje, Tigris f¢rje, maga Tigris.
Mikor utoljÀra feln¢zett az ¢let¢t mÀr elborÁtÂ v¢gtelen vÁz alÂl tengericsudal¢ny-pillantÀsÀval, megreszketett a szÀja. Ott volt az orvos, az ÀpolÂnû, ¢s n¢ztek rÀnk, unokatestv¢rekre, az egyik haldoklik, a mÀsik meg bolond, papÁrt tesz, ceruzÀt a haldoklÂ
keze mell¢, aki mÀr nem tud mondani semmit, de lÀtszik rajta, szeretne. NyÃl a papÁrhoz, nagy erûfeszÁt¢ssel moccant a keze, pÀr vonÀsra telt az erej¢bûl.
ä ¹n ¢rti, mit ¡zen? ä k¢rdezte az orvos.
RÀztam a fejemet. A sellû megint rÀm n¢zett sÃlyosodÂ pillÀival. S¢rtûd´tt volt, hogy
nem ¢rtem, ami olyan vilÀgos. ¹sszeszedte minden erej¢t, a papÁrra b´k´tt.
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ä Neked ä lehelte.
ä Mit, szÁvem? Mit? Mi ez a valami?
ä HÀt az.
ä Valami tÀrgyat rajzol ä mondta az orvos. Az ÀpolÂnû Ãgy lÀtta, valami k¡llûket,
k¢t pÀlcikÀt meg egy dinny¢t, ¢n semmit, csak ût.
ögy halt meg, hogy ¢reztem a pillantÀsÀn, azt hiszi, cserbenhagytam, s nem ¢rti,
mi¢rt.
Nem autÂn mentem haza a klinikÀrÂl, villamoson. Akkor mÀr volt vonal Perthr¢nyi¢k hajdani rezidenciÀja elûtt. A strandf¡rdût r¢gen elhagytuk, mire feleszm¢ltem,
mit akar mondani a vonÀskÀkkal, a g´mbbel, a k¡llûkkel, mit kellett volna felismernem. HÀt persze. Mi ketten, a tanÃk. Lez anfan det¢! A nyÀr tanÃi. Azazhogy csak û,
mert Magdolna elment. Magdolna a jelz¢seit is k¢sûn fogta fel, hogy rÀhagytÀk a nyarat egy r¢g elpusztult napernyû csontvÀzÀban, meg kettej¡k gyerekkori f¢nyk¢p¢t.
A napot rajzolta le, k¢t kislÀnyt meg az ernyû bordÀzatÀt.

Ra¸man Katalin

A T¹RT°NELEM KANYARULATAI
ApÂsomat, dr. B. MiklÂs egyetemi tanÀrt, a Feh¢r Kereszt KÂrhÀz fûorvosÀt a halotti
anyak´nyvi kivonat tanÃsÀga szerint 1919. jÃlius 6-Àn k¢t kommunista ûr agyonlûtte
a pesti Duna-parton. Fia, akit szint¢n MiklÂsnak hÁvtak, ¢s k¢sûbb ugyancsak orvos
lett (1943-ban pedig a f¢rjem), akkor tizenegy ¢ves volt. Nagyon szerette az ¢desapjÀt,
¢s soha nem besz¢lt a halÀlÀrÂl. Ki voltam t¢ve mindenf¢le mendemondÀnak. Egy
k´z´s ismerûs¡nk Ágy kommentÀlta a t´rt¢nteket: àAz a bolond professzor ott szaladgÀlt a Duna-parton egy jÂ t¢likabÀtban, hÀt lelûtt¢k.Ê Ez persze nem t´rt¢nhetett Ágy,
hiszen jÃliusban az emberek nem jÀrnak t¢likabÀtban. A mÀsodik variÀciÂ Ãgy szÂlt,
hogy dr. B. beteghez ment BudÀra a LÀnchÁdon Àt, amikor megjelentek a DunÀn azok
a nevezetes monitorok, amelyek majd lûni fogjÀk a Szovjet HÀzat, a kommunista pÀrt
akkori fûhadiszÀllÀsÀt. Dr. B. tudatni akarta a hadihajÂkkal, hogy û nem hadviselû
f¢lk¢nt tartÂzkodik a hÁdon, elûvette a feh¢r zsebkendûj¢t, ¢s integetett nekik. A kommunista ûr´k ezt ellenforradalmi provokÀciÂnak fogtÀk fel, lecibÀltÀk dr. B.-t a hÁdrÂl,
agyonlûtt¢k, ¢s a holttest¢t bedobtÀk a DunÀba. àNa persze ä mondta Szabolcsi °va,
Szabolcsi Bence leÀnya, amikor elûadtam neki ezt a t´rt¢netet. ä Mert milyen a zsebkendûje egy egyetemi tanÀrnak? Nem k¢k, nem z´ld, nem is kockÀs, hanem feh¢r.
Erre az ûr´k nem gondoltak.Ê A harmadik variÀciÂt maguk az ûr´k adtÀk elû a bÁrÂsÀgon, amikor a komm¡n bukÀsa utÀn letartÂztattÀk ûket: ment egy f¢rfi az utcÀn a
pÀrthÀz fel¢, rÀszÂltak, hogy Àlljon meg, mire futÀsnak eredt, hÀt lelûtt¢k. Ezt aztÀn
v¢gk¢pp nem hittem el. Egy hadviselt f¢rfi nem kezd el futni, ha fegyvert fognak rÀ.
Dr. B. MiklÂs t´bb ¢vet t´lt´tt a fronton mint egy tÀbori kÂrhÀz vezetû fûorvosa, harct¢ri naplÂja meg is jelent. (Ott szerepel az a t´rt¢net, hogy az oroszok apÂsom tÀvol-
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l¢t¢ben elfoglaltÀk a k´t´zûhelyet, ahol a sebes¡ltek ¢s betegek fek¡dtek. Dr. B., amikor vissza¢rkezett, felugrott a lovÀra, kirÀntotta a kardjÀt, ¢s elkergette az orosz katonÀkat. BizonyÀra n¢hÀny fÀradt gyalogosrÂl volt szÂ, akiket meglepett a lovas-kardos
Szent Gy´rgy vÀratlan megjelen¢se. Mindenesetre hatÀsos jelenet lehetett ä ¢s bizonyÀra igaz. Dr. B. nem nagyzolt ¢s nem hazudott, legfeljebb àegy kicsit krak¢ler voltÊ
ä mondta a f¢rjem eln¢zû szeretettel.)
Sok-sok ¢vvel, t´bb ¢vtizeddel k¢sûbb hallottam csak a t´rt¢netnek egy csalÀdi vÀltozatÀt, amely szinte mindent megmagyarÀz. Dr. B. hÀzassÀga nem volt harmonikus,
¢s azon a nevezetes napon minden eddigin¢l sÃlyosabb viszÀly t´rt ki k´zte ¢s a feles¢ge
k´z´tt, hangos veszeked¢s, amelynek folyamÀn dr. B. sebtiben a zseb¢be gy´m´sz´lte
azt a p¢nzt, ami ¢ppen a kez¢be akadt, ¢s elviharzott hazulrÂl. A csalÀd a volt Esk¡
t¢ren, a MÀtyÀs pince tÀjÀn lakott, dr. B. a Duna-parton rohant valahovÀ, talÀn valamelyik szÀllÂban akart szobÀt kivenni. Felindult ÀllapotÀban valÂszÁnüleg nem hallotta
meg az ûr´k felszÂlÁtÀsÀt, azok pedig joggal talÀltÀk gyanÃsnak a szinte rohanÂ f¢rfi
viselked¢s¢t. ValÂszÁnüleg nem àeredt futÀsnakÊ, amikor rÀszÂltak, hanem eleve is nagy
siets¢gben volt. A csalÀd ¡gyv¢d barÀtai lÀttÀk el utÂlag az esem¢nyt politikai szÁnezettel.
Van a dolognak m¢g egy ¢rdekes vonatkozÀsa, ezt Vas IstvÀntÂl hallottam. A komm¡n v¢gnapjaiban valamilyen okbÂl LukÀcs Gy´rgy´t bÁztÀk meg azzal, hogy a Szovjet
HÀz v¢delm¢t irÀnyÁtsa. LukÀcs Gy´rgy pedig szigorÃ parancsot adott ki, hogy ha valaki tÀmadÂ szÀnd¢kkal k´zeledik a pÀrthÀz fel¢, azonnal le kell lûni. A k¢t ûr persze
jelentette neki, mi t´rt¢nt dr. B.-vel, tudtÀk a nev¢t, hiszen megmotoztÀk a halottat.
ApÂsom ¢s LukÀcs Gy´rgy voltak¢ppen ugyanahhoz a tÀrsadalmi r¢teghez tartozott,
a jÂmÂdÃ budapesti nagypolgÀrsÀghoz, ¢s ismert¢k is egymÀst. LukÀcs Gy´rgy´t Vas
IstvÀn szerint elszomorÁtotta dr. B. halÀla. àNem az¢rt adtam ki azt a szigorÃ parancsot
ä mondta ä, hogy lelûd´zz¢k a pesti orvosokat.Ê
°s m¢g egy k¡l´n´s esem¢ny, de ez mÀr a sajÀt ¢lm¢nyem. 1944-ben egy¡tt dolgoztunk egy Matkovics KÀlmÀn nevü szociÀldemokrata munkÀssal, aki akkoriban
eg¢sz idej¢t ¢s energiÀjÀt az ¡ld´z´ttek ment¢s¢nek szentelte. Lengyel BalÀzs¢knÀl
ismerkedtem meg vele ä a Lengyel csalÀd szinte eg¢sz BelgrÀd rakparti lakÀsÀt mentûhelly¢ alakÁtotta Àt. ýk pÀtyolgattÀk azt a szÂrakozott angol müv¢szett´rt¢n¢szt, aki
az Akropoliszon bolyongva vette ¢szre, hogy a n¢metek megszÀlltÀk G´r´gorszÀgot,
valahogy elvergûd´tt Budapestig, ¢s aztÀn Lengyel¢k segÁts¢g¢vel hÃzta ki az idût az
oroszok bej´vetel¢ig. BalÀzs ikertestv¢re, Piroska mint vegy¢szm¢rn´k a f¡rdûszobÀban ¡gyk´d´tt: nyom n¢lk¡l el tudott t¡ntetni mindenfajta tintÀval Árott sz´veget, ¢s
Ágy az ¡res okmÀnyok t´mkeleg¢t bocsÀtotta az ¡ld´z´ttek rendelkez¢s¢re. Matkovics
KÀlmÀn ä k´teless¢gemnek tartom, hogy meg´r´kÁtsem a nev¢t ä a szolgÀlatai¢rt csak
annyit fogadott el, amennyibûl ¢ppen hogy meg tudott ¢lni. °s vûleg¢ny volt, a
menyasszonya egy kicsit sÀntÁtott. Az a k´r¡lm¢ny, hogy KÀlmÀn egy testi hibÀs hÀzastÀrsat vÀllalt, ¢s hogy ¢let¢t az ¡ld´z´ttek ment¢s¢nek szentelte, valahogy ´sszef¡gg´tt a lelk¢ben, ¢s az ´nfelÀldozÂ emberbarÀti szeretetnek olyan meghatÂ aurÀjÀt teremtette meg k´r¡l´tte, mintha a BibliÀbÂl l¢pett volna elû.
1944 november¢ben Matkovics KÀlmÀn egy nap azzal j´tt be f¢rjemhez a kÂrhÀzba,
hogy egy munkÀscsalÀdnak s¡rgûsen el kell k´lt´znie a lakÀsÀbÂl, de nincs erre p¢nze.
A f¢rjem a kez¢be nyomott n¢hÀny bankjegyet, ¢s KÀlmÀn egypÀr Âra mÃlva elk¢pedt
arccal ¢rkezett vissza. Odaadta a csalÀdnak a p¢nzt, ¢s megmondta, kitûl szÀrmazik.
àDr. B. MiklÂs! ä csodÀlkoztak. ä Hiszen ez ugyanaz a n¢v. Ez a doktor biztosan a fia
annak az orvosnak, akit mi lelûtt¡nk a Duna-parton!Ê °s megmutattÀk Matkovics KÀl-
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mÀnnak B. professzor ez¡st zsebÂrÀjÀt. Huszonegy ¢v utÀn m¢g mindig megvolt.
Vagyis ennek a munkÀscsalÀdnak a mindenki Àltal ismert ¢s hÁrlapilag is alaposan feldolgozott kommunista mÃltja miatt ä amelyben dr. B. MiklÂs lel´v¢se nagy sÃllyal esett
latba ä kellett most, a nyilas idûkben lakÀst vÀltoztatnia. MiklÂs ott Àllt a szoba k´zep¢n,
egy percig hallgatott, aztÀn nagyon halkan ¢s nagyon d¡h´sen azt mondta KÀlmÀnnak: àNem engedtem meg magÀnak, hogy elmes¢lje, kitûl van a p¢nz!Ê Kirohant, ¢s
bevÀgta az ajtÂt.
Horthy MiklÂs kormÀnyzÂ egy antikommunista bajtÀrsi sz´vets¢gbe t´m´rÁtette ¢s
Nemzetv¢delmi Kereszttel jutalmazta azokat, akik valamilyen szerepet vÀllaltak a
kommunizmus elleni k¡zdelemben. Minthogy apÂsomat a kommunistÀk lûtt¢k le, û
is megkapta, posztumusz, ezt a kit¡ntet¢st; visel¢s¢nek joga ÀtszÀllt dr. B. MiklÂsra, a
fiÀra. A bajtÀrsi sz´vets¢get a RÂkus kÂrhÀzban KirÀly Imre nûgyÂgyÀsz k¢pviselte.
Nem volt a kÂrhÀz alkalmazottja, a pÀciensei miatt tartotta a kapcsolatot a kÂrhÀzi
nûgyÂgyÀszattal ¢s sz¡l¢szettel. A n¢metek bej´vetele utÀn ä 1944 mÀrciusÀban ä az
antikommunista bajtÀrsi sz´vets¢g egy idû mÃlva polarizÀlÂdott: tagjainak egy r¢sze
n¢metbarÀt, egy r¢sze n¢metellenes lett. A t¢li hÂnapokban a helyzet annyira ki¢lezûd´tt, hogy a n¢metellenesek bujkÀlni k¢nyszer¡ltek, ¢s a f¢rjem n¢hÀnyat k´z¡l¡k
felvett kÂrhÀzi osztÀlyÀra. (A kÂrhÀzba menek¡l¢s ¢rtelme nyilvÀnvalÂ: aki nem
mondta meg megbÁzhatatlan ismerûseinek, hogy befekszik egy kÂrhÀzba, ¢s a hozzÀtartozÂi sem fecsegt¢k el, azt ellens¢gei egy ideig nem tudtÀk megtalÀlni.) Nem meglepû, hogy KirÀly Imre, aki rendszeresen bejÀrt a kÂrhÀzba, tudomÀst szerzett errûl.
Az is lehet, hogy a bujkÀlÂk ä nem ismerv¢n KirÀly Imre igazi term¢szet¢t ä fenntartottÀk vele a kapcsolatot. °s ez az ember feljelentette f¢rjemet a XIV. ker¡leti ä KirÀly
Imre ebben a ker¡letben lakott ä nyilashÀzban, term¢szetesen nem antikommunistÀk,
hanem kommunistÀk ¢s zsidÂk rejteget¢se miatt. A nyilashÀz g¢pÁrÂnûje mondta meg
nek¡nk, ki volt a feljelentû.
1944 november¢ben bent laktam a RÂkusban a f¢rjem inspekciÂs szobÀjÀban, mert
a bizonytalan politikai helyzet ¢s a l¢gitÀmadÀsok miatt nem volt ¢rtelme, hogy egyed¡l maradjak V. ker¡leti lakÀsunkban. Majdnem biztosra vettem, hogy MiklÂs az ¡ld´z´ttek t´megeinek segÁt¢se miatt nem ¢li tÃl a nyilasuralmat, ¢s valÂszÁnünek tartottam, hogy ¢n magam sem maradok ¢letben. November 25-¢n, Katalin napjÀn, egy
csokor virÀgot kaptam a f¢rjemtûl. VÀzÀba tettem, azonnal elhervadt. SzomorÃan n¢zegettem: a fonnyadt virÀgok lÀtvÀnya mintegy megerûsÁtette s´t¢t elû¢rzeteimet.
MiklÂs gyakran volt ¢jszakai inspekciÂs, de mint az osztÀly alorvosÀhoz egy¢bk¢nt
is gyakran bekopogtak hozzÀ. Ilyenkor elkezdtem magamban imÀdkozni. November
28-Àn este v¢gigfek¡dt a dÁvÀnyon, ¢s beÀllÁtotta az angol rÀdiÂt. Kopogtattak, a szokott mÂdon elkezdtem: àMiatyÀnk, ki vagy a mennyekben...Ê Odamentem az ajtÂhoz,
¢s kinyitottam. A s´t¢t folyosÂrÂl ä a l¢gitÀmadÀsok miatt a szobÀkon kÁv¡l nem ¢gtek
a lÀmpÀk ä elûsz´r az egyik felv¢teles fiÃ l¢pett be, m´g´tte k¢t fegyveres karszalagos
nyilas. A falhoz ÀllÁtottak minket, arccal a fal fel¢, amelyen ¢ppen elûtt¡nk egy ÂceÀniai
kelim f¡gg´tt, rajta a hÀzi tüzhelyek v¢dûistene. Arra gondoltam, ez az isten bizony
nem jÂl v¢gzi a dolgÀt. Az egyik nyilas rÀnk szegezte a fegyver¢t, a mÀsik elûvett a
szekr¢nybûl egy bûr´nd´t, amelyben t´bb kilÂ diÂ z´rg´tt ä ¢n vÀsÀroltam fel, aprÀnk¢nt, az ostromra gondolva. (àJÂ lesz, ha mÀr fûzni sem lehet, tÀplÀlÂ, ¢s nem romlik.Ê)
àMaguk mÂkusok?Ê ä k¢rdezte a nyilas, ¢s rÀs´p´rte a diÂra a gyÂgyszerreklÀmokkal
¢s kÂrt´rt¢netekkel egy¡tt azt a rengeteg papirost, ami a f¢rjem ÁrÂasztalÀn hevert.
A felv¢teles fiÃ çrpÀd-sÀvos karszalagot hordott, ¢s a behatolÂk àtestv¢rÊ-nek szÂlÁtot-
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tÀk; zavartan ÀlldogÀlt, Ãgy tünt, sajnÀl benn¡nket, ¢s bizonyÀra nem volt tisztÀban
vele, mi az ´sszef¡gg¢s az çrpÀd-sÀvok ¢s a k´z´tt, ami a àdoktor Ãr¢kkalÊ t´rt¢nik.
Amikor az ajtÂn kopogtattak, MiklÂs halkra ÀllÁtotta a rÀdiÂt. A felv¢teles fiÃ a hÀzkutatÀs alatt zavarÀban a rÀdiÂ gombjait csavargatta, mire kristÀlytisztÀn felhangzott a
àta-ta-ta-tÀÊ, a SorsszimfÂnia, Beethoven 5. szimfÂniÀja, a londoni rÀdiÂ magyar nyelvü adÀsÀnak sz¡netjele. (Ezekben az idûkben egyszer-k¢tszer Ãgy ¢reztem magam,
mintha valamilyen hatÀsvadÀsz filmnek vagy szÁndarabnak voln¢k a szereplûje.)
A londoni sz¡netjel persze nem javÁtott a helyzet¡nk´n, hiszen az àellens¢ges adÂkÊ
hallgatÀsa meg volt tiltva. A nyilashÀzban k¢sûbb alÀÁrattak vel¡nk egy sz´veget, hogy
àaz angol rÀdiÂ hallgatÀsa miatt ÀllÁtottak elû minket, de azonnal ki is engedtekÊ. Egy
kicsit haboztam, mielûtt alÀÁrtam volna. Mi¢rt Árjam alÀ, amikor nem is tudom, valÂban
ki fognak-e engedni? De hogyan ÁrhatnÀm alÀ, hogy kiengedtek, amikor mÀr nem
vagyok itt? AztÀn arra gondoltam, ha viszont nem Árom alÀ, eg¢szen biztosan nem
fognak kiengedni. (Csak azt nem tudtam, ki vagy kik elûtt fedezt¢k magukat a nyilasok
ezekkel a nyilatkozatokkal.)
A rÀdiÂt a hÀzkutatÀs alatt nem kapcsolta ki senki, akkor sem, amikor kiment¡nk
a szobÀbÂl, ¢s amikor n¢gy nap mÃlva visszat¢rtem, most mÀr egyed¡l, a szÀmlapja
m¢g mindig vilÀgÁtott, de mÀr csak ¢rtelmetlen hangzavar Àradt belûle. UtÂlag mes¢lt¢k, hogy a kÂrhÀz dolgozÂi odajÀrtak hallgatÂzni bezÀrt szobÀnk ajtajÀhoz ä a nyilasok a kulcsot magukkal vitt¢k, ¢s az ajtÂt, Ãgy lÀtszik, nem merte felnyittatni senki ä, a rÀdiÂbÂl ÀradÂ hangokat prÂbÀltÀk megfejteni, egyesek azt gondoltÀk, hogy
kettûnk hullÀja ott fekszik a szobÀban.
K¢sûbb valaki ´sszekombinÀlta a felv¢teles fiÃ çrpÀd-sÀvos karszalagjÀt azzal a t¢nnyel, hogy û vezette f¢rjem szobÀjÀba a nyilasokat. Azzal vÀdoltÀk, hogy û jelentett fel
benn¡nket, ami nem volt igaz. Eg¢szen egyszerüen û volt a felv¢telesek k´z¡l az inspekciÂs, ¢s ez¢rt a kapus ût bÁzta meg azzal, hogy elkÁs¢rje a nyilasokat, mivelhogy a
s´t¢t folyosÂkon idegen nem tudott k´zlekedni, de k¡l´nben is szabÀlyellenes volt,
hogy akik nem alkalmazottai a kÂrhÀznak, kÁs¢ret n¢lk¡l mÀszkÀljanak a folyosÂkon.
Az persze v¢gk¢pp szabÀlyellenes volt, hogy fegyveres szem¢lyeket beengedjenek, a
kapusnak elvileg ¢ppen az lett volna a feladata, hogy az illet¢ktelen behatolÀsokat
megakadÀlyozza, de hÀt û igazÀn nem tehetett semmit a fegyveresekkel szemben, hacsak nem akart hûsi halÀlt halni. '45-ben a felv¢teles fiÃt ¢s a kapust is bÁrÂsÀg el¢
ÀllÁtottÀk, a kapus, azt hiszem, simÀn szabadult, az ¡gyv¢dje azzal ¢rvelt, hogy àa hûsiess¢g hiÀnya nem büncselekm¢nyÊ, ¢s igaza is volt. Hogy a felv¢teles fiÃt mi mindennel vÀdoltÀk, azt nem tudom, mert a tanÃk k´z´tt ¡ltem a folyosÂn, ¢s semmit
sem hallottam a tÀrgyalÀsbÂl. Amikor behÁvtak, elmondtam, nem û jelentette fel a f¢rjemet, ¢s azt is megemlÁtettem, hogy az volt az ¢rz¢sem, a fiÃ inkÀbb sajnÀl benn¡nket.
A tÀrgyalÀs sz¡net¢ben megkeresett a folyosÂn az ¡gy¢sz, eml¢keztetett rÀ, hogy a f¢rjemet meg´lt¢k, ¢s engem is sÃlyosan bÀntalmaztak. Nagyon szigorÃan besz¢lt velem
(àKem¢ny tanÃvallomÀst vÀrtam magÀtÂlÊ), Ãgyhogy csak valami olyat tudtam dadogni, hogy nem mondhatok mÀst, mint amit gondolok, meg hogy mindenkit csak az¢rt
lehet megb¡ntetni, amit valÂban elk´vetett.
MiutÀn kij´tt¡nk a RÂkusbÂl, egy kocsi hÀtsÂ ¡l¢s¢re ¡ltettek benn¡nket, az egyik
nyilas vezetett, a mÀsik hÀtrafordult, ¢s rÀnk fogta a puskÀjÀt. àCsûre van t´ltve?Ê ä
k¢rdezte az, aki a volÀnnÀl ¡lt ä gondolom, ijesztgetni akart benn¡nket. A XIV. ker¡leti nyilashÀzba vittek, a Th´k´ly Ãt ¢s a StefÀnia Ãt sarkÀn ä le a pinc¢be. Egy kis
z´lds¢gesbolt volt valahol a pinceablak k´zel¢ben, fent, a jÀrda sz¢l¢n; hallottuk, reg-
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gel ¢s este, amikor a boltos felhÃzta ¢s leeresztette a rolÂt. Istenem, milyen k´zel ¢s
milyen el¢rhetetlen¡l tÀvol volt az a vilÀg, amelyben az emberek vÀsÀrolnak, a z´lds¢gÀrus lehÃzza a rolÂt, hazamegy, megvacsorÀzik, ¢s lefekszik aludni! 1945-ben egyszer lementem megn¢zni az ¢p¡letet. KÀv¢hÀz volt (a nyilasok az irodahelyis¢gekben
¢s a pinc¢ben tanyÀztak '44-ben), szÂlt a zene, amerikai katonÀk tÀncoltak a teraszon,
¢s a kis boltban, amelynek rolÂja olyan fÀjdalmas-nosztalgikusan hatott rÀm, m¢g mindig vagy mÀr megint z´lds¢get Àrultak.
A Th´k´ly Ãti hÀz a XIV. ker¡leti szervezet k´zpontja volt. A nyilasok foglyaikat a pinc¢ben tartottÀk, est¢nk¢nt ler¢szegedtek, ¢s felkÁs¢rt¢k a rabokat az emeleti helyis¢gekbe. Az egyikben nappal az adminisztrÀciÂs ¡gyeket int¢zt¢k, a szomsz¢d helyis¢get
vallatÂszobÀnak nevezt¢k. A magatartÀsuk semmif¢le vonatkozÀsban nem volt k´vetkezetes. K¡l´nb´zû term¢szetü emberek az ittassÀg k¡l´nb´zû fÀzisaiban ä az adott
pillanatban hol ez jutott az esz¡kbe, hol meg amaz. Velem kapcsolatban, minthogy a
feljelent¢sben nem volt szÂ rÂlam, nem alakult ki egys¢ges ÀllÀspontjuk. Az egyik ellens¢gesebb volt, a mÀsik kev¢sb¢. Ez¢rt, bÀr rendszerint a pinc¢ben tartottak a t´bbi
fogollyal egy¡tt, n¢ha egyik¡k-mÀsikuk megsajnÀlt, ¢s felkÁs¢rt a f´ldszinti irodÀba.
November 28-tÂl december 2-ig ÀlldogÀltam-¡ld´g¢ltem a k¡l´nb´zû helyis¢gekben.
LÀttam egyszer egy sovÀny, rosszul ´lt´z´tt f¢rfit ä munkÀsnak n¢ztem ä, aki az¢rt
l¢pett be a nyilaspÀrtba, mert kapott egy pÀr cipût a kisfiÀnak. Meg egy halÀlra vÀlt,
sÀpadt tanÀrembert a feles¢g¢vel, akiket isten tudja, milyen veszedelem k¢sztetett arra, hogy a felv¢tel¡ket k¢rj¢k; reszketû k¢zzel ÁrtÀk alÀ a bel¢p¢si nyilatkozatot.
A pinc¢ben egy helyen csillagforma rajzolat volt a falon. àEgy zsidÂ agyveleje ä
mondtÀk a nyilasok. ä Itt lûtt¡k fûbe.Ê Egyszer vinnyogÀs ¢s pufogÀs hallatszott a l¢pcsû felûl. àEgy ´regasszony ny´sz´r´g ä mondtam magamban ä, ¢s bÃtorokat gurÁtanak le a l¢pcsûn.Ê De nem ´regasszony volt, hanem egy k´z¢pkorÃ f¢rfi, ¢s nem bÃtorok gurultak le a l¢pcsûn, hanem a f¢rfi tar koponyÀjÀt vert¢k puskatussal. BekÁs¢rt¢k hozzÀnk a pinc¢be, a fej¢rûl folyt a v¢r. àHol vagyok? ä k¢rdezte a f¢rfi. ä HÀny
Âra?Ê °s azutÀn: àEz itt a pokol.Ê Felelt¡nk a k¢rd¢seire, le¡ltett¡k egy sz¢kre. De
minduntalan Ãjrakezdte: àHol vagyok? HÀny Âra? Ez itt a pokol.Ê
°s az egyik reggel egy nagyon fiatal ä tizen´t-tizenhat ¢ves lehetett ä zsidÂ leÀnykÀt
kÁs¢rt le a pinc¢be egy fiatalember, akit sem azelûtt, sem azutÀn nem lÀttam ä Ãgy tünt,
csak egy ¢jszakÀra volt sz¡ks¢ge egy szobÀra. A kislÀny felhÀborodottan ¢s k¢ts¢gbeesetten zokogott. A f¢rfi Àllva maradt a k¡sz´b´n egy ideig, n¢zte a lÀnyt. Diadal ¢s
gÃny t¡kr´zûd´tt az arcÀn, de k¡l´n´sk¢ppen valami mÀs is. Mintha szÀnalom vagy
r¢szv¢t lett volna. Nem tudom. AztÀn elment.
Kora¢rett, dundi kislÀny volt, feltünûen g´mb´lyü kebellel. çllt a pince k´zep¢n
szÁvet t¢pûen zokogva, a fej¢t lehajtotta, az arcÀt eltakarta, nem a kez¢vel, hanem az
eg¢sz alsÂ karjÀval. Szerettem volna tenni ¢rte valamit, szÂltam hozzÀ, ¢s meg¢rintettem a karjÀt. Nem n¢zett fel, tovÀbb zokogott, ¢s a karjÀval elhÀrÁtotta a kezemet. Nem
durvÀn, de hatÀrozottan; ¢rzûd´tt a mozdulatÀn, meg¢rtette, hogy jÂt akarok, de nem
k¢rt belûle, nem akart megvigasztalÂdni.
Elûsz´r az irodahelyis¢gbe kÁs¢rtek benn¡nket, a bûr´nd tartalmÀt kiborÁtottÀk egy
asztalra, egy ideig turkÀltak a papÁrok k´z´tt, azutÀn az eg¢szet les´p´rt¢k a f´ldre.
R¢m¡lten lÀttam, hogy olyan papirosokon jÀrunk, amelyeken hamis pecs¢teket prÂbÀlgattunk. A nyilasok persze nem n¢ztek a lÀbuk alÀ, ûk azoknak az Àlbetegeknek a
nev¢t akartÀk tudni, akik a f¢rjem osztÀlyÀn fek¡dtek.
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Az egyik àtestv¢rÊ elvitte ¢s Àtkutatta a retik¡l´met. A gyakori igazoltatÀsok miatt
magammal hordtam a szÀrmazÀsomat igazolÂ okmÀnyokat. àSzÂval te szÁnÀrja vagy.Ê
àIgen ä mondtam ä, de a papÁrjai szerint a f¢rjem is csak negyedzsidÂ.Ê àNem ¢rdekel
minket az irkafirka ä vÀlaszolta ä, mi mondjuk meg, ki zsidÂ, ¢s ki nem az.Ê
A ker¡leti vezetût Szelepcs¢nyi LÀszlÂnak hÁvtÀk. A szoba k´zep¢n Àllt, amikor mi
ketten meg¢rkezt¡nk az àirodÀbaÊ, ¢s beg´rbÁtett mutatÂujjÀval olyasf¢lek¢ppen hÁvta
magÀhoz a f¢rjemet, mint a tr¢fÀs kedvü tanÀr a rakoncÀtlankodÂ kisdiÀkot. °s k´zben
f¢lelmesen ¢s kajÀnul vigyorgott. ögy viselkedett, mint egy nagyon-nagyon rossz ripacs, aki irtÂzatosan tÃljÀtssza a szadistÀt. Mi¢rt tette ezt? °n valahogy Ãgy gondoltam,
hogy az ember ÀltalÀban azonos a tulajdonsÀgaival. A gonosz ember ´nmaga szÀmÀra
azzal a term¢szetes ´ntudatlansÀggal gonosz, ahogy a vÁz folyik, az esû esik. Vajon
mi¢rt jÀtssza el ´nmagÀt k¡l´n szerepk¢nt? Nincs az a rendezû, aki megengedn¢, hogy
valaki ilyen nevets¢gesen, ilyen olcsÂn gonoszkodj¢k a szÁnpadon vagy egy filmen. Valamelyes magyarÀzatot talÀltam erre a magatartÀsra Thomas Mann JÂzsef ¢s testv¢rei
cÁmü müv¢ben, amikor DudurÂl, a gonosz t´rp¢rûl szÂl: àNem ismerte elûdeit ¢s utÂdait, csak jÀtszotta szerep¢t, ÃgyszÂlvÀn mint elsû ¢s egyetlen, aminek mindenki szereti
magÀt tartani minden ¢letszerepben, mintha sajÀt lelem¢nye szerint ¢s sajÀt szakÀllÀra
jÀtszana ä de m¢gis azzal a biztonsÀggal, amelyet az ¢ppen szÁnre l¢pû ¢s a vilÀgossÀgban ÀgÀlÂ jÀt¢kosnak nem v¢lt elsûs¢ge ¢s egyetlens¢ge ad meg, hanem amelyet, ellenkezûleg, abbÂl a m¢lyebb tudatbÂl merÁt, hogy valami ´r´k-szabÀlyszerüt testesÁt
meg ÃjbÂl.Ê
Szelepcs¢nyi LÀszlÂ nagydarab z´m´k ember volt, ´k´llel az arcÀba vÀgott MiklÂsnak, aki megpender¡lt, ¢s rÀzuhant egy ÁrÂg¢pre. Nagyon sovÀny volt akkor, gyomorfek¢lyes. Amikor kiegyenesedett, Szelepcs¢nyi megint pontosan c¢lozva Ãgy vÀgott az
arcÀba, hogy MiklÂs betÀntorodott a szomsz¢d szobÀba, ¢s v¢gigzuhant a padlÂn. Az
ajtÂt becsuktÀk. àA vallatÂszoba ä mondta ked¢lyesen mosolyogva a pÀrtvezetû helyettese ä, mÀr a fogasokat ¢s a kÀlyhaajtÂt is lerugdaltÀk a zsidÂk vallatÀs k´zben.Ê
Szelepcs¢nyi a f¢rjemtûl azoknak a zsidÂknak ¢s kommunistÀknak a nev¢t akarta
megtudni, akik az osztÀlyÀn fek¡dtek. Az ordÁtÀsa Àthallatszott a szomsz¢d szobÀbÂl.
àA neveket! A neveket!Ê ºt¢s, zuhanÀs. àKelsz f´l azonnal?!Ê ºt¢s, zuhanÀs. MiklÂs
hangjÀt egyszer sem hallottam.
Szelepcs¢nyi a vallatÂbÂl egy c¢dulÀval a kez¢ben j´tt ki: àEgyetlenegy nevet siker¡lt kiverni belûleÊ ä mondta d¡h´sen, ¢s mutatta a c¢dulÀt. àIsmered ezt az embert?Ê
ä k¢rdezte. Mondtam, nem ismerem. Pedig ismertem. A kÂrhÀzi nyilas pÀrtszervezet
vezetûj¢nek a neve volt.
Jellemzû az akkori idûkre, hogy amikor elûsz´r besz¢lt¡nk MiklÂssal a k´z´s j´vûnkrûl, sz¡ks¢gesnek tartottam megmondani neki, hogy attÂl f¢lek, ha engem ´sszevernek,
megnevezem a barÀtaimat. àEz nem morÀlis k¢rd¢s ä mondta MiklÂs. ä Az ´sszevert
ember mÀr nem ugyanaz az ember.Ê HÀt û v¢gig ugyanaz az ember maradt.
Egyik este Szelepcs¢nyi d¡hrohamot kapott, ¢s ezt ordÁtotta: àOtt lenn a pinc¢ben
mindenki doktor.Ê Pedig nem voltak doktorok, vagyis orvosok, intellektuelek sem
mind, a mondat nem az ott l¢vûk foglalkozÀsÀrÂl Àrulkodott, hanem Szelepcs¢nyi lelk¢rûl: a kisember d¡h¢t fejezte ki mindenki irÀnt, akibûl lett valaki, annak az embernek az elkesered¢s¢t, aki nem vitte semmire. Most v¢gre itt volt az alkalom, hogy
bosszÃt Àlljon! Kin? Kiken? Mindenkin, bÀrkin, akit a kez¢be adott a sors. AztÀn hozzÀm fordult: àMost ki fogjuk hozni ide, ¢s a szem¢be mondod, hogy nem szereted!Ê
Rettenetesen megijedtem: mit fogok lÀtni? ögy ¢reztem, hogy a szemem sugara oda
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van sz´gezve a padlÂhoz. OrdÁtÀs: àMondd a szem¢be, hogy nem szereted!Ê Egy idû
mÃlva m¢giscsak fel kellett n¢znem, ¢s akkor ez a furcsa mondat alakult ki a fejemben:
àEzt az embert innen nem fogjÀk t´bb¢ kiengedni.Ê így, harmadik szem¢lyben. MiklÂs
elûttem Àllt, ¢s nem volt arca. Egyenetlen¡l dagadt, v¢res hÃst´meg. A kifordÁtott kalapjÀt az arca el¢ tartotta, lassan cs´p´g´tt bele a v¢r. Nem tudom, a jobb szeme megvolt-e m¢g, de a bal igen. RÀm n¢zett vele, ¢s mosolygott. Tudom, hogy nem lehet
elhinni, de megesk¡sz´m rÀ: mosolygott, sût bÀtorÁtÂan mosolygott.
M¢g ma is m¢rgelûd´m n¢ha azon, hogy a szÁndarabok, filmek figurÀi vÀlsÀgos
helyzetekben nem viselkednek ¢sszerüen. A fûhûs tudja, hogy feljelentett¢k, a fekete
autÂ mÀr be is fordult a sarkon (ezt û persze nem lÀtja), tudja, hogy elûbb-utÂbb ¢rte
j´nnek, m¢gis: ahelyett, hogy felkapnÀ a kabÀtjÀt, ¢s lerohanna a hÀtsÂ l¢pcsûn, levelet
Ár, f¢nyk¢peket n¢zeget. Pedig most mÀr tudom, hogy az ember lelk¢nek olyan m¢lyr¢tegei vannak, amelyeknek semmi k´z¡k az ¢sszerüs¢ghez. Mert mire kellett volna
gondolnom nekem ebben a ki¢lezett helyzetben? Arra, hogy milyen k´vetkezm¢nyekkel jÀr kettûnkre n¢zve, ha azt mondom, szeretem a f¢rjemet, ¢s milyenekkel, ha azt
mondom, nem szeretem. °s arra kellett volna gondolnom, mennyit fog fel MiklÂs ebben a sz´rnyü ÀllapotÀban, ¢s milyen hatÀssal lenne rÀ, ha esetleg nemet mondan¢k.
A bal szeme kifejez¢se arra vallott, hogy felfogja, mi t´rt¢nik k´r¡l´tte, de hogy a
helyzet bonyolultsÀgÀt meg¢rti, nem volt valÂszÁnü. A kettûnk testi ¢ps¢g¢nek v¢delm¢ben nem lett volna szabad igent, MiklÂsra tekintettel nem lett volna szabad nemet
mondanom. Csakhogy nekem mindez nem jutott az eszembe. Nem mintha egy mÀsodpercig is k´telezûnek ¢reztem volna, hogy ûszint¢n vÀlaszoljak ennek az ordÁtozÂ
embernek, akirûl egy¢bk¢nt teljesen meg is feledkeztem. ýszint¢n ¢s m¢lyen szerettem a f¢rjemet. Amikor kÂrhÀzi munkÀja sorÀn kisebb-nagyobb s¢relmek ¢rt¢k, azt
hittem, megszakad a szÁvem. Ha arÀnyosan reagÀltam volna sz¢tvert arcÀra, most aztÀn igazÀn meg kellett volna szakadnia. °n pedig ott ¡ltem, ¢s azon gondolkoztam,
hogyan ismertem meg ût. Mielûtt a RÂkusba ker¡lt, MiklÂs egy¡tt dolgozott egy
barÀtnûmmel egy tudomÀnyos int¢zetben, amelynek tagjai egy¡tt jÀrtak kirÀndulni.
A barÀtnûm t´bbsz´r mes¢lt nekem MiklÂsrÂl, aki szerinte zseniÀlis ember, csak sajnos
el¢g csÃnya. ögy k¢pzeltem, alacsony, k´pc´s, terjedelmes s´rhassal. Egyszer a barÀtnûm¢rt mentem az int¢zetbe, ¢s becs´ngettem. MiklÂs nyitott ajtÂt. Bemutatkozott,
¢s ¢n csodÀlkozva ÀllapÁtottam meg, hogy egyÀltalÀn nem k´v¢r, sût inkÀbb nagyon is
sovÀny. Sürü, hullÀmos fekete haj, ragyogÂ fekete szem, erûsen tÃlm¢retezett orr. àEz
nekik csÃnya?Ê ä gondoltam, ¢s talÀn ekkor dûlt el a sorsom. Szelepcs¢nyi ordÁtott:
àMondd a szem¢be, hogy nem szereted!Ê Csak jÂval k¢sûbb gondolkoztam azon, mit
akart voltak¢ppen ez az ûr¡lt. ValÂszÁnüleg Ãgy ¢rezte, MiklÂs m¢g nincs el¢gg¢
´sszet´rve. °s talÀn igaza volt: lelkileg nem volt ´sszet´rve. àMondd a szem¢be, hogy
nem szereted!Ê Az ¡v´lt¢s egyre fenyegetûbb¢ vÀlt. àSzeretemÊ ä mondtam megnyugodva, hogy tÃlestem a nehez¢n. K¢sûbb sokat t´prengtem sajÀt furcsa gondolatmenetemen, ¢s most mÀr hajlok arra a felt¢telez¢sre, hogy valami tudat alatti erû kiszorÁtotta a fejembûl Szelepcs¢nyi LÀszlÂ k´vetelûz¢s¢t, megûrz´tt attÂl, hogy egy megoldhatatlan probl¢mÀval viaskodjam.
Akkora pofont kaptam, hogy felborultam a sz¢kkel egy¡tt. MiutÀn feltÀpÀszkodtam, ¢s vissza¡ltem a sz¢kre, megragadta a vÀllamat, ¢s bel¢m t¢rdelt. àTudunk mi
mÀsk¢pp is!Ê ä mondta arra utalva, hogy eddig kÁm¢letesen bÀntak velem. AztÀn tovÀbb pofozott, nekem pedig egy idû mÃlva az jutott eszembe, nem jÂ, hogy ilyen paszszÁvan viselkedem, nem v¢dekezem, semmi jel¢t nem adom annak, hogy fÀjdalmat
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okoz nekem, ezzel bizonyosan ingerlem ût, ¢s elkezdtem az arcom el¢ kapkodni a kezem, mik´zben ¢reztem, milyen ¡gyetlen ¢s milyen kev¢ss¢ meggyûzû, amit csinÀlok.
A pofonok ugyanis egyÀltalÀn nem fÀjtak ä semmi sem fÀjt, ami a nyilashÀzban a testemmel t´rt¢nt. T´bb h¢ttel azutÀn, hogy kiengedtek, egy ismerûs megÀllÁtott az utcÀn, ¢s megk¢rdezte, mik azok a k¢k ¢s sÀrga foltok az arcomon. Szinte nem is tudtam
rÂluk. De egyszer, n¢hÀny h¢t mÃlva f´lfedeztem: àJ¢, szagok is vannak a vilÀgon!Ê
NyilvÀn akkor mÃlt el a sokkhatÀs. ögy tünik, a nyilashÀzban valamelyik idûpontban
leÀllt az idegrendszerem: eddig ¢s nem tovÀbb. TalÀn ez a szerencs¢s biolÂgiai alkat
mentett Àt ¢letem legnehezebb korszakain. LÀttam, hallottam ¢s regisztrÀltam, de csak
a legfelsû fel¡let szintj¢n ¢rtettem, ¢s egyÀltalÀn nem ¢reztem Àt, ami velem t´rt¢nt.
Hogy hogyan ¢rt v¢get a pofozÀs, nem tudom. Lyuk az eml¢kezetemben. De ha mindent, mindent figyelembe veszek, az ´sszes k´r¡lm¢nyt v¢giggondolom, Ãgy ¢rzem,
m¢giscsak jÂl vÀlaszoltam. àSzeretemÊ ä volt az utolsÂ szÂ, amely elhangzott k´z´tt¡nk.
Engem december 2-Àn kiengedtek. A f¢rjemet nem lÀttam t´bb¢. àElvitt¡k, hogy
dolgozzon egy kicsitÊ ä mondta gÃnyosan az egyik nyilas, mintha valÂban azt hitte
volna, hogy egy orvos csak a napot lopja. àMagÀnak az¢rt hozzÀ kell szoknia, hogy
egy ideig nem lÀtja ût.Ê El¢g vilÀgos volt, hogy ez mit jelent. De talÀn valahogy m¢gis
¢letben maradt, talÀn valahol egy mÀsik pinc¢ben ¡l vagy Àll a sz¢tvert arcÀval, ¢s abban
rem¢nykedik, hogy ¢n kiszabadÁtom. àNem kell aggÂdnia ¢rte, biztos helyen van, nincs
semmi bajaÊ ä mondta az egyik rÂkusbeli nyilas orvos. Ha azt mondja, ànincs semmi
bajaÊ, vagy nem tud semmit, vagy hazudik, gondoltam. Az utÂbbi volt a valÂszÁnü.
Az egyik Duna-parti kÀv¢hÀzban emberb´rze mük´d´tt. ºgyes ¡gyv¢dek vagy mÀs
k´zvetÁtûk ¢s p¢nz¢hes nyilasok, meg olyanok, akik be akartÀk biztosÁtani magukat a
fordulat utÀni idûkre ä az orosz ÀgyÃk mÀr Pesterzs¢beten d´r´gtek ä, jÂ p¢nz¢rt informÀciÂkat Àrultak, egyes embereket ki is szabadÁtottak. Egy ilyen ¡gyv¢ddel hoztak
´ssze. A lakÀsÀn fogadott, ¢s ä Ãgy eml¢kszem ä harmincezer pengû¢rt k´z´lte velem,
hogy MiklÂst a XIV. ker¡leti pÀrthÀzbÂl a Nyilas SzÀmonk¢rû Sz¢kre vitt¢k, a Naphegy utcÀba, de ott nem vett¢k Àt. àMit kezdj¡nk egy ilyen ronccsal?Ê àDe hiszen akkor
megint megvert¢k!Ê ä szaladt ki a szÀmon. àIgen ä mondta az ¡gyv¢d ä, de mÀr nemigen volt benne ¢let, amikor tarkÂn lûtt¢k, ¢s visszamenet a LÀnchÁdrÂl behajÁtottÀk
a DunÀba.Ê àMÀr megint a LÀnchÁdÊ ä gondoltam. Lehets¢ges, hogy ennek a hÁdnak
valamilyen mitikus k¢pe lappang a budapestiek tudata m¢ly¢n? K¢sûbb ugyanis kider¡lt, hogy a LÀnchÁdnak szinte semmi szerepe nincs a t´rt¢ntekben, illetûleg csak
annyi, hogy MiklÂst a LÀnchÁdon vitt¢k a Naphegy utcÀba, onnan pedig ä ugyancsak
a LÀnchÁdon Àt ä valamelyik Ãjpesti csÀrdÀhoz. A Duna partjÀn lûtte agyon KomlÂs
Elem¢r, az a nagyon magas termetü, bilgericsizmÀs f¢rfi, aki valamif¢le rep¡lût¢ri szem¢lyzeti egyenruhÀban jÀrt be a nyilashÀzba. °n egy Lombroso-arcra eml¢kszem. Elk¢pzelhetû persze, hogy a memÂriÀm sematikus irÀnyba torzÁt, de ennek az embernek
mindenk¢ppen nagyon ostobÀnak kellett lennie; november mÀsodik fel¢ben l¢pett be
a pÀrtba, ¢s feltehetûleg ez¢rt kapott valami beosztÀst a rep¡lût¢ren, ahol ugyan aligha
vett¢k sok hasznÀt, mert û inkÀbb a nyilashÀzban tev¢kenykedett. ý volt az, meg a
hÀrom VÁgh fiv¢r, akik az egyik d¢lelûtt nagy fegyvercs´rg¢ssel ¢s rendkÁv¡l el¢gedetten ¢rkeztek vissza a k´zpontba. Azzal dicsekedtek, hogy egy sv¢d oltalom alatt ÀllÂ
hÀz lakÂit kÁs¢rt¢k ki a Duna-partra, ¢s belûd´zt¢k ûket a folyÂba. àM¢g hogy menlev¢l!Ê ä mondta az egyik. °s akkor hangoztattÀk b¡szk¢n azt is, hogy a XIV. ker¡leti a
legvagÀnyabb ¢s legaktÁvabb a nyilashÀzak k´z´tt.
KomlÂs Elem¢r lûtte agyon a f¢rjemet, ¢s a tÀrsaival bedobtÀk a DunÀba. Ezt û maga
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mondta el a bÁrÂsÀgon 1945-ben. N¢hÀny tanÃval egy s´t¢t sarokban ¡ltem, ¢s a folyosÂn, a vilÀgos ablakok elûtt ott jÀrkÀlt KomlÂs Elem¢r ¢desanyja. Nagyon sovÀny,
szeg¢nyesen, de tisztÀn ´lt´z´tt asszony volt ä akkor lÀttam elûsz´r, milyen az, amikor
valaki k¢ts¢gbeesetten t´rdeli a kez¢t. àGy¢r´k, gy¢r´k, mit tett¢l?Ê ä mondogatta r´vid ¢-vel ¢s r´vid ´-vel, ¢s ez a nagyon furcsa dialektus ä amennyiben az volt ä valahogy
m¢g szÁvet t¢pûbb¢ tette a jelenetet. àKomlÂs Elem¢r apja elesett az elsû vilÀghÀborÃbanÊ ä mes¢ltem k¢sûbb a barÀtnûmnek. àAz anyja egyed¡l nevelte.Ê àHÀt jÂl felnevelte!Ê ä mondta ep¢sen a barÀtnûm. HÀt igen, nem tudjuk, milyen volt az apa, nem
tudjuk, milyen volt az anya, akinek a fia Ágy v¢gezte.
àItt marad a kiv¢gz¢sre?Ê ä k¢rdezte valaki k¢sûbb. Nem maradtam, de ahogy hazafel¢ mentem a Nagymezû utcÀn, Ãgy ¢reztem, attÂl, hogy most mÀr a gyilkos sem
¢l, a f¢rjem halÀla m¢g v¢g¢rv¢nyesebb. De nem ¢reztem semmi el¢gt¢telt, csak azt,
hogy valami k´ny´rtelen¡l k´z´ny´s Àradat h´mp´ly´g valamilyen ismeretlen irÀnyba, ´sszet´rve, sz¢tzÃzva, elsodorva mindent, ami az ÃtjÀba ker¡l.
1950 szeptember¢ben mÀsodszor is f¢rjhez mentem. Ez mÀr egy mÀsik t´rt¢net, itt ¢s
most csak azt mondom el belûle, ami az elsû f¢rjem t´rt¢net¢hez kapcsolÂdik. A mÀsodik f¢rjem, K. Gy´rgy 1951 tavaszÀn, egy keddi nap este azt mondta nekem: à°n
soha nem fogok elismerni olyan bün´ket, amelyeket nem k´vettem el, ¢s mÀst sem
fogok bemÀrtani. Ha ilyesmire akarnak k¢nyszerÁteni, fellebbez¢s gyanÀnt (ilyen furcsÀn-precÁzen fogalmazott) m¢g mindig talÀlok magamnak egy nyitott ablakot.Ê P¢nteken d¢lutÀn letartÂztattÀk, szombaton reggel leugrott a DeÀk t¢ri rendûrkapitÀnysÀg hatodik emelet¢rûl. Engem szombatrÂl vasÀrnapra virradÂ ¢jszaka hÀrom Ârakor
felhÁvtak telefonon, ¢s berendeltek kilencre a DeÀk t¢rre. MegmondtÀk, hogy a f¢rjem
´ngyilkos lett: àHa siet, m¢g ki¢r a temet¢s¢re.Ê Taxin mentem, a kapuban a temetûiroda egy tisztviselûje vÀrt rÀm. àA prib¢kek mÀr elmentekÊ ä mondta, ¢s aztÀn elmagyarÀzta, hovÀ kell mennem. IszonyÃ hosszÃ volt az Ãt, v¢gig, v¢gig a temetûn, sût a
temetûn tÃl. Egy kisebb parcella sz¢l¢n k¢t f¢rfi vÀrt rÀm ÀsÂval, kapÀval. Valamit adtam nekik, aztÀn ott Àlltam a frissen hantolt sÁr mellett. K¢sûbb valami megmozdult
az agyamban: hol vagyok ¢n, mi ez itt, ¢s elkezdtem bolyongani a sÁrok k´z´tt. Egy
t¢glafal t´v¢ben egy sz¡rke mÀrvÀnykereszten ez a n¢v Àllott: KomlÂs Elem¢r. Az elsû
f¢rjem gyilkosÀnak a neve. Azt hiszem, ez a pillanat volt ¢letem m¢lypontja. ValÂszÁnüleg jelenetet csinÀltam, mert egy nû odaj´tt, hogy megn¢zze, mi van velem. K¢sûbb
m¢g k¢t ismerûs nevet talÀltam. A hÀrom VÁgh testv¢r k´z¡l kettûnek itt volt a sÁrja.
így hÀt ez a kiv¢gzettek parcellÀja volt. AztÀn m¢g egy meglepet¢s ¢rt: a legutÂbbi
keresztek n¢vtelenek voltak. Nem jutott eszembe megn¢zni, mikor szünt meg a nevesÁt¢s, de megszünt. °s nem Ãgy, hogy az egyik sÁron volt n¢v, a mÀsikon nem. Egy
ideig voltak nevek, aztÀn t´bb¢ nem, egyiken sem. ElvÀgÂlag. Egyetlen kis tÀblÀcskÀt
talÀltam: sutÀn-ferd¢n lÂgott a kereszten, ¢s ez Àllt rajta aprÂ betükkel: àLacikÀnkÊ.
Gondoltam, ez talÀn Rajk LÀszlÂ sÁrja, de k¢sûbb valahol azt olvastam, hogy ût mÀshol
temett¢k el. Meg voltak nevezve a nyilas t´meggyilkosok, de nem volt nev¡k azoknak,
akiket koncepciÂs perek alapjÀn v¢geztek ki. Ami itt fek¡dt elûttem, t¢rk¢p volt, a
rossz lelkiismeret t¢rk¢pe.
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KÀntor P¢ter

MIT KELL TUDNIA ISTENNEK?
Istennek tudnia kell, hogy szÀmÁtok rÀ,
hogy sz¡ks¢gem van rÀ,
hogy bÁzom benne,
hogy szÀmÁthat rÀm,
hogy sz¡ks¢ge van rÀm,
hogy bÁzhat bennem,
hogy bÀrhogy is forduljanak a dolgok,
nem viselkedhet Ãgy, mint egy bankvez¢r,
vagy egy minisztereln´k, vagy egy sz¢ps¢gkirÀlynû,
hogy bÀrhogy is forduljanak a dolgok,
nem viselkedhetek Ãgy, mint egy bankvez¢r,
vagy egy minisztereln´k, vagy egy sz¢ps¢gkirÀlynû,
hogy nem vÀrom tûle, hogy porszÁvÂzzon ki mindent,
rÀzza ki a szûnyegeket, jÀrjon Ãszni,
¢s hagyjon fel a dohÀnyzÀssal,
hogy ne vÀrja tûlem, hogy porszÁvÂzzak ki mindent,
rÀzzam ki a szûnyegeket, jÀrjak Ãszni,
¢s hagyjak fel a dohÀnyzÀssal,
hogy vegye szÀmÁtÀsba, hogy nemcsak a jÂbÂl szÀrmazhat jÂ,
ne akarjon t´k¢letes lenni,
¢s ne akarja a vilÀgot se t´k¢letesnek,
hogy szÀmÁtÀsba veszem, hogy nemcsak a jÂbÂl szÀrmazhat jÂ,
¢s nem akarok t´k¢letes lenni,
¢s nem akarom a vilÀgot se t´k¢letesnek,
de hogy az¢rt vannak hatÀrok,
hogy ne higgye, hogy elfelejtem neki
a jÂvÀtehetetlen dolgokat,
hogy az¢rt vannak hatÀrok,
hogy nem hiszem, hogy elfelejti nekem
a jÂvÀtehetetlen dolgokat,
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v¢g¡l, hogy ha senkinek senki, û biztosan
tartozik nekem
magÀval,
hogy v¢g¡l ha senkinek senki, ¢n biztosan
tartozom neki
magammal.

Kiss Anna

VILçGOLñ
papÁrlapok
f´l¢ hintÀlÂ
sÂhajok,
kez¢tûl minden
mÀs dolog
feldûl a sz¢lben,
elforog,
kez¢tûl minden
mÀs dolog
feldûl a sz¢lben,
ajtai
lÀrmÀtlan ¢s
idûtelen
feh¢r ingÀsÀt
hallani,
lÀrmÀtlan ¢s
idûtelen,
feh¢r ingÀson
tÃl selyem
szÀlÀn a pÂk
utÀlkozik,
mÁg hÁre sem,
Àrny¢ka sem,
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szÀlÀn a pÂk
utÀlkozik,
hintÀl a sz¢l
hÀrom napig,
lazul a rÂzsa,
mÁg lehull,
magÀval mindent
elborÁt,
lazul a rÂzsa,
mÁg lehull,
eltorlaszolja
ajtait,
himbÀl a sz¢l,
minden dolog
szirmÀba fÃl
hÀrom napig,
szirmÀba fÃl
minden dolog,
jÂs kû, az
Àlmatlan sorok,
magÀra vonja
lepleit
pÀrnÀirÂl az
Àlhalott,
magÀra vonja
lepleit,
vilÀgolÂ
papÁrlapok,
kez¢tûl minden
mÀs dolog
feldûl a sz¢lben,
elforog,
kez¢tûl minden
mÀs dolog
feldûl a sz¢lben,
ajtai
lÀrmÀtlan ¢s
idûtelen
feh¢r ingÀsÀt
hallani,

Kiss Anna: Versek ã 25

lÀrmÀtlan ¢s
idûtelen,
feh¢r ingÀson
tÃl selyem
szÀlÀn a pÂk
utÀlkozik,
mÁg hÁre sem,
Àrny¢ka sem,
szÀlÀn a pÂk
utÀlkozik,
hintÀl a sz¢l
hÀrom napig,
lazul a rÂzsa,
mÁg lehull,
magÀval mindent
elborÁt,
lazul a rÂzsa,
mÁg lehull,
eltorlaszolja
ajtait,
himbÀl a sz¢l,
minden dolog
szirmÀba fÃl
hÀrom napig.

SºVíT A CSýR
¢s meztelen
k´rt¢k rezes
hÃsÀba vÀg,
feltürve szÀr s a
korc vadul,
fejrûl konyul
a v¢n borÀg,
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dÃskÀl a csûr,
a v¢gtelen
asztalra h¢tszer
is levÀg,
felhû tolul,
bak angyalok
alatt ny´g ¢s
borul a kÀd,
felhû s a nap
amÁg marad,
k¢sû szivÀrvÀnyt
bontanak,
a v¢gtelen
asztal k´r¢
k´t¢nyek, k´rt¢k
hullanak,
bak angyalok,
lelv¢n a hÃrt,
istentelen
megzengetik,
s´t¢tebb tûk¢k
lÀtszanak,
mint szertehullt
k´t¢nyeik,
s´t¢tebb csûr,
alÀs¡vÁt,
a meztelen
tûk¢re vÀg,
de mÀr csak csûr´k,
rengeteg,
vilÀgnak v¢lhetû
vilÀg,
mert hold sehol,
ember sehol,
lÀmpÀk tûk¢n
se asztalon,
csapkodja volt
hely¢t a hÃr
v¢gig az alvÂ
vÀroson,
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mert hold sehol,
ember sehol,
lÀmpÀk tûk¢n
se asztalon,
k´t¢nyeket
talÀl a sz¢l
a legs´t¢tebb
hajnalon,
s¡vÁt a csûr,
¢s meztelen
k´rt¢k rezes
hÃsÀba vÀg,
feltürve szÀr s a
korc vadul,
fejrûl konyul
a v¢n borÀg,
dÃskÀl a csûr,
a v¢gtelen
asztalra h¢tszer
is levÀg,
de mÀr csak csûr´k,
rengeteg,
vilÀgnak v¢lhetû
vilÀg.

MesterhÀzi MÂnika

TEGYºK F¹L?
Az ¢letemet nem teszem f´l
semmire. Elûsz´r is, lehet, hogy
nem el¢g sÃlyos, akkor mi van?
De lehet, hogy m¢gis sÃlya van,
f´lteszem, ¢s az eg¢sz mindens¢g
f´lborul, Àldozatostul. Azt hiszem,
az ¢letem sÃlyÀt nem fogom
sem emelgetni, sem emlegetni t´bbet.
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AZ AZONOSSçGRñL
1
JÂl n¢zn¢nk ki, ha hirtelen
nemcsak azonosak volnÀnk,
hanem hasonlÁtanÀnk is.
Elûfordul, hogy elhasonlunk?

2
PrÂbÀld hasonlÂval pÂtolni: elûj´nnek a
k¡l´nbs¢gek.
Ki miben hasonlÁt, abban k¡l´nb´zik.
Az azonossÀg szÀmÀra pedig nem marad
leÁrÀs.
K¡l´nbs¢geit magÀban hordja ¢rv¢nyess¢.

UTñHANG (ELHATçROLOM MAGAM)
Hogy eltalÀlta ûket ¢s milyen
szomorÃ lett, mennyire ismeri
ugyanezt, ¢s mit gondolok, vajon
hasonlÂ sorsÃ lÀnygyermekei
mint elrettentû p¢ldÀt ¢rten¢k-e
elrettentû szem¢lyes verseim?
Azt gondolom, bÀr megint rossz helyen,
hogy kiengedtem a korszellemet
vesz¢lyesen fogyaszthatÂ alakban,
azt gondolom, hazugsÀg az eg¢sz,
hogy amit mondtam, rÀm is csak hasonlÁt,
l¢nyeges pontokon nem azonos
(eltÃlzott helyzetet m¢ltÂn fogadni:
szokott ´nfelment¢s) ä azt gondolom,
a k´lt¢szet nem szomorÃ vasÀrnap,
csak kitartott, pontos h¢tk´znapok.
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BçBEL
Hamann, Benjamin, Paul de Man, Derrida
a nyelvek ´sszezavarÀsÀrÂl
àBesz¢lgetni annyi, mint a jÀt¢k ¢rtelm¢ben k¡zdeni, ¢s a besz¢daktusok
alÀrendelûdnek egy ÀltalÀnos ¢rv¢nyü
agonisztikÀnak.Ê
(F. Lyotard)

Egyetlen k¢rd¢st teszek fel ezÃttal Hamann-nak, s az BÀbel mibenl¢t¢re, az egy nyelv
eredet¢re ¢s a soknyelvüs¢gre vonatkozik. Ahelyett azonban, hogy rekonstruÀlnÀnk
egy t´rt¢netet, vagyis elbesz¢ln¢nk, hogy mi t´rt¢nt BÀbeln¢l, illetve hogy mik¢ppen
gondolkodott errûl Hamann, egy hermeneutikai jÀt¢kot talÀlunk ki, amelyben a B IBLIç-t olvasÂ Hamannt olvassa Walter Benjamin, illetve kettej¡ket tovÀbb olvassa Paul
de Man ¢s Derrida. °s miutÀn e lÀncolat el¢rkezik e sorok ÁrÂjÀhoz, jelen applikÀciÂ
szempontjÀbÂl lehet majd egy mÀsik alkalommal visszatekinteni arra a t´rt¢neti vitÀra
is, melynek fûszereplûje Jacobi, Herder, Michaelis ¢s Hamann volt, s ugyancsak a
nyelv ¢s a nyelvek probl¢mÀja k´r¡l zajlott.
1. Minden nyelvj r sban hallani hangj t˚
àBey mir ist nicht sowohl die Frage: Was ist Vernunft? sondern vielmehr: Was ist SpracheÊ ä
Árja Hamann Jacobinak 1784. november 14-¢n.1 MÀsutt hozzÀfüzi, hogy a filozÂfia az
û felfogÀsÀban àgrammatikaÊ, mert àszÂ n¢lk¡l nincs ¢sz ä nincs vilÀgÊ.2 Kant ¢s a kritikai
filozÂfia Hamann v¢lem¢nye szerint eszk´zz¢ fokozza le a nyelvet, holott l¢tez¢s¡nk
nyelvi, k´vetkez¢sk¢ppen nemcsak k´zl¢seink, hanem l¢nyeg¢ben minden visszavezethetû a jelhasznÀlat valamely formÀjÀra. A nyelven kÁv¡l nincs semmi, ÀllÁtja Hamann Vico utÀn talÀn elsûk¢nt, vagyis nem eszk´z valami rajta kÁv¡l l¢tezû valÂsÀg
(tÀrgyak, gondolatok, ¢rz¢sek etc.) megnevez¢s¢re, hanem a gondolat maga, a vilÀg
a maga àesem¢nyszerüs¢g¢benÊ. Ezt a Humboldt, Benjamin, Heidegger Àltal k¢sûbb
tovÀbbgondolt nyelvfelfogÀst Hamann a B IBLIç-bÂl vezette le. Isten szÂ Àltal teremtette a vilÀgot, a vilÀg tehÀt az û nyelve. Amik¢nt mi, emberek szimbÂlumokban, jelekben gondolkodunk, Ãgy gondolkodik Isten fÀkban, sziklÀkban, tengerekben.3 àBesz¢lj,
hogy lÀssalak! Ez a kÁvÀnsÀg a teremt¢s Àltal bet´ltetett, mely a teremtm¢ny besz¢de a teremtm¢nynek, mert egyik nap mondja a mÀsiknak, ¢s egyik ¢j ad hÁrt a mÀsiknak.Ê4 A dolgok nyelvi
l¢nyege az û nyelv¡k ä mondja errûl Walter Benjamin.5
Vajon nem valamif¢le elavult, szakrÀlis nyelvfelfogÀst melegÁt¡nk-e fel ezzel, egy
olyan biblikus messianizmust, amelynek Benjamin ¢s Heidegger volt az utolsÂ hitetlen
zsidÂ ¢s g´r´g prÂf¢tÀja? ValÂban lehet idegenkedni ettûl a nyelvfilozÂfiai vonulattÂl,
Àm ezt az idegenked¢st v¢lem¢nyem szerint nem elegendû megsz¡ntetni akarni puszta t´rt¢neti elhelyez¢ssel, amelyre p¢ldÀul Paul de Man apolÂgiÀja alapult. Szerinte
ugyanis egyszerüen fel kell id¢zn¡nk a George-k´r (BenjaminnÀl ¢s Heideggern¢l
egyarÀnt tovÀbb ¢lû) H´lderlin-kultuszÀt ahhoz, hogy meg¢rts¡k: a nyelv szakralitÀ-
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sÀnak Ãjrafelfedez¢se elementÀris emberi sz¡ks¢gletet fejez ki azzal, hogy felhÁvja a
figyelmet a k´lt¢szet irÀnti modern sz¡ks¢gletre egy technika uralta, racionalizÀlt, a
nyelvet instrumentalizÀlÂ vilÀgban.6 M¢g mielûtt kifejten¢m ezzel kapcsolatos ¢rtelmez¢semet, elker¡lhetetlennek tartom elûrebocsÀtani, hogy Benjaminnak ez az Ãjromantikus attitüdje, amit Paul de Man a George-k´r szellemi k´zeg¢re hivatkozva ¢szlel, fontos mozzanat ugyan, s ¢rtelmez¢s¢hez a magam mÂdjÀn majd ¢n is hozzÀjÀrulok, de ezzel Paul de Man m¢gis elfed valami l¢nyegeset: Benjamin gondolkodÀsÀnak
zsidÂ gy´kereit, s ez¢rt bizonyos vonatkozÀsban ¢rtetlen¡l fogja kezelni azt az utÂpizmust, a àPrinzip HoffnungÊ ama sajÀtos vÀlfajÀt, amivel ÁrÀsÀt szembefordÁtja. V¢lem¢nyem szerint tehÀt Hamann is ¢s Benjamin is kora filozÂfiai k´zeg¢vel szembefordulva igyekszik a nyelv l¢nyeg¢ben meglelni a hagyomÀnyozott metafizikai gondolkodÀsbÂl valÂ kil¢p¢s lehetûs¢g¢t, s fordul mindkettû a B IBLIç-hoz, mint olyan forrÀshoz, mely nemcsak hagyomÀnyteremtû, de a ki¡resedû, az ¢rtelm¢t vesztett hagyomÀnnyal valÂ mindenkori szakÁtÀs ´szt´nzûje is. Hamann szÀmÀra a forrÀsbÂl merÁt¢snek ez a gesztusa term¢szetes, nem szorul magyarÀzatra, hiszen àgyermekekÊ vagyunk, Isten gyermekei, hovÀ is fordulnÀnk hÀt a k¢rd¢seinkkel, ha nem az AtyÀhoz?
Vele ellent¢tben Benjamin ¢rtelmezû gesztusa nagyon is reflektÀlt. ý megfordÁtja az
¢rvel¢st: mivel l¢tez¢s¡nk nyelvi, ez¢rt lehets¢ges a teremt¢st´rt¢net ¢rtelmez¢s¢vel
k´zelebb jutni a nyelv l¢nyeg¢nek meg¢rt¢s¢hez. A kinyilatkoztatÀs (Offenbarung)
ugyanis nem mÀs, Árja, mint a szelleminek a nyelvivel valÂ azonosÁtÀsa. HamanntÂl ezt
id¢zi mint gondolatmenete kiindulÂpontjÀt: àBey mir ist weder von Physik noch Theologie
die Rede ä sondern Sprache, die Mutter der Vernunft und Offenbarung, ihr A und Ω.Ê7 Az
í RçS Benjamin szÀmÀra tehÀt az¢rt fontos, mert hozzÀsegÁt a nyelv l¢nyeg¢nek meg¢rt¢s¢hez: àA BibliÀnak ä Árja ä sz¡ks¢gk¢ppen ki kell bontakoztatnia a nyelvi alapt¢nyeket,
mivelhogy sajÀt magÀt kinyilatkoztatÀsk¢nt kezeli.Ê8 Hamannra t´rt¢nû hivatkozÀsÀban pedig a zsidÂ vallÀsos tudat egyik konstitutÁv mozzanatÀra ismerhet¡nk rÀ, amelyet Gerschom Scholem Ágy jellemzett: àA kinyilatkoztatÀs igazsÀgÀnak fogalma elvÀlaszthatatlanul
´sszekapcsolÂdik a nyelv fogalmÀval, hiszen Isten szava az emberi nyelv k´zeg¢ben foghatÂ fel
[...] ä bizonyÀra ez az egyik legfontosabb vagy talÀn legfontosabb ´r´ks¢g, melyet a zsidÂsÀg a
vallÀst´rt¢netre hagyott.Ê9
No de t¢rj¡nk vissza Hamannhoz, aki ebben az ´sszehasonlÁtÀsban elsû tekintetre
egy dogmatikus kereszt¢ny ÀllÀspont k¢pviselûj¢nek tünhet. Ugyanis abbÂl indul ki,
hogy elûsz´r is elfogadja az ember aristotel¢si meghatÀrozÀsÀt, a ζωον λογον εων-t,
vagyis hogy az ember l¢nyege szerint nyelvi l¢ny, a nyelvben l¢tezik. Ennek magyarÀzatÀt keresve pedig a teremt¢st´rt¢net egyik sajÀtos mozzanatÀra figyel fel. Isten a
mindens¢get ä a Napot, a csillagokat, a f´ldet, a n´v¢nyeket, az Àllatokat stb. ä szÂ
Àltal teremtette, az embert azonban nem. Isten lehajolt, vett egy darab agyagot, vagyis
egy mÀr megl¢vû mat¢riÀt, s elkezdte formÀlni: miutÀn a maga k¢pmÀsÀra formÀlta
meg az agyagot, bel¢lehelte a szellem¢t. Ez lehet a magyarÀzata annak a k¡l´nbs¢gnek,
v¢li Hamann, hogy egyed¡l az ember van abban a kit¡ntetett helyzetben, hogy nyelvileg l¢tezik, hogy l¢te egyszersmind ´n¢rtelmez¢s is. Az egzisztenciÀlfilozÂfia nyelv¢n
fogalmazva: hogy ti. egzisztenciÀja megelûzi az esszenciÀt.10 àA szÁnt¢r megteremt¢se Ãgy
viszonylik az ember megteremt¢s¢hez, mint az epikus k´lt¢szet a dramatikushoz. Az elsû szÂ Àltal
t´rt¢nt, az utÂbbi pedig cselekv¢s Àltal.Ê A hasonlat Istent k´ltûnek nevezi, akinek a mindens¢get teremtû szava olyan, mint az epikus k´lt¢szet: ý szÂlt, ¢s meglett. Ugyanez
a k´ltû az ember teremt¢sekor azonban meg is jelenik a drÀmai szÁnt¢ren: maga cselekszik, hogy a nyelvet mint alkotÂ lehetûs¢get egyszersmind ÀtruhÀzhassa a kreatÃ-
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rÀjÀra. Hamann mindig t´red¢kes, linearitÀst nem k´vetû gondolatmenete mintha
ezzel megszakadna. Az ¢rtelmezû azonban àrapszodikusÊ folytatÀsnak tekintheti a n¢hÀny bekezd¢ssel fentebb mondottakat: àK´lt¢szet az emberis¢g anyanyelve...Ê
Mielûtt kÁs¢rletet tenn¢k e sokat id¢zett passzus ¢rtelmez¢s¢re, ¢rdemes visszakanyarodnunk Benjaminhoz, aki Hamann nyomÀn figyelt fel a teremt¢st´rt¢net e fontos epizÂdjÀra, s akit mÀr eddig is bevontunk a magyarÀzatba. Benjamin a fenti gondolatmenet nyomvonalÀn haladva hangsÃlyozza a teremtû aktus hÀrmassÀgÀt: elûsz´r
Isten szÂlt, hogy àlegyen!Ê, mÀsodszor embert àalkotottÊ, v¢g¡l pedig ànevet adottÊ.11
Ez a nyelvtûl a nyelvhez visszat¢rû logikai gondolatvezet¢s nyelv ¢s l¢trehozÀs szoros
´sszef¡gg¢s¢t juttatja kifejez¢sre: a nyelv teremtû erej¢vel kezdûdik minden, hogy azutÀn a teremt¢s befejezt¢vel a nyelv foglalja magÀba a megnevez¢s Àltal mindazt, ami
elûÀllt. Egyed¡l az ember nincs alÀrendelve a nyelvnek, vonja le Benjamin a k´vetkeztet¢s¢t: mivel û az egyed¡li teremtm¢ny, aki nem nyelv Àltal Àllt elû, r¢szes¡lhetett
abban a nyelvi megismer¢sben, ami Isten sajÀtja: àDer Mensch ist der Erkennende derselben Sprache, in der Gott Sch´pfer istÊ ä vagyis: àaz ember ugyanazon a nyelven megismerû,
amelyen Isten teremtûÊ.12
Fentebb emlÁtettem, hogy Hamann ¢s Benjamin abban is k´z´s ÀllÀspontot k¢pvisel, hogy mindketten nyelvet tulajdonÁtanak a tÀrgyaknak is. Benjamin ezt àn¢ma
nyelvnekÊ nevezi, amely azt juttatja kifejez¢sre, hogy minden szÂ Àltal lett, k´vetkez¢sk¢ppen nyelvileg l¢tezik. E n¢ma nyelvtûl azonban alapvetûen k¡l´nb´zik az emberi nyelv, mert az ember (H´lderlinnel szÂlva: Àrtatlan ¢s m¢gis vesz¢lyes) adomÀnya
r¢v¢n k¢pes behatolni a teremt¢s titkaiba, hiszen a nyelv maga az ember szellemi l¢nyege. çdÀm maga adott nevet a teremtm¢nyeknek, hivatkozik Benjamin ism¢telten
a GENEZIS-re, s erre az¢rt volt k¢pes, mert ismerte àszellemi l¢nyeg¡ketÊ. Noha, mint
majd alÀbb kifejtem, ebben a k¢rd¢sben Hamann korÀntsem ¢rtene egyet Benjaminnal, ugyanakkor û is àk´lt¢szetnekÊ nevezi ezt az elsû nyelvet, çdÀm àanyanyelv¢tÊ.
A àk´lt¢szetÊ kifejez¢s azonban pusztÀn predikatÁv ¢rtelmü: Hamann nem ÀllÁtja azt,
hogy a k´lt¢szet lett volna az elsû nyelv, hanem csak annyit ÀllÁt, hogy az elsû nyelv
bizonyos ¢rtelemben k´lt¢szetnek tekinthetû. àK´lt¢szet az emberis¢g anyanyelve, amint
elûbb volt a kert¢szet, mint a szÀntÀs-vet¢s, elûbb a fest¢szet, mint az ÁrÀs, elûbb az ¢nek, mint a
besz¢d, elûbb a p¢ldÀzat, mint a k´vetkeztet¢s, elûbb a csere, mint a kereskedelem. M¢ly alvÀs volt
a mi ûseink pihen¢se, ¢s mozgÀsuk mÀmoros tÀnc. H¢t napig ¡ltek a gondolkodÀs vagy a csodÀlkozÀs szÂtlansÀgÀban, mÁgnem szÀjukat szÀrnyas szavakra nyitottÀk.Ê13
A hamanni hasonlat ä Benjamin nyelvelm¢let¢vel ellent¢tben ä nem az eredeti nyelvi jel arbitraritÀsÀt k¢rdûjelezi meg, amint ezt majd alÀbb m¢g kifejtem, hanem pusztÀn azt akarja nyomat¢kosÁtani, hogy a nyelv eredendûen nem eszk´z, azaz valamely
eleve megl¢vû tartalom kifejez¢s¢re szolgÀlÂ m¢dium, hanem û maga az, amire utal,
amit àjelentÊ. Nincs rajta kÁv¡l semmi, amit lek¢pezne, amit jel´lne. Ebbûl az is k´vetkezik, hogy az emberi besz¢d kezdete nem az Áns¢g kora, a kezdetleges, Àllati hangokbÂl, hangutÀnzÂ artikulÀlÀsbÂl valÂ lassÃ kiemelked¢s¢, hanem a bûs¢g¢ ä veti Hamann Herder ellen.14 A besz¢d ugyanis nem a materiÀlis sz¡ks¢g szorongattatÀsai k´zepette keletkezik: ennyiben jobban hasonlÁt a kert¢szetre, azaz a minden haszon hÁjÀn
valÂ sz¢p plÀntÀlÀsÀra, mintsem az ¢hs¢g szorongattatÀsa folytÀn megjelenû f´ldmüvel¢sre. Ez utÂbbi gazdasÀgi sz¡ks¢g sz¡l´tte, eszk´zjellegü, egy rajta kÁv¡l valÂ c¢lt
szolgÀlÂ tev¢kenys¢g. Nem, a nyelv nem olyan, mint a kereskedelem, mely a teremtett
vilÀgnak ¢s az emberi k¢z munkÀjÀnak v¢gtelen¡l gazdag ¢s sokf¢le term¢k¢t elvont
¢rt¢k¡k alapjÀn egymÀssal egyen¢rt¢küsÁti, hanem olyan, mint a csere, individuÀlis,
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egymÀssal voltak¢ppen ´ssze nem m¢rhetû kincsek k´lcs´n´s ajÀnd¢kozÀsa. Amik¢nt
mindezek ´nmaguk¢rt vannak, s nem mÀs¢rt, valami rajtuk kÁv¡lvalÂ¢rt, ugyanÁgy
hasonlÁt az anyanyelv a fest¢szethez is, amely nem hasznÀl elvont jeleket, minden, amit
megjelenÁt, egyszerüen ´nmaga, àan sichÊ van, ¢s nem hasonlatos az ÁrÀshoz (a betüÁrÀshoz), mely a szavak sz¢ttagolÀsÀn, egyes hangjainak elvont jelekkel valÂ jel´l¢s¢n
alapul. Vagy hasonlatos a kezdeti nyelv a tÀnchoz, melynek mozdulatai nem c¢lirÀnyosak, nem utalnak valami rajtuk kÁv¡lire, ¢s hasonlatos az ¢nekhez, mely mint DÀvid
zsoltÀra, Istennek a teremt¢s r¢v¢n adott felhÁvÀsÀra vÀlaszol (àbesz¢lj, hogy lÀssalakÊ),
¢s nem k´zl¢sre irÀnyulÂ ä mindig valamit mondani kÁvÀnÂ ä besz¢d. Egy olyan nyelvrûl van tehÀt szÂ, amely a teljes ember¢, a teljes ember l¢t¢nek ´nkifejez¢se ¢s nem a
racionalitÀs eszk´zz¢ silÀnyÁtott kommunikÀciÂs m¢diuma. Ez a nyelv m¢g az ¢rz¢kek
nyelve is, nem csak az ¢rtelem¢, m¢g a szenved¢lyek, a mozdulatok, a gesztusok, azaz
a test nyelve is, nem csak a l¢lek¢. àAz ¢rz¢kek ¢s a szenved¢lyek nem szÂlnak ¢s nem ¢rtenek
mÀst, csak k¢pet. K¢pekben rejlik az emberi megismer¢s ¢s boldogsÀg eg¢sz kincsestÀra. A teremt¢s
elsû kit´r¢se ¢s krÂnikaÁrÂjÀnak elsû benyomÀsa, a term¢szet elsû megjelen¢se ¢s elsû ´r´me egyes¡l
a szÂban: Legyen vilÀgossÀg! Ezzel kezdûdik a dolgok jelenl¢t¢nek ¢rz¢kel¢se.Ê15
A nyelv eredendûen k¢pi, mondja Hamann. Vajon k´vetkezik-e ebbûl az is, hogy
az ÀdÀmi nyelv nem volt ´nk¢nyes? Hogy szÂ ¢s jel l¢nyegi kapcsolatot alkotott benne?
Aligha, hiszen Hamann t´bbsz´r is hangsÃlyozza, hogy Isten szabadsÀgot adott çdÀmnak, hogy Ãgy nevezze el a teremtm¢nyeket, ahogyan akarja: à...Az Àllatok çdÀmnak
hÂdoltak, amint Isten az ember el¢ vitte ûket, hogy lÀssa, mik¢nt nevezi el azokat, mert ahogy az
ember elnevezi, Ãgy kell ûket szÂlÁtani.Ê16 Csak a romantikusok s az û nyomdokukban Benjamin fogja majd e passzusokat Ágy olvasni, s posztulÀl egy abszolÃt nyelvet kezdetk¢nt,
mely a bünbees¢ssel, illetve BÀbellel ¢rt volna v¢get. Hamann ezzel szemben csak emberi teljess¢grûl besz¢l, a teljes ember szellemi aktivitÀsÀrÂl, aminek k´vetkezm¢nyek¢nt ez a nyelv àk´lt¢szetÊ volt. E kivÀltsÀg meg¢rt¢s¢hez azonban tovÀbb kell haladnunk az egy ¢s a t´bb nyelv, illetve a fordÁtÀs probl¢mÀjÀnak irÀnyÀba.
2. FordÁtÀs
àReden ist ºbersetzen...Ê ä vagyis: àBesz¢lni annyi, mint fordÁtani ä angyalnyelvrûl embernyelvre, azaz gondolatokat szavakra ä tÀrgyakat nevekre ä k¢peket jelekre. Ezek pedig k´ltûiek
vagy kirologikusak, t´rt¢netiek vagy szimbolikusak vagy hieroglifikusak, valamint filozofikusak
vagy karakteresek lehetnek. A fordÁtÀsnak ez a vÀlfaja (¢rtsd a besz¢d maga) minden mÀsnÀl
jobban hasonlÁt a kÀrpitok visszÀjÀra.Ê17
SzokÀsa szerint Hamann ezÃttal sem kommentÀl, magyarÀz, meghagyja kijelent¢s¢t a maga sok¢rtelmüs¢g¢ben. Mi¢rt volna àfordÁtÀsÊ a besz¢d? RÀadÀsul egy k´zelebbrûl meg nem hatÀrozott àangyalnyelvrûlÊ àembernyelvreÊ? A legfontosabb, Ãgy tünik,
maga a t¢nyÀllÀs: minden emberi besz¢d fordÁtÀs. Nem lehets¢ges k´zvetlen besz¢d,
nincs tehÀt k´zvetlen jelhasznÀlat, olyan jel, mely egys¢gben volna a jel´lt dologgal.
Ebben m¢g a k´lt¢szet sem kiv¢tel, hiszen a fordÁtÀs elsû tÁpusa ¢ppen a k´ltûi. A fordÁtÀs aktusa gondolat ¢s szÂ, tÀrgy ¢s n¢v, k¢p ¢s jel t´bbf¢le lehets¢ges viszonyÀra utal.
Lehet ez a viszony k´ltûi, lehet t´rt¢neti vagy kirologikus is ä ahogyan mondjuk a
t´rt¢netÁrÂ, a krÂnikÀs besz¢l ä, lehet ezenkÁv¡l hieroglifikus, azaz ikonikus is, ¢s v¢g¡l
lehet karakteres, vagyis diszkurzÁv is. àA fordÁtÀs ezen tÁpusa ä vagyis nem a szokÀsos
k´znapi ¢rtelemben vett fordÁtÀs, hanem a besz¢d mint fordÁtÀs, jegyzi meg Hamann
ä mindenn¢l jobban hasonlÁt a kÀrpitok visszÀjÀra.Ê A felsorolt fordÁtÀs-, illetve besz¢dmÂdok mindegyik¢nek k´z´s jellemzûje tehÀt az, hogy hasonlÁt àa kÀrpitok visszÀjÀraÊ.
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Ez a k¢p pedig egyr¢szt visszautal a B íRçK K¹NYV °-bûl vett mottÂhoz: àTarka sz´vetek
zsÀkmÀnyÀt, tarkÀn hÁmzett ´lt´zeteketÊ, mÀsr¢szt pedig elûreutal az alÀbb felsorolt k¢pi
hasonlatokhoz, amelyek mindegyike azt ¢rz¢kelteti, hogy csak t¡k´r Àltal homÀlyosan
lÀtunk, ahhoz hasonlatosan, mint amikor valaki mondjuk egy vÁzzel megt´lt´tt ed¢nyben szeml¢li a napfogyatkozÀst. A besz¢d tehÀt abban az ¢rtelemben àfordÁtÀsÊ, amik¢nt egy sz´vet, kÀrpit mintÀjÀra a visszÀjÀbÂl k´vetkeztethet¡nk, vagy amik¢nt valamit a visszf¢ny¢bûl szeml¢l¡nk.
Itt azonban meg is akadunk. A hasonlatok ä term¢szet¡kn¢l fogva ä m¢gsem magyarÀzzÀk meg nek¡nk pontosan, vilÀgosan ¢s ¢rthetûen, hogy mi¢rt is fordÁtÀs a besz¢d. Ez¢rt ism¢t Walter Benjaminhoz fordulunk segÁts¢g¢rt. Benjamin szerint is a
fordÁtÀsban mutatkozik meg a nyelv l¢nyege. Nyelv¡nk k¢tszeresen is fordÁtÀsnak tekinthetû: elûsz´r is az¢rt, mert minden besz¢d egy tÀrgynyelv fordÁtÀsa embernyelvre,
àºbersetzung des Namenlosen in der NamenÊ, azaz àa n¢v n¢lk¡linek n¢vre t´rt¢nû fordÁtÀsaÊ.18
A fordÁtÀs ebben az ¢rtelemben jel ¢s valÂsÀg viszonyÀt jel´li. Azonban egy mÀsik ¢rtelemben is ä jel ¢s jel viszonylatÀban is ä fordÁtÀsnak nevezhetû a besz¢d, hiszen minden egyes nyelv egyszersmind egy mÀsik nyelv fordÁtÀsa is. Pontosabban: mindegyik
nyelv az ´sszes t´bbi nyelv fordÁtÀsÀnak tekinthetû.19 Benjamin amikor a nyelvekrûl
besz¢l, mindig az egyetlen nyelvhez, a tiszta, az abszolÃt nyelvhez viszonyÁt, amelyet
a nyelvek soha egy¡ttesen nem tudnak t´bb¢ kitenni, mert ´sszess¢g¡kben is àcsakÊ
fordÁtÀsok maradnak. A tiszta nyelv eszm¢je BenjaminnÀl az Ãgynevezett àtÀrgynyelvÊ, azaz a dolgok immanens, n¢ma jelbesz¢d¢nek felt¢telez¢s¢hez kapcsolÂdik: az
ÀdÀmi, a bün elûtti nyelv ugyanis v¢lem¢nye szerint ezt a nyelvet tette hangzÂvÀ, vagyis k´zvetlen¡l kifejez¢sre juttatta a dolgok àszellemi l¢nyeg¢tÊ. Ez a nyelv a bünbees¢ssel szünt meg, melynek egyenes k´vetkezm¢nye volt a nyelvek bÀbeli ´sszezavarÀsa. MÁg tehÀt az ÀdÀmi nyelv a teljes megismer¢s nyelve volt ä ¢rtelmezi Benjamin
Hamannt ä, s minden, amit az ember lÀtott, hallott, tapintott, eleven szÂ volt, addig
a bünbees¢s utÀni nyelv: fordÁtÀs, jelrendszerek viszonylata. A fordÁtÀs t¢nye tehÀt egyszersmind magÀban foglalja a jel ´nk¢nyess¢g¢t is, BÀbelt. Elidegened¢st a nyelvtûl
¢s a dolgoktÂl. Ugyancsak a nyelvi jel ´nk¢nyess¢ge nyitja meg Benjamin szerint az
utat az absztrakciÂnak, ama folyamatnak, mely sorÀn nyelv¡nk puszta eszk´zz¢, a gondolatkifejez¢s m¢diumÀvÀ vÀlik. àNach dem S¡ndenfall, der in der Mittelbarmachung der
Sprache den Grund zu ihrer Vielheit gelegt hatte, konnte es bis zur Sprachverwirrung nur noch
ein Schritt sein. [...] Zeichen m¡ssen sich verwirren, wo wo sich die Dinge verwickeln. Zur Verknechtung der Sprache im Geschw¤tz tritt die Verknechtung der Dinge in der Narretei fast als
deren unausbleibliche Folge. In dieser Abkehr von den Dingen, die die Verknechtung war, entstand der Plan des Turmbaus und die Sprachverwirrung mit ihm.Ê20
Benjamin kultÃrkritikus attitüdje ¢s messianisztikus vÀgya az egyetlen, tiszta, abszolÃt nyelv irÀnt nyilvÀnvalÂ mindk¢t ÁrÀsban. Sût egy harmadik tanulmÀnyÀban a
marxi ¢rtelemben vett àelidegened¢sÊ kritikusak¢nt ¢rdeklûdik az etnolÂgia Ãjabb felfedez¢sei irÀnt, s keres tÀmpontot a nyelv onomatopoetikus, azaz a hangutÀnzÀs r¢v¢n
t´rt¢nû, àterm¢szetesÊ l¢trej´v¢s¢nek elm¢let¢hez.21 K¢rd¢s¡nk ezutÀn immÀr csak
az, hogy vajon nem term¢keny f¢lre¢rt¢s-e ez a Hamann-interpretÀciÂ? Vajon hasonlÂ
irÀnyban gondolkodott-e Hamann is a nyelvrûl, amikor azt fordÁtÀsnak nevezte, vagy
pedig rÀ tudunk mutatni gondolatmenet¡k divergenciÀjÀra? Herderrel folytatott vitÀjÀbÂl tudjuk, hogy mennyire ellenezte Hamann a nyelv term¢szetes, hangutÀnzÂ
sz¡let¢s¢nek elm¢let¢t, s kitartott amellett, hogy az emberi besz¢d mindig ¢s mindenkor ´nk¢nyes jelhasznÀlaton kellett hogy alapuljon. Ebben ugyanis az embernek Is-
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tentûl kapott szabadsÀga fejezûdik ki: hogy ti. Ãgy nevezi meg a l¢tezûket, ahogyan
akarja. Megjegyezt¡k tovÀbbÀ, hogy Hamann fentebb a k´lt¢szetet is àfordÁtÀsnakÊ
nevezi, tehÀt nem tulajdonÁt neki elidegen¡letlen nyelvÀllapotot. Vajon k´vetkeztethet¡nk-e ebbûl arra a sajÀtos, paradoxnak tünû t¢zisre, hogy Hamann szerint maga
az àanyanyelvÊ is k´zvetett, vagyis àfordÁtÀsÊ volna? E k¢rd¢s megvizsgÀlÀsÀhoz azonban tovÀbb kell l¢pn¡nk, s be kell vonnunk az ¢rtelmez¢sbe Paul de Man BenjaminolvasatÀt is.
3. A fordÁtÀs mint differencia
A nyelvek a k´lcs´n´s fordÁtÀs r¢v¢n ugyan nem egyes¡lhetnek, gondolja Benjamin,
Àmde m¢gis egyek àisten nyelv¢benÊ, de csakis istenn¢l. Egy deus absconditusnÀl, tehetn¢nk hozzÀ. Enn¢l a mozzanatnÀl, azaz a benjamini gondolkodÀs metafizikus mozzanatÀnÀl l¢p k´zbe Paul de Man, s megkÁs¢rli alapjaiig lebontani a benjamini messianizmust. InterpretÀciÂja kizÀrÂlag a mÀsik ÁrÀsra, A FORDíTñ FELADATç-ra ´sszpontosul, s ezt az egyszerünek lÀtszÂ, de valÂjÀban Hamann-nÀl alig kev¢sb¢ enigmatikus
ÁrÀst kezdi faggatni. Paul de Man abbÂl a paradoxonbÂl indul ki, hogy a tanulmÀny
a k´lt¢szetrûl kÁvÀn ÀllÁtÀst tenni, s m¢gis a fordÁtÀsrÂl besz¢l, mik´zben jÂl tudjuk,
hogy a k´lt¢szet maga lefordÁthatatlan. Term¢szetesen Benjamin is mÀr kezdetben
hangsÃlyozza eredeti ¢s fordÁtÀs alapvetû k¡l´nbs¢g¢t, melyet azonban a hagyomÀnnyal ellent¢tben nem hajlandÂ eredendû ¢s mÀsodlagos, eredeti ¢s kÂpia viszonylatÀban felfogni. MÁg a k´lt¢szet, ÀllÁtja, valamik¢ppen kapcsolatban van egy rajta kÁv¡li valÂsÀggal, noha ennek egy mim¢zise ¢s nem t¡kre, addig a fordÁtÀs mindig k¢t
nyelv kapcsolatÀn alapul. Ez az alapvetû k¡l´nbs¢g abban is megmutatkozik, hogy
csak az eredeti fordÁthatÂ, vagyis eleve magÀban rejti egy sz¡ks¢gk¢ppen kudarcra Át¢lt
fordÁtÀs lehetûs¢g¢t, a fordÁtÀs azonban mÀr ellenÀll minden tovÀbbfordÁthatÂsÀgnak.
Ebbûl az alapvetû k¡l´nbs¢gbûl k´vetkezik, hogy a fordÁtÀs l¢nyegileg nem imitÀciÂ, nem mÀsolat. K¢ts¢gtelen, hogy a fordÁtÀsra hasznÀlatos n¢met kifejez¢s, az à¡bersetzenÊ ige a g´r´g μεταφερειν megfelelûje, benne van tehÀt a àmetaforaÊ lehetûs¢ge,
de ä mint Paul de Man ÀllÁtja ä m¢g sincs k¢pi megfelel¢s, nincs hasonlÂsÀg eredeti ¢s
fordÁtÀs k´z´tt. Ezt a t¢nyÀllÀst kivÀlÂan p¢ldÀzza H´lderlin Sophokl¢s-fordÁtÀsa,
amely a maga szÂ szerintis¢g¢vel ¢ppen nem adja vissza az eredetit, nem kÂpiÀja az eredetinek, hanem, mint Benjamin megjegyzi: àmegfosztja ¢rtelm¢tûlÊ az eredetit. A jelens¢get magÀt ÀltalÀnossÀgban is ismerj¡k: egy szÂ szerinti fordÁtÀs ¢ppen csak az eredeti
Àltal mondottat nem adja vissza, a felismerhetetlens¢gig elhomÀlyosul a v¢lt eredeti
¢rtelem. Benjamin az àeredeti ¢rtelemnekÊ ezt az eltün¢s¢t igenli, ¢spedig a k´vetkezû
megfontolÀsbÂl. Elûsz´r is nyilvÀnvalÂ szÀmÀra, hogy akik azzal bÁbelûdnek, hogy
visszaadjÀk az eredeti mü àjelent¢s¢tÊ, sem a nyelv l¢nyeg¢t, sem a fordÁtÂi feladat
mibenl¢t¢t nem ¢rtett¢k meg. Nem ¢rtik, hogy a nyelv nem instrumentum, nem ´nmagÀban l¢tezû gondolatoknak tetsz¢s szerint cser¢lhetû kifejezûeszk´ze, k´vetkez¢sk¢pp a mindenkor lehetetlenre vÀllalkozÂ fordÁtÀs sem mÀsodlagos. °ppen ellenkezûleg: a fordÁtÀs mint a àfragmentum fragmentumaÊ ä azaz àa nyelvekÊ megjelen¢s¢vel sz¡ks¢gk¢ppen fragmentÀlissÀ vÀlt eredeti mü tovÀbbi t´red¢ke ä e fragmentÀlÂdÀs manifesztÀciÂjak¢nt voltak¢ppen k´zelebb Àll a àtisztaÊ nyelvhez, mint az eredeti.
Hiszen, mint kifejtette, a fordÁtÀs tiszta jelviszony, jelrendszerek egymÀshoz valÂ viszonya, s ezÀltal maga a megjelenû dezintegrÀciÂ, dekonstrukciÂ. A fordÁtÀs, kommentÀlja Benjamint Paul de Man, nem a mü ¢lete, hanem az utÂ¢lete. UtÂ¢letrûl ugyanis
mindig akkor besz¢l¡nk, amikor az, amire vonatkozik, mÀr halott. Az utÂ¢let e halÀlt
manifesztÀlja, ¢spedig egy sajÀtos tÃl¢l¢ssel, egy negatÁv utÂpiÀval.22
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Eddig Paul de Man olvasata, amelyet egy Ãjabb àterm¢keny f¢lre¢rt¢sÊ-nek is nevezhet¡nk. KritikÀjÀra ä term¢szetesen egy Ãjabb àf¢lre¢rt¢sÊ rem¢nys¢g¢vel ä Ãgy
vÀllalkozhatunk, hogy ´sszek´tj¡k Paul de Mannak kizÀrÂlag a fordÁtÀsessz¢re vonatkozÂ megjegyz¢seit a benjamini nyelvtanulmÀny tanulsÀgaival. A fordÁtÀs Benjamin
szerint BÀbel ä illetve azt megelûzûen a bünbees¢s ä sz¡ks¢gszerü k´vetkezm¢nye.
A fordÁtÀs l¢tez¢se egyszerre manifesztÀlja BÀbelt ¢s kÁs¢rli meg visszavenni. Amenynyiben ugyanis minden egyes nyelv az ´sszes t´bbi fordÁtÀsa, annyiban mintegy utal
is az egyetlen isteni nyelvre, a tiszta nyelvre. A fordÁtÀs tehÀt a nyelvtanulmÀny szerzûje
szÀmÀra is a nyelv metaforÀja, mely (1) utal a bünbeesetts¢g, vagyis a t´rt¢neti nyelvek
vilÀgÀllapotÀra, (2) mely egyÃttal jelzi, hogy a àfeladatÊ, mÀrmint a fordÁtÂ feladata
(Aufgabe des ºbersetzers) azonos a feladat feladÀsÀval (Aufgabe der Aufgabe), mint
rem¢nytelennel, beteljesÁthetetlennel, s mely v¢gezet¡l (3) az emlÁtett kudarc, az ¢rtelemveszt¢s jelens¢ge Àltal egyszersmind magÀn Àtsejleni engedi az Ãn. àtiszta nyelvetÊ. Ebben a v¢gsû ¢rtelemben a fordÁtÀs mintegy az ÀdÀmi nyelv negatÁv lenyomata ä
mivelhogy sajÀt magÀn mutatja be, az ¢rtelemveszt¢s Àltal ¢rz¢kelteti azt, ami az ÀdÀmi
nyelvben Benjamin szerint nyilvÀnvalÂ volt: hogy ti. a nyelv l¢nyegileg nem k´zlû,
nem instrumentÀlis.23
Vajon v¢dhetû-e tehÀt Paul de Man ama kit¢tele, miszerint Benjamin is ä a Georgek´rrel egyet¢rt¢sben ä a k´lt¢szet vallÀsos, szakrÀlis dimenziÂjÀt v¢delmezi? ögy gondolom, ezt csak Ãgy tudjuk eld´nteni, ha meg¢rtj¡k, mi¢rt nevezi Benjamin a k´lt¢szetet t´red¢knek, a fordÁtÀst pedig a t´red¢k t´red¢k¢nek. AbbÂl ugyanis, hogy a
k´lt¢szet csak t´red¢k, az egyetlen abszolÃt nyelv sz¢tszakadt darabja, az is k´vetkezik,
hogy nem k´zvetÁti àa dolgok nyelv¢tÊ. A k´lt¢szetben munkÀlkodÂ nyelvi erû, amit
Benjamin megnevez¢snek is nevez, ugyanis v¢gsû soron a fordÁtÀs egy alesete: a tÀrgynyelv fordÁtÀsa jelnyelvre, mik´zben tudjuk, hogy minden fordÁtÀs kilÀtÀstalan, kudarcra Át¢lt vÀllalkozÀs, Ágy ez is. A k´lt¢szet sem besz¢lheti tehÀt az abszolÃt nyelvet ä
egy bibliai metaforÀval ¢lve: langyos. Ezzel szemben a fordÁtÀs mint a k´ltûi mü utÂ¢lete maga a àhidegÊ, mely ä sajÀtos mÂdon ä m¢gis k´zelebb Àll a àh¢vÊ-hez, mint a
àlangyosÊ. Erre k´vetkeztethet¡nk Benjamin metaforÀjÀbÂl, amelyben egy magas
hegycsÃcsra valÂ felkapaszkodÀshoz hasonlÁtja a fordÁtÀs aktusÀt: àA fordÁtÀsban az eredeti a nyelv mintegy magaslatibb, tisztÀbb l¢gk´r¢be emelkedik, ahol term¢szetesen nem ¢lhet tartÂsan [...] mert ez a nyelv ´nmagÀnÀl magasabb szintü nyelvet jelent, s Ágy tartalmÀhoz nem
illûen, hatalmasan, idegen¡l Àll.Ê24 Benjamin ¢ppen emez idegens¢g, a tiszta nyelvis¢g
ritkÀs, magaslati levegûje miatt vÀlasztja a àhidegÊ-et, vagyis a fordÁtÀst, mik´zben a
nyelv igazi, megmÀsÁthatatlan, eleven l¢nyeg¢rûl ä a àh¢vÊ-rûl ä akar gondolkodni.
Benjamin a fordÁtÂi feladaton gondolkodva ismeri fel tehÀt a k´ltûi nyelvben rejlû
negativitÀst, azt a ànihilistaÊ mozzanatot, amit mÀr H´lderlin is ¢szlelt a k´ltûi besz¢d
feneketlen m¢lys¢g¢ben, talajtalansÀgÀban. Nem v¢letlen¡l hivatkozik Benjamin ¢ppen H´lderlin Sophokl¢s-fordÁtÀsÀra. A H´lderlin-szerelem azonban m¢giscsak csupÀn az egyik pÂlus, melyet mintegy kieg¢szÁt a nyelvtanulmÀny biblikus messianizmusa, an¢lk¡l, hogy ezek az ellent¢tek feloldÂdnÀnak, s a sz¢tszÂrt, diaszpÂrÀba k¢nyszer¡lt nyelvek valaha is ´sszegyüjtetn¢nek az Ág¢ret f´ldj¢n. Benjamint azonban ¢ppen a sajÀt zsidÂ tudata vonja Hamann gondolkodÀsa fel¢, afel¢, hogy a h´lderlini
romanticizmust meghaladva fundamentumot talÀljon gondolata szÀmÀra az í RçSban. Hiszen mÀr Spinoza, az amor dei intellectualis filozÂfusa is megmondta, hogy a
zsidÂsÀg hordozhatÂ hazÀja a SZENTíRçS. Az ´r´k´s emigrÀciÂt, a diaszpÂral¢tet tehÀt
Àt- ¢s Àtitatja az otthonossÀg messianisztikus rem¢nyteljess¢ge. A negatÁv utÂpia voltak¢ppen mindig abban a hatÀrhelyzetben van elgondolva, amikor ÀtvÀlt(hat) pozitÁv
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utÂpiÀba. Ebben a vonatkozÀsban talÀn Paul de Man izgalmas olvasatÀnÀl Benjamin
messianizmusÀhoz hÁvebb Klaus Heinrich katolikus vallÀsfilozÂfiai-politikai Benjamin-olvasata,25 amely a benjamini nyelvelm¢letre reflektÀlva t¢r vissza BÀbel t´rt¢net¢hez. Eszerint BÀbel utÀn ä p¡nk´sd szellem¢ben ä minden egyes nyelv megtestesÁti az egyetlen nyelv ideÀjÀt, az egyetlen nyelvi valÂsÀgot. A szÂ szerkezete ugyanis
azonos a teremtett vilÀg szerkezet¢vel. Nincs k¡l´nbs¢g nyelvi valÂsÀg ¢s àvalÂsÀgÊ
k´z´tt. Az ember e nyelv fordÁtÂja ä utal Heinrich Hamannra ¢s Benjaminra ä, ami
azt jelenti, hogy besz¢d¢vel megvÀltoztatja a teremtett vilÀgot. (àSch´pferisches Sprechen
in einer sprachlicher Wirklichkeit bedeutet: diese sprechend zu verwandeln. [...] Die Verwandlung sprachlicher Wirklichkeit ist ºbersetzen.Ê)26 A fordÁtÀs e cselekvû mozzanatÀt Benjamin is kiemelte, amikor is az egyes fordÁtÀsokban a nyelvek egyes¡l¢s¢nek eszm¢j¢t
v¢lte felfedezni. Heinrich azonban mintegy f´l¡lrûl kezeli azt a t´rt¢netet, amely Benjaminnak szem¢lyes sors is lehetett. BÀbel tornyÀnak ¢pÁtûit ugyanis Isten hasonlÂ mÂdon b¡ntette, mint k¢sûbb a zsidÂkat. à°s elsz¢leszt¢ ûket onnan az ör az eg¢sz F´ldnek
sz¢l¢re...Ê ('1. MO. 11,8.)
Vajon hogyan viszonyulna Hamann Benjamin gondolataihoz? Vajon mit vÀlaszolna
neki? Elûsz´r is HamanntÂl idegen minden romanticizmus. Nem romantikus attitüdbûl fordul a felvilÀgosodÀs nyelvfelfogÀsa ellen, nem valami elidegen¡letlent, àaranykorianÊ t´k¢letest vÀgyik vissza. Nem gondolkodik sem az elveszt¢s, sem a hiÀny kategÂriÀiban. SzÀmÀra a besz¢d fordÁtÀs, ¢s ez Ágy van jÂl. Isten Ágy rendelte, füzhetn¢
hozzÀ. Minden emberi besz¢d k´zvetÁtett, m¢g az anyanyelv¡nk is. Semmi sem Àrtatlan, t´k¢letes, teljes. Nincsenek ànevekÊ, nyelv¡nk ´nk¢nyes jelek rendszere, s ez is
Ágy van jÂl. Hogy ugyanakkor ¢ppen ez, azaz a ànyelvekÊ-nek a bünbees¢s k´vetkezm¢nyek¢nt t´rt¢nû megjelen¢se vezetett a hazugsÀg, a fecseg¢s ¢s az absztrakciÂ lehetûs¢g¢hez, ezt û sem vitatja. Ebben minden bizonnyal egyet¢rtene Benjaminnal.
çmde Isten m¢gis olyan m¢rhetetlen¡l kegyelmes az emberhez, folytatnÀ Hamann,
hogy meg tudta magÀt alÀzni, ¢s az ý v¢gtelen b´lcsess¢g¢nek ¢s igazsÀgÀnak kinyilatkoztatÀsÀra ¢ppen ezt a szÀnalomra m¢ltÂ emberi nyelvet vÀlasztotta. °s nem el¢g,
hogy ý maga vÀlt ÁrÂvÀ, s jegyezte le k´zlem¢ny¢t nek¡nk a mÂzesi tÀblÀkon, majd
diktÀlta azt az ñTESTAMENTUM k´nyveiben, hanem, miutÀn m¢g ez sem segÁtett rajtunk, megtestes¡lt isteni besz¢dk¢nt k´zt¡nk jÀrt. Hamann egyik kortÀrsa, az egy¢bk¢nt inkÀbb felvilÀgosult katolikusnak szÀmÁtÂ Charles Bonnet, Lavater egyik mestere, nem Àtallotta ezt a megtestes¡lt isteni SzÂt, J¢zus Krisztust, egyszerüen àtolmÀcsÊnak, àfordÁtÂÊ-nak nevezni, aki az Atya ¡zenet¢t k´zvetÁti az embereknek. A krisztusi
kegyelemtan nyomvonalÀn Hamann is hasonlÂan gondolkodik. J¢zus Krisztus, az
Atya egysz¡l´tt fia, lÀtta, amit az Atya tesz a mennyben, ¢s azt cselekedte û is a f´ld´n.
Hallotta az Atya szavÀt a mennybûl, ¢s û is ugyanazt mondta az emberek nyelv¢n tovÀbb. Az û fordÁtÀsa tehÀt abszolÃt, ´sszekapcsolja egymÀssal a mennyet ¢s a f´ldet.
Visszaadja a dolgoknak eredeti, teremt¢sbeli ¢rtelm¡ket, mintegy helyreÀllÁtja azokat.
Benjamin erre azt mondhatnÀ, hogy mindez az¢rt lehets¢ges, mert Isten besz¢de az
egyetlen olyan nyelv, ami semmi mÀsnak nem a fordÁtÀsa. Hamann azonban megk¢rdezhetn¢: Hogyhogy? Vajon Krisztus valami àmÀs nyelvenÊ besz¢lt, mint mindenki
mÀs, vagy talÀn k´ltû volt, akinek a szava a àszentÊ? Nem, nincs semmi k´ltûi az evang¢liumokban, vÀlaszolhatnÀ, sût egyenesen van benn¡k valami botrÀnyosan àk´znyelviÊ. LukÀcs evang¢listÀt id¢zi, amikor megjegyzi: az EVANG°LIUM pr¢dikÀlÀsa àIsten
orszÀgÀnak vidÀm napilapjaÊ, egy term¢szetfeletti zsurnalizmus term¢ke.27 Nem valami
k¡lsû dolog teszi abszolÃt nyelvv¢, nem a nyelv ´nk¢nyess¢g¢nek, elidegened¢s¢nek
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visszav¢tele teszi mÀssÀ, a k´znapi besz¢dtûl elt¢rûv¢. Mi vÀltoztatja Àt tehÀt a k´znapi
besz¢det Ig¢v¢? Egy sajÀtos besz¢dszituÀciÂ: ez pedig a hit¢. Egyed¡l a hit az, mondja
Hamann, ami r¢v¢n a k´znapi sajtÂ Ãjra cselekvû, hatÂ, teremtû, isteni erûvel telt lesz.
Egyed¡l a hit besz¢dszituÀciÂjÀban vÀlik Ãjra hallhatÂvÀ a dolgok nyelve, ¢rthetû meg
Ãjra, amit egyik csillag ¡zen a mÀsiknak, amit egyik ¢j ad tudtul a mÀsiknak, vÀlik a
mindens¢g Ãjra nyelviv¢, Isten megtestes¡lt, hallhatÂ, Ázlelhetû, tapinthatÂ, szagolhatÂ besz¢d¢v¢. A dolgok jelenl¢t¢v¢.
Hamann nyelvfelfogÀsÀnak igazi rejt¢lyess¢ge mindig is abban mutatkozott meg,
hogy hogyan lehet egyszerre ennyire àmetafizikusÊ ¢s ennyire àpragmatikusÊ. Mielûtt
azonban kit¢rn¢nk az embernyelväistennyelv felt¢telezett, de Hamann-nÀl sosem igazÀn bizonyÁtott ä valÂszÁnüleg tehÀt nem is l¢tezû ä dichotÂmiÀjÀnak k¢rd¢s¢re, l¢pj¡nk elûsz´r tovÀbb egy Ãjabb besz¢lgetûpartnerhez, DerridÀhoz, akinek fell¢p¢s¢vel
immÀr teljes lesz a BÀbel tÀrgyk´r¢ben folytatandÂ (kortÀrs) besz¢lget¢s.
4. BÀbel ä nyelv ¢s ¢pÁt¢szet
A nyelv eredet¢t illetûen Hamann tehÀt egy¢rtelmüen nominalista. Ez az alapÀllÀsa
hatÀrozza meg a bÀbeli torony¢pÁt¢srûl, illetve ezzel ´sszef¡gg¢sben a nyelvek Isten
Àltal t´rt¢nt ´sszezavarÀsÀrÂl kifejtendû ¢szrev¢teleit is. Hamann szerint çdÀm szabadsÀgot kapott a teremtett dolgok megnevez¢s¢re, s BÀbel az ezzel a szabadsÀggal
valÂ vissza¢l¢s t´rt¢nete. Az emberek arra hasznÀljÀk fel a ä konvencionÀlis megegyez¢s¡k´n alapulÂ ä k´z´s nyelvet, hogy fellÀzadjanak Isten ellen. Isten ekkor csodÀlatos
mÂdon ´sszezavarja a nyelvet àegy mÀig tartÂ csodÀvalÊ, mondja Hamann. A t´rt¢net
ugyanis egy olyan parabolÀt rejt magÀban, ami Àltal Isten m¢g ma is szÂl hozzÀnk.
Hamann ezzel nemcsak a t´rt¢neti nyelvek ma is megl¢vû sokf¢les¢g¢re utal, hanem
az egy nyelven bel¡l uralkodÂ àbÀbeli zürzavarraÊ is. Hiszen egy jelhez ellent¢tes fogalmak kapcsolÂdhatnak, mÀsfelûl pedig k¡l´nb´zû jelek utalhatnak àa l¢leknek ugyanarra a k¢p¢reÊ.28
A nyelv(ek)en bel¡li sokf¢les¢g igenl¢s¢vel Hamann mÀsk¢nt viszonyul az àegy
nyelvÊ eszm¢j¢hez is, mint Benjamin. A nyelvek messianisztikus egyes¡l¢s¢nek pillanatÀt, mely Benjamin nyelvelm¢let¢nek teleologikus centruma, Hamann el¢rkezettnek gondolja. Ez az egyes¡l¢s szellemi szinten ugyanis megt´rt¢nt p¡nk´sdkor, an¢lk¡l persze, hogy Isten megsz¡ntette volna a nyelvek term¢szetes sokf¢les¢g¢t. Az emberi nyelv magyarÀzatÀhoz tehÀt hÀrom esem¢nyt sz¡ks¢ges meg¢rten¡nk: az ÀdÀmi
megnevez¢st, a bÀbeli nyelvzavart ¢s a nyelvek p¡nk´sdi Ãj harmÂniÀjÀt. àA nyelv
´sszezavarÀsa olyan t´rt¢net, olyan jelens¢g, folytonos csoda ¢s p¢ldÀzat, amely Àltal Isten m¢g
most is besz¢l hozzÀnk. Ennek ugyanaz az alapja, mint annak, hogy az emberek gyakran ugyanazon a nyelven bel¡l is helytelen¡l ¢rtelmezik egymÀst, ¢s hogy egy k¡lsû jelhez ¢s a hangzÀsa
szerint ugyanahhoz a szÂhoz eg¢szen ellent¢tes fogalmakat kapcsolnak, vagy pedig eg¢szen mÀs
jelekkel fejezik ki a l¢leknek ugyanazt a k¢p¢t. Ebben benne rejlik az istenk¢pmÀs arcvonÀsa ¢ppÃgy, mint a bukÀs. Az elûbbihez tartozik çdÀm szabadsÀga, miszerint Ãgy nevezi el az Àllatokat,
amik¢nt akarja. A mÀsodikbÂl keletkezett az e szabadsÀggal valÂ vissza¢l¢s ¢s a belûle fakadÂ
´sszes k¢nyelmetlens¢g. Innen ¢rtj¡k meg, hogy a Szent L¢lek kit´ltet¢sekor a jelenl¢vûkben ugyanazok a fogalmak keletkeztek a l¢lekben, mint amik az apostolokban. [...] Mindenki a sajÀt anyanyelv¢t v¢lte hallani.Ê29
Kezdetben tehÀt çdÀm megnevezi a teremtett vilÀg dolgait. AzutÀn k´vetkezik a
bünbees¢s, mely a l¢lek k¢pzeteit zavarja ´ssze, majd erre t´rt¢nik meg a bÀbeli nyelvzavar, mely Isten vÀlasza arra, hogy az ember vissza¢lt a nyelvadomÀny szabadsÀgÀval,
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¢s ´nk¢nyesen egyesÁteni kÁvÀnta a mÀr sz¢tvÀlÂ nyelvet. V¢g¡l a harmadik mozzanat
p¡nk´sd, amikor a nyelvek sokf¢les¢ge ä az alapjÀul szolgÀlÂ jelb¢li ´nk¢nyess¢g ä
elnyeri igazi ¢rtelm¢t. A Szent L¢lek kiÀradÀsakor mindenki ugyanazt az ¡zenetet ¢rtette meg, ¢spedig ki-ki a sajÀt anyanyelv¢n. A nyelvek individualitÀsa nem szünik
meg, a sokf¢les¢get a Szent L¢lek leszÀllÀsa nem szÀmolja fel, sût igazi ¢rtelm¢hez juttatja. Hiszen, mint Jacobinak Árja, a dolgokrÂl valÂ fogalmaink vÀltoz¢konyak, s ez¢rt
sz¡ntelen¡l sz¡ks¢g¡nk van àÃj nyelvreÊ, àÃj jelekreÊ, annak megfelelûen, ahogyan
folytonosan megÃjul a dolgok kapcsolatairÂl, viszonylatairÂl valÂ ismeret¡nk, vagyis
Ãj ¢s Ãj ¢rtelm¡ket fedezz¡k fel. Ez az Ãj azonban ä s itt t¢r el Hamann gondolata
mind a progressziÂ modern felfogÀsÀtÂl, mind pedig a radikÀlis pluralitÀs relativizmusÀtÂl ä v¢g¡l is a r¢gi, az eredendû, az egy ¢s igaz isteni ¢rtelem helyreÀllÀsa is a
jelek, megnevez¢sek, jelent¢sek kavalkÀdjÀban.30
Ezzel a pluralitÀssal szemben ¢ppens¢ggel az egy nyelv, a k´z´s konvenciÂnak, az
egyetlen metanyelvnek eszm¢je az, amiben az Isten elleni lÀzadÀs (BÀbel tornya) megmutatkozik. Hamann tehÀt sokkal nyilvÀnvalÂbban a pluralitÀs ÀllÀspontjÀra helyezkedik,
mint Benjamin, akinek a nyelvek egys¢ges¡l¢se irÀnti messianisztikus vonzÂdÀsÀban
a marxista ´r´ks¢g ¢ppÃgy szerepet jÀtszhatott, mint a kabbalisztikus nyelvmisztika.31
A FORDíTñ FELADATç-ban olvashatjuk: àA fordÁtÂ munkÀjÀt a sok nyelv egyetlen igazi nyelvv¢ t´rt¢nû integrÀlÀsÀnak nagy motÁvuma t´lti be. [...] Ha viszont van az igazsÀgnak olyan nyelve, amelyben a v¢gsû titkok, amelyek¢rt minden gondolkodÀs fÀradozik, fesz¡lts¢g n¢lk¡l s magukban hallgatva ûrzetnek, az igazsÀgnak ez a nyelve ä az igazi nyelv.Ê32 Noha Benjamin
ezÃttal is elliptikusan fogalmaz, felteszem, hogy egy Ãj megfelel¢s rem¢ny¢re gondolt
tÀrgynyelv, azaz a dolgok n¢ma nyelve, vagy ä mint Scholem mondja ä a nyelvi kifejez¢sek m´g´tt rejlû kifejez¢s n¢lk¡li ¢s az emberi nyelv k´z´tt. A nyelv àhelyreÀllÁtÀsÀnakÊ e misztikus ¢s ugyanakkor marxi rem¢nye nem kevesebbre vÀllalkozik, mintsem hogy àaz emberi nyelvbûl kiindulva megtalÀlja a kinyilatkoztatÀs nyelv¢t, sût a nyelvet mint
kinyilatkoztatÀstÊ.33 Ebben az ¢rtelemben Benjamin sokkal inkÀbb monista ¢s a metafizikai nyelvfelfogÀs ´r´k´se, mint Hamann.
Hamann az¢rt tudja igenelni a nyelvek ä a term¢szetes ¢s az egy¢ni nyelvek ä pluralitÀsÀt, mert ¢ppen az Ãjban, a sokban v¢li felfedezni az igazi, isteni, az eredendû
¢rtelmet, s nem a r¢gihez valÂ visszat¢r¢sben. Ebben radikÀlisan k¡l´nb´zik Benjamin
romanticizmusÀtÂl. M¢g a nyelv ezzel a sokszerüs¢g¢vel egy¡tt jÀrÂ devalvÀlÂdÀsÀn
sem bosszankodik. Van egy hasonlata, amelyet ezzel kapcsolatban rendszerint f¢lre
szokÀs ¢rteni.34 Kedvenc metaforÀi k´z¢ tartozik a nyelvnek a p¢nzzel valÂ rokonÁtÀsa.
A szavaknak hasonlÂ az ¢rt¢k¡k a szÀmok helyi ¢rt¢k¢hez, vagyis aszerint hatÀrozhatÂk meg, ahol Àllnak, s fogalmaik a meghatÀrozÀsaikban ¢s viszonyaikban rejlenek,
mik¢nt a p¢nz¢rm¢k is idû ¢s hely szerint vÀltoznak.35 TovÀbbÀ: àA p¢nz ¢s a nyelv k¢t
olyan dolog, amelynek a vizsgÀlata olyan m¢ly ¢rtelmü ¢s elvont, amilyen ÀltalÀnos a hasznÀlata.
Sokkal k´zelibb rokonsÀgban Àllnak egymÀssal, mintsem gondolnÀnk.Ê36 P¢nz ¢s nyelv abban
hasonlÁt tehÀt egymÀsra, hogy mindkettû bevÀlthatÂ, ÀtvÀlthatÂ, kvÀzi àfordÁthatÂÊ.
Benjamin megfogalmazÀsÀra utalva: ahogy minden nyelv az ´sszes t´bbi fordÁtÀsa,
Ãgy minden egyes nemzeti p¢nzegys¢g az ´sszes t´bbi p¢nznem devizaÀtvÀltottja. A
hasonlat nem arra irÀnyul, hogy instrumentalizÀlja a nyelvet, hanem l¢nyege szerint
csak azt akarja kifejez¢sre juttatni, hogy a nyelvi jel is olyan, mint a papÁrbankÂ, a
àtartalmaÊ, az à¢rt¢keÊ ä vagyis a jelent¢se ä n¢vleges, konvencionÀlis. Ezen alapul a
p¢nzvÀltÀs ¢s a fordÁtÀs. Ezt a k´z´ns¢ges ä bizonyos vonatkozÀsban sÂkratikus ä hasonlatot Hamann egyÃttal sok¢rtelmünek is meri nevezni, mivel ¢ppÃgy magÀban rej-
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ti az àinflÀlÂdÀsÊ mint csodÀlatos ¢rt¢kn´veked¢s lehetûs¢g¢t. Gondoljunk csak J¢zus
parabolÀjÀban az ´zvegyasszony k¢t fill¢rj¢re!
A nyelv minden ¢s semmi, akÀrcsak a p¢nz. P¢nz hÁjÀn fizikai l¢t¡nket is vesz¢ly
fenyegeti ä ennyiben minden. Az ´r´kk¢valÂsÀg szemsz´g¢bûl azonban semmit sem
¢r. így van ez a nyelvvel is. A nyelv minden, amennyiben l¢tez¢s¡nk nyelvi: minden,
mi magunk, az univerzum ¢s Isten nyelvileg ä a nyelv r¢v¢n, a nyelvben ä l¢tezik szÀmunkra. à°rted-e, szÁvem Polluxa, az ¢n nyelvelm¢letemet az ¢szre vonatkozÂan, hogy ti. Lutherrel egy¡tt grammatikÀvÀ vÀltoztatom az eg¢sz filozÂfiÀt, a megismer¢s elemi tank´nyv¢v¢ teszem, elvont, ´nmagukban semmit sem jelentû, per analogiam azonban minden lehets¢gest ¢s valÂsÀgost jelentû jelek ¢s egyenletek szerinti algebrÀvÀ ¢s konstrukciÂvÀ vÀltoztatom?Ê ä Árja Jacobinak, ism¢telten hangsÃlyozva, hogy az û filozÂfiÀja àgrammatikaÊ, vagyis olyan jelek
egymÀsra vonatkoztatÀsa, kapcsolÂdÀsuk vizsgÀlata, melyek ´nmagukban nem jelentenek semmit, per analogiam azonban mindent, minden valÂsÀgost jelenthetnek.37
Egy mÀsik hasonlatÀban a feh¢r f¢nyhez hasonlÁtja a nyelvet: àEzenkÁv¡l minden egyes
mondat, m¢g ha egy szÀjbÂl ¢s szÁvbûl hangzik is el, v¢gtelen¡l sok mell¢k¢rtelemmel rendelkezik,
amelyeket azok tulajdonÁtjÀk neki, akik befogadjÀk, amik¢nt a f¢nysugÀr is ama fel¡let szerint
vÀlik ilyen vagy amolyan szÁnüv¢, hogy milyen fel¡letrûl t¡kr´zûdve jut vissza a szem¡nkbe.Ê38
A nyelv tehÀt minden ¢s semmi, addig Àttetszû, mint a feh¢r f¢ny, amÁg valami konkr¢t
fel¡let vissza nem veri, s szem¡nk nem ¢rz¢kel konkr¢t szÁnt. Mindaddig tehÀt magÀban rejti az eg¢sz szÁnskÀla teljes lehetûs¢g¢t, a lehets¢ges mell¢k¢rtelmek teljes tartomÀnyÀt, amÁg egy konkr¢t besz¢dhelyzet, kontextus nem àt´ri megÊ, amÁg konkr¢t
besz¢dhelyzetbeli jelent¢s¢re nem lel. A nyelv ebben az ¢rtelemben is minden, de lehet
semmi is, lehet hazugsÀg, fecseg¢s, sût teljesen irreÀlis vilÀgokat is ¢pÁthet fel az ¢rtelm¡nkben ä amilyen l¢gvÀrnak Hamann az eg¢sz kritikai filozÂfiÀt gondolja. A nyelvnek ezt a minden ¢s semmi voltÀt ¢rz¢kelteti Hamann r´vid ÁrÀsa is A H BETþ APOLñGIçJç-rÂl.39 A h betüjel k´zismerten n¢ma hangot jel´l a n¢met nyelvben. TarthatnÀnk
ez¢rt f´l´slegesnek is, ahogy Hamann egyik kortÀrsa valÂban f´l´slegesnek is minûsÁtette. Erre vÀlaszol Hamann apologetikus ÁrÀsa. Ebben elismeri, hogy e n¢ma hang
jele lÀtszÂlag f´l´sleges, ¡res a hivatkozÀsa, v¢lem¢nye szerint azonban ¢ppen ebben
a lÀtszÂlagos ¡ress¢gben, negativitÀsban rejlik e jel valÂdi, m¢ly ¢rtelmü jelent¢se: ott
fÃ benne Isten szellûje, s ezÀltal mintegy megÃjÁtja a nyelv¡nket, ¢letet lehel bel¢. Benne van elrejtve a nyelv csodÀlatos isteni ajÀnd¢kÀnak a titka.
Hogyan f¡gg ´ssze a bÀbeli ¢pÁtkez¢s a nyelvek ´sszezavarÀsÀval? Hogyan kapcsolÂdik egymÀshoz nyelv ¢s ¢pÁt¢szet? Nem akarom azt ÀllÁtani, hogy Hamann megelûlegezte volna lakozÀs, gondolkodÀs ¢s ÁrÀs ama szoros ´sszetartozÀsÀnak elgondolÀsÀt,
amelyet valÂjÀban csak Heidegger nyomÀn ismer¡nk. Sût v¢lem¢nyem szerint a h´lderlini àk´ltûi lakozÀsÊ-nak sem volt prÂf¢tÀja. M¢gis egyes gondolatai sajÀtos mÂdon
´sszef¡gg¢sbe hozhatÂk a bÀbeli ¢pÁt¢szet modern kritikÀjÀval, Derrida dekonstruktÁv
¢pÁt¢szetelm¢let¢vel.
Hamann szerint BÀbel architektÃrÀja p¢ldÀul a k´vetkezû k´zvetlen¡l vele kortÀrs
¢pÁtkez¢si formÀkban nyilvÀnul meg: (1) a pÀpasÀgban, azaz a VatikÀnban, illetve ezzel
egy¡tt a katolicizmus eg¢sz uralmi architektÃrÀjÀban, (2) a porosz nagyhatalmi politikai struktÃrÀban, illetve II. Frigyes abszolutista udvarÀban, (3) a tudomÀny baconi,
sz¡ntelen¡l tovÀbb ¢p¡lû, ¢gig ¢rû piramisÀban, (4) v¢g¡l, nem utolsÂsorban a modern metafizikÀban, mely minden tudÀs foglalata, rendszeres kritikai elveinek t´k¢letes ¢p¡let¢t igyekszik felemelni. Ezek mindegyik¢ben Hamann olyan àtotÀlis nyelvetÊ, olyan uralkodÂ architektÃrÀt lÀt, ami ellen Ãgy emeli fel a szavÀt, ahogyan egykor
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a zsidÂk kiÀltottak JerikÂ falainÀl. A t´rt¢net szerint JÂzsu¢ ¢s n¢pe hat napon Àt n¢zegette n¢mÀn a falakat, k´rbejÀrva azokat, mÁg azutÀn a hetedik napon a k¡rt felharsanÀsÀval egy idûben nagyot kiÀltottak, s a falak leomlottak. (JñZS. 6, 1ä16.) Erre
a bibliai t´rt¢netre is utal az AESTHETICA IN NUCE elej¢n: àM¢ly alvÀs volt a mi ûseink
pihen¢se, ¢s mozgÀsuk mÀmoros tÀnc. H¢t napig ¡ltek a gondolkodÀs vagy a csodÀlkozÀs szÂtlansÀgÀban, mÁgnem szÀjukat szÀrnyas szavakra nyitottÀk.Ê
Emez uralkodÂ architektÃra, mint amilyen JerikÂ megerûsÁtett vÀrfala is volt, illetve
a lakozÀs metafizikai, vallÀsos ¢s politikai formÀja ellen¢ben Hamann elsûk¢nt besz¢l
arrÂl, hogy az ÁrÀs: lakozÀs, hogy lehet a nyelvben ä mint mondanÀ, az Ig¢ben ä lakozni,
sût valÂjÀban csak itt van lakozÀs. Amik¢nt a kezdetekben Àlom, tÀnc ¢s besz¢d egy
lakozÀs k´z´s kifejez¢se volt, ugyanÁgy lehet ma is a szavakra ¢pÁteni, illetve csak ezekre
lehet ¢pÁteni. A k¢rd¢s csupÀn az, milyen nyelvre ¢pÁtkez¡nk. Ahogy az evang¢liumi
p¢ldÀzat is mondja a homokra ¢s a kûsziklÀra ¢pÁtkezû metaforÀjÀt hasznÀlva, melyben
a kûszikla J¢zus nev¢t, illetve az Ig¢t jelk¢pezi. Ez az evang¢liumi ¢pÁtkez¢s Hamann
szerint ¢ppen az ellent¢te a bÀbeli uralmi ¢pÁt¢szeti formÀnak. Ennek az ellent¢tez¢snek egyik konstitutÁv mozzanata ¢ppen az egyetlen uralkodÂ nyelv, az eget ostromlÂ
¢pÁt¢szet ä versus a sok nyelv, mely mind anyanyelv, azaz az Atya azonos, de mindig
mÀsk¢nt hangzÂ ¡zenet¢nek a nyelve.
°rdemes ebben a kontextusban olvasni Derrida ¢rtelmez¢s¢t a bÀbeli t´rt¢n¢srûl,
mely szint¢n az egy nyelv ¢s a sok nyelv, a n¢v ¢s a fordÁtÀs fentebb bevezetett fogalmait
hasznÀlva ¢rtelmezi e meghiÃsult ¢pÁtkez¢s t´rt¢net¢t: àUm die Unm´glichkeit der absoluten Objektivierung zu thematisieren, k´nnen wir vom Labyrinth zum Turmbau zu Babel ¡bergehen. Auch dort soll der Himmel erobert werden, in einem Akt der Namensgebung, der jedoch
unl´sbar verbunden bleibt mit der nat¡rlichen Sprache.40 Ein Stamm, die Schemiten, deren Name Name heiùt, ein Stamm also, der Name heiùt, der einen Turm bauen will, der bis zum Himmel
reichen soll, so steht es geschrieben, um sich einen Namen zu machen. Und diese Eroberung des
Himmels, die Standpunkteinnahme im Himmel, von der wir vorhin gesprochen haben, heiùt in
diesem Zusammenhang also, sich einen Namen geben und von dieser Gr´ùe aus, von der Gr´ùe
des Namens aus, von der H´he der Metasprache herab, die anderen St¤mme, die anderen Sprachen zu dominieren, zu kolonialisieren. Gott steigt jedoch herab und vereitelt dieses Unternehmen,
indem er ein Wort ausspricht: Babel, und dieses Wort ist ein Eigenname, der einem Wort gleicht,
das Verwirrung heiùt. Mit diesem Wort verurteilt er die Menschen zur ºbersetzung, zur Vielfalt
der Sprachen. Daher m¡ssen sie auf den Plan der Herrschaft durch eine Sprache, die eine universelle w¤re, verzichten.Ê41 Derrida t´rt¢netelbesz¢l¢s¢nek vez¢rmotÁvuma a n¢v, illetve
a n¢vadÀs (n¢vszerz¢s). Egy n¢p, amelynek sajÀtos mÂdon N¢v a neve, egy vÀrost ¢s
egy tornyot akar ¢pÁteni, hogy a n¢vadÀs r¢v¢n mennyei n¢zûpont birtokÀba jusson.
Vagyis hogy kis istenk¢nt totÀlis ismeretre, totÀlis nyelvi megragadÀsra, totÀlis objektivÀciÂra tegyen szert, mint amilyet imitÀl a klasszikus nagyreg¢ny mindentudÂ elbesz¢lûje, a tudomÀny metanyelve vagy a rendszeres filozÂfia fogalompiramisa. Ez a n¢p
tehÀt a n¢vadÀs metafizikai gesztusÀval ä ezt jelenti itt a bÀbeli torony ¢pÁt¢se ä birtokba
akarja venni a l¢tezût, a n¢v r¢v¢n totÀlis ismeretre t´rekszik, egy olyan univerzÀlis
nyelv birtokÀba akar jutni, amely r¢v¢n megismeri, rendszerezi, leÁrja, Àttekinti a lakott oikumen¢t. Aligha sz¡ks¢ges megjegyezn¡nk, hogy Derrida maga is abbÂl a n¢pbûl szÀrmazÂnak tudja magÀt, amelyrûl besz¢l, vagyis ezzel a t´rt¢nettel sajÀt zsidÂ
hagyomÀnyÀnak bizonyos vonatkozÀsÀt is elutasÁtja. Konkr¢tan a kabbala nyelvfelfogÀsÀnak ama centrÀlis ÀllÁtÀsÀra gondolhatunk, miszerint a nyelv maga nem mÀs, mint
a N¢vnek, mÀrmint Isten kimondhatatlan, titkos nev¢nek a magyarÀzata.42 Nem v¢-
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letlen¡l illik BÀbelnek ez a kritikÀja a benjamini nyelvelm¢letre, sût mindenfajta àn¢vvarÀzsraÊ, ànyelvmÀgiÀraÊ, amely a kabbalisztikus hagyomÀny r¢v¢n, illetve mellett a
teozÂfiÀban, az Ãgynevezett kereszt¢ny misztikÀban ¢s a romantika k´lt¢szetfelfogÀsa
Àltal ÀltalÀnosan ismertt¢ vÀlt. K´zvetlen¡l tehÀt Benjamin n¢vcentrikus nyelvelm¢let¢t, a tiszta nyelv, az abszolÃt nyelv eszm¢j¢t veszi c¢lba ez a kritika (¢s csak ezen
kereszt¡l ¢rinti a metafizika eg¢sz t´rt¢net¢t). Mit tesz ebben a helyzetben Isten? ä
k¢rdezi Derrida. LeszÀll a mennybûl, ¢s kimond egy szÂt: BÀbel. A n¢vadÀs univerzalisztikus gesztusÀval szemben tehÀt egy tulajdonnevet mond ki, azt, hogy BÀbel, vagyis
àZürzavarÊ, s ezzel megbontja az ¢pÁtkezûk nyelv¢nek egys¢g¢t. EzutÀn rÀ lesznek
utalva a fordÁtÀsra, ¢s nem tudjÀk meg¢pÁteni a tornyot. Az uralkodÂ nyelv l¢trehozÀsa
csûd´t mond. A t´rt¢net tanulsÀga tehÀt az, hogy a nyelvek sokf¢les¢ge nem uralhatÂ,
hogy nincs univerzÀlis nyelv, nem lehets¢ges univerzÀlis fordÁtÀs.
Hogyan viszonyulnak ehhez a Derrida elbesz¢lte t´rt¢nethez Hamann gondolatai
BÀbelrûl? Vajon ugyanarrÂl a BÀbelrûl besz¢lnek-e egyÀltalÀn? Elbesz¢l¢seik bizonyos
hangsÃlyai szerint igen. Hamann egyet¢rtene azzal, hogy az eg¢sz t´rt¢net magÀrÂl
a N°V-rûl, illetve a n¢v megszerz¢s¢rûl szÂl. A K ONXONPAX cÁmü vitairatÀban azt
mondja, hogy a zsidÂsÀg kapta kinyilatkoztatÀs egyetlen n¢vbûl Àll. Ez a zsidÂsÀg
egyetlen miszt¢riuma. Ugyanerre a miszt¢riumra utal Derrida is, a n¢v visszavonÀsÀt
ÀllÁtva besz¢de centrumÀba. A Hamann-nal valÂ polÀris ¢rintkez¢s azonban nemcsak
bizonyos nyelvszeml¢letbeli rokonsÀgon alapul, egy sajÀtos attitüd´n is. Ha a posztmodernben ä Umberto Eco nyomÀn ä egy sajÀtos àKunstwollenÊ-t, szellemi magatartÀsformÀt is lÀtunk, mely egyfajta àkrÁzis¢rz¢kenys¢getÊ jelent, DerridÀban ¢s Hamannban k´z´snek tekinthetj¡k azt, hogy àkrÁzis¢rz¢kenys¢g¡kÊ folytÀn mindketten
tÃlhaladnak minden romantikus kritikai attitüd´n. Az ¢szlelt krÁzis ugyanis t´bb, mint
àkultÃrjelens¢gÊ, nem olyasvalami, ami negÀlhatÂ, eliminÀlhatÂ vagy korrigÀlhatÂ, illetve amin tÃl lehetne haladni azÀltal, hogy àgondolkodÂi feladattÀÊ tessz¡k. A krÁzis
ugyanis benn¡nk van, nem is pusztÀn az à¢szbenÊ, ahogyan egy magasabb rendü felvilÀgosodÀs nev¢ben (Adorno ¢s Horkheimer nyomÀn) deklarÀlhatnÀnk, hanem magÀban a nyelvben. A nyelv pedig, id¢ztem Benjaminnal egy¡tt HamanntÂl: àaz ¢sz ¢s a
kinyilatkoztatÀs sz¡lûanyjaÊ.
E k´z´s ¢rz¢kenys¢g azonban alapvetûen k¡l´nb´zû utakhoz vezet. Derrida azt javasolja, hogy ànevezd meg ¢s ugyanakkor ne nevezd meg az IstentÊ. Vagyis reflektÀlj a megnevez¢s ûsbün¢re a magad v¢gess¢ge felûl. Mely t´rt¢netvariÀnst vetne ezzel szembe
Hamann? A SineÀr v´lgy¢ben lakozÂ n¢p elkezd egy tornyot ¢pÁteni, mert ànevet akar
magÀnak szerezniÊ, vagyis a n¢v ä az egy nyelv megnevezû ereje r¢v¢n ä f´l akar hatolni
az ¢gbe. Mit tesz Isten erre? AlÀszÀll a mennybûl, m¢lyen a tornyot fent ¢pÁtû munkÀsok alÀ, ¢s ´sszezavarja a nyelv¡ket. AlÀszÀllÀs ¢s a nyelvek ´sszezavarÀsa egy ¢s
ugyanaz a cselekedet. Nemcsak Isten Át¢lete mutatkozik meg benne, hanem a megalÀzkodÀsa is. Lakozik ezutÀn a t´k¢letlens¢gben, ý, az Isten, besz¢l a t´k¢letlen emberi nyelveken. Mint Hamann mondja: azÂta àminden nyelvjÀrÀsban hallani hangjÀtÊ.
àVajon nem megalÀzÂ-e a mi gondolataink szÀmÀra az, hogy sehogy mÀsk¢nt, csak ´nk¢nyes jelek
durva ´lt´zet¢ben vÀlhatnak mintegy lÀthatÂvÀ? S milyen ragyogÂ bizonyÁt¢ka ez az isteni mindenhatÂsÀgnak ¢s az Isten alÀzatÀnak, hogy titkainak m¢lys¢g¢t, b´lcsess¢g¢nek kincseit bele akarta ¢s tudta lehelni a mi emberi fogalmaink zavaros, szÀmtalan nyelvbûl vegyÁtett, zagyva, szolgai
nyelv¢be! Amik¢nt tehÀt az ember elfoglalhatja a mennyei trÂnsz¢keket, ugyanÁgy az emberi nyelv
mintegy az udvari nyelve a kereszt¢nyek hazÀjÀnak, az Ág¢ret f´ldj¢nekÊ anyanyelve.43 A megnevez¢s krÁzis¢re tehÀt Hamann szerint csak a hit lehet a vÀlasz. VÀlaszÀt felfoghatjuk
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tautolÂgiÀnak is, hiszen, mint tudjuk, àa hit hallÀsbÂl vanÊ, azaz maga is nyelvi jelens¢g.
K´vetkez¢sk¢ppen bel¡l van a krÁzisen ¢s nem kÁv¡l. Azt mintegy Àthidalja, kifeszÁti,
de nem sz¡nteti meg. A hit szava azonban m¢gis àlegyûzi a vilÀgotÊ, amikor a FiÃ Àltal
Ágy kiÀlt: àAbba, AtyÀm!Ê Hamann szerint ez nem megnevez¢s, nem a nyelv r¢v¢n t´rt¢nû uralkodÀs ä nem vallÀs, nem metafizika, nem teolÂgia, hanem egyszerüen enged¢s az elsû, l¢t¡nket megalapozÂ isteni hÁvÀsnak: àBesz¢lj, hogy lÀssalak!Ê44
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magÀnak, ¢s eszk´zz¢ teszi a nyelvet. (Georg
Baudler: àI M W ORTE SEHEN...Ê DAS SPRACHDENKEN J. G. H AMANNS. Bonn, 1970. 212.;
Helmut Weiù: J. G. HAMANNS ANSICHTEN ZUR
SPRACHE. M¡nster, 1990. 90.)
35. àDie W´rter haben ihren Werth, wie die Zahlen
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von der Stelle, wo sie stehen und ihre Begriffe sind
in ihren Bestimmungen und Verh¤ltnissen, gleich
den M¡nzen nach Ort und Zeit wandelbar.Ê
HAUPTSCHRIFTEN 2, 132.
36. àDas Geld und die Sprache sind zweien Gegenst¤nde, deren Untersuchung so tiefsinnig und abstract, als der Gebrauch allgemein ist. Beyde stehen
in einer n¤heren Verwandschaft, als man muthmaùen sollte.Ê W ERKE II, 129.
37. àVerstehst Du, mein Herzens-Pollux, mein
Sprachprinzipium der Vernunft, und daù ich mit
Luther die ganze Philosophie zu einer Grammatik
mache, zu einem Elementarbuche unserer Erkenntnis, zu einer Algebra und Construktion nach
Aequationen und abstrakten Zeichen, die per se
nichts, per analogiam alles m´gliche und wirkliche
bedeuten?Ê ä Árja Jacobinak 1787. Àprilis 27-¢n.
38. àºberdem leidet jeder Satz, wenn er auch aus
einem Munde und Herzen quillt, unendlich viel Nebenbegriffe, welch ihm die geben, so ihn annehmen,
auf eben die Art als die Lichtstrahlen diese oder jene
Farbe werden nach der Fl¤che, von der sie in unser
Auge zur¡ck fallen.Ê HAUPTSCHRIFTEN 2, 133.
39. W ERKE, Bd. 3.
40. DerridÀnak ez a megjegyz¢se az Eva
Meyerrel folytatott besz¢lget¢s elûzû t¢mÀjÀra
utal vissza, amelyben az à¢g meghÂdÁtÀsÀnakÊ
optikus ¢s digitÀlis (müholdak ¢s komputer¢pÁt¢szet) lehetûs¢geirûl volt szÂ.
41. Id¢zem Eva Meyernek DerridÀval k¢szÁ-

tett interjÃjÀbÂl. In: Eva Meyer: ARCHITEXTUFrankfurt am Main, 1986. 39. FordÁtÀsomban: àHogy az abszolÃt objektivÀciÂ lehetetlens¢g¢rûl besz¢lj¡nk, tovÀbbl¢phetn¢nk a labirintustÂl
a bÀbeli torony¢pÁt¢shez. Ott is az eget akarjÀk meghÂdÁtani, a n¢vadÀs aktusÀban, amely azonban felbonthatatlanul ´ssze van kapcsolva a term¢szetes
nyelvvel. Egy s¢mita t´rzs, amelynek neve a N¢v, egy
t´rzs tehÀt, amelyet N¢vnek hÁvnak, ¢gig ¢rû tornyot
akar ¢pÁteni, hogy nevet szerezzen magÀnak. Az ¢gnek ez a meghÂdÁtÀsa, vagyis egy ¢gi n¢zûpont felv¢tele, amirûl korÀbban mÀr szÂ volt, ez jelenti most
ebben az ´sszef¡gg¢sben azt, hogy nevet szerezni
(adni) magunknak, s errûl a magaslatrÂl, vagyis a
n¢v magasÀbÂl, egy metanyelv magaslatÀrÂl tekinteni le a t´bbi t´rzsre, uralni, gyarmatosÁtani a t´bbi
nyelvet. Isten azonban leszÀll, s meghiÃsÁtja a vÀllalkozÀst azzal, hogy kimond egy szÂt: BÀbel. Ez a
szÂ egy tulajdonn¢v, mely hasonlÁt egy olyan szÂra,
amely Ï´sszezavarÀstÎ jelent. Ezzel a szavÀval Isten
fordÁtÀsra, a nyelvek sokf¢les¢g¢re Át¢li az embereket.
Le kell tehÀt mondaniuk az egy nyelv, az univerzÀlis
nyelv Àltal valÂ uralkodÀs terv¢rûl.Ê
42. Derrida t´rt¢netelbesz¢l¢se ironikusan
utal erre az aspektusra: szinte az aitilÂgiai mÁtoszok akkurÀtussÀgÀval jÀtszik a àn¢vszerz¢sÊ, a n¢p mint N¢v, valamint a topogrÀfiai
t¢rs¢g (BÀbel) nev¢nek motÁvumaival.
43. B RIEFE 1, 393 sk.
44. AESTHETICA IN NUCE, Werke II, 198.

REN.
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Caius Licinius Calvus*

VERSEI
I
Eros ¢jszeme villan a vÀgyban, a f¢ny
megig¢z, babonÀz puha pilla alÂl:
tekintete ´sszekuszÀl, befon Ãjra, hÀlÂt
gabalyÁt csupaszon ma reÀm szerelembûl,
majd Erycina el¢ vet.
MÀr nincs kegyelem, remegek, k´zelegni ¢rzem
Cyprist, amik¢nt a halÀlt gladiÀtor.

II
Lyde, rejtsen akÀr a bÃs Lesbos f¡lleteg Àrnya,
ringasson Lilybaeum is lombos, füszeres ¢jben,
fedjen Àlmaival be dÃs Byblis partja s a t´mj¢nt
termû Panchaia tÀja ä mÀr Ãgysem tudsz menek¡lni
tûlem, rÀd lelek Ãjra... Nem rejthet Thule, se SÀba
pusztasÀga, se Gandarae s pÀrÀs Taprobane... Nem
tarthat fogva Pasargadae tünt, pazar ragyogÀssal,
megtalÀllak akÀrhol. ñ, Astarte rimal¢ptü
sz¢p papnûje, szeretlek ¢n ä csak lejtsd most el elûttem
sÂvÀr tÀncodat, azt, amit tÀn m¢g Terpsichore sem
tud! KÁgyÂzz, tekerûzz, csodÀs testedet csavarintsd meg,
f¢nylû tomporodat csederd, gy´ngy´s k´ld´k´det rÀzd,
melled ringjon a f¡st´lûk bÂdult fÀtyla m´g´tt, m¢ly
Àgy¢kod legyen ¢hesebb, mint ugrÀsra fesz¡lt vad
pÀrduc Lybia szirtjein, s reszkessen feket¢n tÀrt
combod k´zt szerelemben, Ãj vÀgyban megremegûn, majd
t¢pjen sz¢t harapÂsan!... ñ, nincs oly gadesi hastÀnc,
mely f´l¢r a ti¢ddel, Àm Àjult AeoliÀban
sincs bujÀbb, kecsesebb najÀd nÀlad ä Aphrodit¢dra
esk¡sz´m! Gyere, kedvesem, verd cs´rgûdobodat mÀr,
mert ha nem ä leteperlek itt menten, s megd´g´ny´zlek,
Lyd¢m, csak teketÂriÀzz, mint paraszti menyecsk¢t!

* Caius Licinius Calvus (i. e. 82äi. e. 47?) elûkelû plebejuscsalÀdbÂl szÀrmazÂ rÂmai szÂnok ¢s k´ltû, Catullus
legjobb barÀtja. IrodalmÀr barÀtaival egy¡tt elhatÀrolta magÀt Caesar ¢s Pompeius politikai t´rekv¢seitûl.
A szÂnoki pÀlyÀn Cicero vet¢lytÀrsÀnak szÀmÁtott. A fiatal, müvelt ifjak k´r¢nek, a àneoterikusokÊ n¢ven
emlegetett csoportnak irodalomelm¢leti megalapozÂjak¢nt kedvelt k´ltû maradt az augustusi aranykor idej¢n is. SzÀmos k´ltûi müv¢bûl mind´ssze szÀzhuszonn¢gy vers, illetve negyvenhÀrom t´red¢k maradt rÀnk.
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III
TrÀgÀr? °n? Soha... ñ, sosem lehettem
trÀgÀrabb, soha nÀlatok, bitang kis
talpnyalÂk, ti k´z¢pszerü stricik. MÀr
tompult nyelveteket, sunyik, ne rajtam
fenj¢tek... De siessetek befÃrni
hûsibb, bÃs fenekekbe, hisz dicsûs¢g
torkig nyalni hatalmasok lyukÀt ma
is, trÂger becs¡let lotyÂi! Senkik,
s¡rgû k¢pmutatÂk, ¡res fejek k´zt
trÀgÀr, sajna, sosem lehettem ¢n, mert
trÀgÀrabb a veszett vilÀg morÀlja
nÀlam. CsapnivalÂ ribanc e szÀzad.
¹nmocskÀba ragad beteg, beszÁvott
ringyÂk¢nt, vagy a fÂrumon riszÀlgat:
kurvÀlkodni taszÁtja tisztasÀgÀt,
s kÀromlÀsba, ha k¢nyesebb, a k´ltût.
TrÀgÀr ¢n soha. TÀn bolond... TanÃm rÀ
Phoebus s Mnemosyne kilenc leÀnya
Thespiaeban, a szent hegyek t´v¢ben!
Tespedû butasÀg nekem nem Àrthat...
B´lcsen jÀtszani, mindig azt szerettem
f´lbûsz¡lt korokon s kopÀr idûk´n
Àt, szellemtelenek k´z¡l kiszÀllni,
mint a l¢lek: ´r´knek ¢s szabadnak.

IV
QuintiliÀm, keser¡lt tavaszom, csupa szÀrny s fuvalom volt:
sÂhaj, finom sejt¢s, kis Àrny... Ellebegett a folyÂn,
s OrpheusÀt odahagyta a bacchÀns f¢nyteli nyÀrnak:
szaggassa sz¢t, hadd t¢pje szÀz vad szerelemmel a vÀgy,
s rossz szeretûk raja... ýsz lett. Portia szÀllt le szivembe:
vÀllamra hullt bolondosan ä lenge lev¢lke p´r´g
Ãgy, mielûtt tovar´ppen a sz¢l keze k´zt, hogy ´r´kre
morzsolja ´ssze mÀs idûk m¢ly tenyer¢ben a k¢j.
Most Tertullia gyÃjt t¡zet: ¢geti lelkem a test¢n...
TalÀn a t¢l lopÂzkodik, s mÀris a fagy k´zeleg?...
Fuss, Tertullia, szÁts szenelût, t´lts massicusit m¢g ä
fek¡dj reÀm, mÁg meghalok, jaj, melegÁts, szerelem!
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V
Meghalsz, Mnemosyne fÀtyla fed el,
majd feled¢sbe megy
arcod s verseid is ä senki se vÀr,
senki se vÀgyik a
hangod hallani mÀr... Taenaros ûs
titkai k´zt lebegsz,
sajgÂ semmibe tünsz, l¢ha kis Àrny ä
s nem lehet ott sosem
jÀtszani, tÀn soha.
(KovÀcs AndrÀs Ferenc müfordÁtÀsai)

BogdÀn LÀszlÂ

çTIRATOK MöZEUMA
pessoa a lÀthatatlansÀg ÃtjÀn
à¢lni annyi mint mÀsnak lenniÊ

oktÂber kilenc az ¡nnepnek v¢ge
tombol a nap n¢mulnak harsonÀk
az ¢sz lisszaboni farsangja k´zelg
megid¢zz¡k most fernando pessoÀt
sovÀny harmincas kiss¢ megg´rnyedt
hiÃzarcÃ Ãr tarokk-kÀrtyÀt kever
a brazil kÀv¢hÀz szertefoszlik
lÀngra kap barbÀrok ´z´nlik el
ellenf¢nyben szerzetesek
indulnak egy hÁdon Àt
hullÂ f¢nyben szÃrÂ f¢nyben
szerzetesek katonÀk
sebesty¢n portugÀlia bolond
kirÀlya kÀlvÀriÀn elforog
tanulsÀg nincs csak arcunk tünik el
hajÂsok rablÂk konkvisztÀdorok
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orozzÀk el a f¢nybe tünik Àt
nincs megÀllÀs nem k¢sz¡l el a festm¢ny
itt ´rv¢nylenek àheteronimÀkÊ
alkotÂjuk eltün¢s¢t lesv¢n
srapnel zÃg ¢s sÁr az isten
vonulnak a hÁdon Àt
bomba robban hollÂ retten
rikoltoznak trombitÀk
de m¢gis melyik arcÀt id¢zz¡k meg?
alberto caeirÂ¢t? pÀpuÀk
k´z¢ ment (vannak feljegyz¢sek)
gyÂgyÁtani t¡dej¢t bÀnatÀt
de t´rt¢nt valami a k¢pbûl kitünt
¢s elveszett vilÀg k¡lvilÀg
a bensû bandita k¢t lÀbra Àllott
sÁrja sincs hÀt m¢g a sÁrjÀn virÀg
sugÀrzÂ ´z´nbe tünnek
f¡stnek adva arcukat
szem¡k kez¡k lÀbuk k´dnek
dobperg¢snek Àlmukat
ricardo reis¢t? hazÀjÀt û is
hÀzÀval egy¡tt szerelm¢re hagyta
elveszett ¢vei sürü rajokban
tüntek szikrÀzÂ hazug habokba
egy hidroplÀnon amerikÀba
(az ´r´mnek mindig Àra volt Àra)
egy hidroplÀnon a mÀsvilÀgra
reis ´nmagÀt a tengerre kizÀrta
zÃgÂ f¢nyben f¢nyt´r¢sben
szerzetesek katonÀk
de kik ûk? ¢s honnan j´nnek?
v¢dve luzitÀniÀt
vagy id¢zz¡k meg alvaro de campost?
¢s skÂciÀt a szÀzadfordulÂn?
diÀk urak r¢szegen kornyikÀlnak
v¢r ¡t Àt a vÁg lenge dallamon
motorzÃgÀsba fullad szÂ ¢s ¢den
recseg-ropog a sors ereszt¢ke
de e mindens¢g s¡ket nem felel
whitmani Âda ´rv¢nylik az ¢gre
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de kik ûk ¢s hova mennek?
szerzetesek katonÀk
kereszt zÀszlÂ felmagaslik
a neml¢tbe tünnek Àt
barnardo soarez seg¢dk´nyvelû
mondattÀ vÀlik asztalÀhoz ¡l
àmennyivel jobb Árni mint elm¢lkedni
nincs boldogabb mint ¡lni egyed¡l
nincs kÁnosabb mint magÀnyosan ÁrniÊ
ig¢retekre ig¢re vÀrnak
orpheo ¢s a boldog kevesek
soha nem k¢sz¡lhet el a tÀrlat

V´r´s IstvÀn

SE HçBORö SE B°KE
A kÁv¡l-bel¡l
leselkedû vilÀg elûl,
mint alagÃt beomlÂ v¢ge,
elzÀr a bûr,
a lecsukott szem,
a halÀl ¢s vid¢ke.
Csupa elhagyott hÀz,
ha sz¢tn¢zel,
itt nincs se hÀborÃ, se b¢ke.
Gyom hintÀzik az ablakban,
kÁgyÂ a nyugÀgyban,
pÀr m¢ter a vilÀgv¢ge.
A halÀl v¢gez mindent,
û füt a kÀlyhÀban,
eml¢kszel m¢g valami eml¢kre
egyÀltalÀban?
Gyakorold a feltÀmadÀst,
ameddig nem k¢sû.
Ez a halÀl
lesz az utolsÂ,
az ¢let meg a v¢gsû.

50 ã V´r´s IstvÀn: Se hÀborÃ se b¢ke

A feltÀmadÀst gyakorold,
n¢ha eg¢sz jÂl megy,
mert sarkadban jÀr egy sz¢p nû.
Ha megfordulsz, persze senki,
de meg¢rinti a karod.
K¢t szÂ k´z¡l a k´z¢psû.
így vagy mindennel,
a halÀl csak halad¢k,
jÂ alkalom a feltÀmadÀsra,
ahogy a folyÂ vÀlt n¢ha
medret. MÀsfel¢ m¢sz,
hogy ezt a sz¢gyent senki ne lÀssa.
Ne lÀssÀk azt, hogy vagy,
¢s azt se, mikor mÀr nem,
mert bÀtran hal a gyÀva,
ne lÀssanak bÀtornak,
ne lÀssÀk, ahogy
meg¢rkezel a tÃlvilÀgra.
Mit kezdhetnek
azzal, kinek
mÀsik l¢tbe ¢r a lÀba.
Ne kapjon rajta
senki, ahogy
r´h´gsz a vizen jÀrva.
Ti halak, ott a
lÀbak alatt,
ha ÀtjÀr majd a dÀrda,
k´vess¢tek
a gazdÀtokat
egy ÃszhatÂbb vilÀgba.
Ti f¢rfiak,
ha mÀs nem marad,
mint nûk karja, ´le, lÀba,
mint l¢trÀrÂl
potyogjatok
a megnyÁlÂ halÀlba.
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Nem haltok meg,
ne f¢ljetek,
mindennek megvan az Àra.
Egy kev¢s p¢nzt,
ha letesztek,
mÀr mehettek szobÀra.
A szoba ¡res,
lakatlan, de ring
az eltünt kÁgyÂ nyugÀgya,
minden nû megsz¡l
majd titeket,
minden f¢rfi az apÀtok.
°rtitek-e
a kezdetet?
A halÀlt, akarjÀtok?

GÀbor MiklÂs

SHYLOCK K¹RºL (II)
1986. mÀrcius 1. Szombat
A szÁn¢szet: a k¢pzelet¡nkkel egy¡tt mozgÂ test¡nk.
A k¢pzelet konkr¢t.
K¢pzelet ¢s test, a àszervezetÊ inspirÀljÀk, k´vetik, megelûzik egymÀst, Ágy j´n l¢tre a
k¢pzeleti k¢p ¢s a megjelenÁt¢s egyidejüs¢ge. Ez a r´gt´nz¢s mechanizmusa. Ahol a
k¢pzelet mÀr nem mük´dik, ott megszünik a r´gt´nz¢s. A r´gt´nz¢s a k¢pzelet azonnali megjelen¢se.
A k¢pzelet csak akkor mük´dik jÂl, ha jÂk a jÀt¢kszabÀlyok. Minden jÀt¢knak vannak jÀt¢kszabÀlyai. A k¢pzelet logikus. (àMi lenne, ha lÀthatatlan lenn¢k?Ê pl. Egy jÀt¢k
alapfelt¢telez¢se. Ahogy a jÀt¢k elindul, ezer neh¢zs¢g jelenik meg, amelyekkel a k¢pzelet k¢nytelen szÀmolni. Pl. ha lÀthatatlan vagyok, mi legyen a ruhÀimmal? Ezek n¢lk¡l
a neh¢zs¢gek n¢lk¡l nincs jÀt¢k.)
Ebbûl k´vetkezik, hogy a r´gt´nz¢s is logikus.
A jÀt¢k lehetûs¢gei v¢gtelenek, ha a jÀt¢k szabÀlyai jÂk. °s logikusak!
A rendezûk feladata az lenne, hogy a szÁn¢szek jÀt¢kÀnak szabÀlyzatÀt minden elûadÀsban kidolgozzÀk. Ez biztosÁtanÀ a szÁn¢szek (a szÁn¢szi k¢pzelet) szabadsÀgÀt, ¢s
ugyanakkor, ugyanazzal a gesztussal a rendezû irÀnyÁtÂ munkÀjÀnak zavartalansÀgÀt.
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MÀrcius 3. H¢tfû
Telefon: A VELENCEI -vel kapcsolatos nyilatkozatomat nem k´zvetÁti a StÃdiÂ '86.
SÁk kedves fiÃ, talÀn tehets¢ges is. De iszonyÃ fel¡letes.
MÀrcius 4. Kedd
A StÃdiÂ lehozta a jelenetet A VELENCEI -bûl, de az interjÃ n¢lk¡l. Ezzel teljesen jelent¢ktelenn¢ tett¢k az eg¢szet.
Egyr¢szt: len¢zek ¢s megvetek mindenf¢le sikert ¢s fesztivÀlt, az affektÀlÀst, a m¢labÃs intellektuelek locsogÀsÀt. MÀsr¢szt: szÁn¢sz vagyok, ¢s nem ¢lhetek siker n¢lk¡l.
Ez¢rt megalÀzÂ s¢rtûd´tts¢gek k´zt ¢lek, se fenn, se lenn, se kÁv¡l, se bel¡l. Csak sz¢gyellem magam ´nmagam elûtt. Irigy vagyok, ¢s alattomos piszoksÀgok jÀrnak a fejemben. A fene! Ez lett az ´reg RembrandtbÂl. Megh¡lyÁtenek, nem tudsz v¢dekezni
ellen¡k!
MÀrcius 6. Cs¡t´rt´k
Tegnap este ¢n is kaptam egy levelet Shylock-¡gyben.
K´r¡l´ttem mindenki Ãgy tesz, mintha ez a bemutatÂ nem volna mÀs, mint àegy
Shakespeare-darabÊ bemutatÂja (term¢szetes, ´szt´n´s k´z¢rzetem nekem is ez). K´zben pedig ¢n leszek az, aki eljÀtssza Shylockot, a t´bbiek meg csak Ãgy ott lesznek.
(Mindenki tudja, hogy ¢n jÀtszottam SztÀlint, de mÀr ¢n sem eml¢kszem, ki rendezte
pl. a FELEDHETETLEN-t: Major? Marton? Gell¢rt? °s ki szerepelt m¢g a darabban?)
Semmi kedvem, hogy ism¢t eff¢le balek legyek. (L. àT´r´k-¡gyÊ.) A t¢v¢ nem meri
lehozni a nyilatkozatomat. °vtizedekig Ãgy tesznek, mintha àzsidÂk¢rd¢sÊ nem l¢tezne, ¢s most tûlem is azt kÁvÀnjÀk, hogy jÀtsszam el ezt az àantiszemitaÊ darabot, mintha
elhinn¢m, hogy nincs zsidÂk¢rd¢s ä mik´zben n¢vtelen leveleket kapok! (ValÂszÁnü,
hogy SÁk Feri rendez¢se ¢ppÃgy megker¡l mindent, ami k¢nyes, mint a kushadÂ politika.)
Most Àlljak ki a àtiszta müv¢szetÊ meg az ûszinte szÂ v¢delm¢ben egy tÀrsadalomban, amelyben k´zben a v¢lem¢nyemet el sem mondhatom? VÀllaljam magamra
a k´vetkezm¢ny¢t annak, amit szÁvbûl utÀlok? Addig csürik-csavarjÀk a helyzetet, amÁg
sz´vets¢ges¡k leszel, an¢lk¡l, hogy egy szÂt szÂlnÀl.
Nem jÀtszom el a szerepet, ha a premier elûtt nem ¡l velem egy¡tt a t¢v¢ masinÀja
el¢ a szÁnhÀz igazgatÂsÀga, a miniszt¢rium k¢pviselûje, egy zsidÂ rabbi, ¢s nem besz¢lget¡nk el nyÁltan a dologrÂl.
Ha ezt nem teszik meg, igazuk van az elkeseredett zsidÂknak, akik a leveleket ÁrjÀk.
Ha ûk nem vÀllaljÀk, ne kÁvÀnjÀk tûlem, hogy ¢n vÀllaljam. Elegem van abbÂl, hogy
Ágy felhasznÀljanak. Sok mindenbûl elegem van.
D¢lutÀn, prÂba ¢s elûadÀs k´zt hosszan tÀrgyalok egy fiatalemberrel a miniszt¢riumban. Nem ¢rtem el semmit, û a d´nt¢st àfelfel¢Ê hÀrÁtotta. (Igyekezett meggyûzni fontossÀgÀrÂl ¢s szabad elveirûl, àelveirûlÊ ä hogy neki vannak.) (Tetszeni igyekszik nekem. Ha csak teheti, ´nmagÀrÂl besz¢l.) Lehetûleg azt akarja el¢rni, hogy ne t´rt¢nj¢k
semmi. Illy¢s GyulÀt emlÁti mint b´lcs ´reg barÀtjÀt ä inkÀbb mint v¢n mÃmiÀt. °rv:
a t¢v¢besz¢lget¢s talÀn olyan vihart indÁtana meg, amely en¢lk¡l elker¡lhetû lenne.
A àzsidÂk¢rd¢sbenÊ a ànagy testv¢rtûlÊ j´nnek a kezdem¢nyez¢sek. Pl. hogy fogadjuk-e a moszkvai zsidÂ szÁnhÀzat. [...]
Politikus dumÀval gyûz´m. UtÀna a szokott undor. De egy kis megk´nnyebb¡l¢s
is, mint mindig, ha bÀrmilyen picit is, de siker¡lt tisztÀzni. (TalÀn ÀllandÂ rossz k´z-
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¢rzetem oka ebben a szocializmusban, hogy itt mindig mindent elkennek?) Az ilyen
tisztÀzÀsra (àitt ÀllokÊ) nekem van sz¡ks¢gem, a politikusok f¡ty¡lnek az ilyesmire.
Legfontosabb: Shylock alakjÀt m¢g sokr¢tübben ¢rtem, tehÀt mind nehezebb lenne
lemondani rÂla.
Ez a szerep, hÀla a zsidÂknak ¢s politikusoknak, kezd olyan lenni, mint a àkecskem¢ti utazÀsÊ: ¢n csak egy icipici igazsÀghoz ragaszkodom, ¢s ez, szÀnd¢komtÂl f¡ggetlen¡l, àk´z¡ggy¢Ê vÀlik. A àpolitikaÊ szÀnd¢kom ellen¢re k´zbeszÂl, ¢n meg mit
tehetn¢k? SzÀnd¢kosan rosszul m¢gsem jÀtszhatok!? Ilyenkor valahogy megk´nnyebb¡l´k, szabadnak ¢rzem magam, mintha a vilÀg egyet¢rt¢s¢t ¢rezn¢m magam m´g´tt.
MÀrcius 8. Szombat
àMegk´nnyebb¡ltemÊ, de f¢lek, hogy mielûtt ¢szrevenn¢m, kitolnak velem, elkenik
a dolgot.
SÁk Feri cikke a Film, SzÁnhÀz...-ban: ¡gyesen megker¡li azt, amirûl besz¢lnie kellene.
De milyen jÂ ezt a szerepet prÂbÀlni!
Az ember nem boldog àcsak ÃgyÊ.
M. m¢g a Kossuth-dÁjat is beÁg¢ri nekem (SztÀlin utÀn a Shylock¢rt?! JÂ vicc!) ä ez
is gyanÃs.
A rÀdiÂban vita A VELENCEI -rûl. UgyebÀr ezek okos emberek. (Hankiss talÀn valÂban
az.) De annyi szÂ, ¢s egyetlenegy se, amelybûl egy szÁn¢sz icipici inspirÀciÂt vagy valami
hasonlÂt kaphatna! Sût ¢melyg¢s fog el a sok dumÀtÂl. [...]
Shylock mÀr nyilvÀn tÃlsÀgosan à¢n vagyokÊ ahhoz, hogy elviseljem, ha csak Ãgy
megtÀrgyaljÀk.
Hisz szÀmomra olyan magÀtÂl ¢rtetûdû minden! (Okos szÁn¢sz ä mondjÀk rÂlam.)
Ha ismern¢k ezt az undort, az ¢lû szervezet undorÀt a hullaszagÃ megk´zelÁt¢sekkor!
Ha àmegoldokÊ valamit, amit eddig nem siker¡lt megoldanom ä pl. a k¢sfelemel¢s
pillanatÀt, mÀr ez urak vitÀjÀhoz is hozzÀszÂltam egy fontosat, ilyenkor nem mÀs dolgozik bennem, mint ijedt kapaszkodÀs a gyûzelembe, v¢dekez¢s a fulladÀs ellen, a tehetetlens¢gtûl akarok megszabadulni, ennyi... egyszerüen kivÀgom magam!
°s akkor? Felelûss¢g? Nem a kritikÀknak ¢s nem a hozzÀszÂlÂknak vagyok felelûs.
Csak neki, ennek a fafejü, undorÁtÂ, ostoba n¢zûnek ott a s´t¢tben, lenn. Az eleven
kapcsolat abban a pillanatban vele: az szÀmÁt! Ezek kerÁtûk, hÀzassÀgk´zvetÁtûk, ¡gyn´k´k, mit tudom ¢n.
K´pni rÀjuk!
MÀrcius 9. VasÀrnap
öjabb n¢vtelen lev¢l.
Kb. Ágy ¢reztem magam, amikor a nyilas lapok 1942-ben a VigadÂ-estek miatt lezsidÂztak. Nem tudok v¢dekezni! °s most ¢pp a zsidÂk, ¢pp a Shylock miatt... Fura. Azt
hittem, hogy a fasisztÀk tÀmadnak majd. Van ebben az eg¢szben valami eg¢sz ¢letemre
¢s pÀlyÀmra jellemzû. °s nem tudom ez¢rt kÀrhoztatni magam.
SzÁnhÀzam, SÁk Feri ki sem ejtik a nevem ä talÀn az¢rt, hogy v¢dj¢k a szem¢lyemet,
talÀn a StÃdiÂ is jÂakaratbÂl nem hozta le a nyilatkozatomat. Lehet. Csak ¢ppen ezek
a n¢vtelen levelek talÀlnak el hozzÀm, ¢s nekem kell majd a k´z´ns¢g el¢ Àllnom. K´zben a szÁnhÀz Ãgy kezel, mint aki hûz´ng, akit le kell csillapÁtani, ha lehet, kijÀtszani,
az ¢n javamra persze, talÀn m¢g azt is hiszik, hogy gyÀva vagyok, begyulladtam, de
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egy pillanatig sem jut esz¡kbe, hogy ez k´z´s ¡gy¡nk. °s hogy eld´nten¢k, mi is ez
az à¡gyÊ? Kossuth-dÁjat Ág¢rgetnek ä a rohadtak! Ilyenek a àsz´vets¢geseimÊ!
Egyetlen embert nem talÀlok, aki valÂban tisztess¢gesen akarna besz¢lni, aki valÂban tisztÀzni akarnÀ, hogy mirûl is van szÂ, aki valÂban segÁteni akarna. Miben k¢ne
segÁteni? Hogy eljÀtszhassam Shylockot! Azt ¢rzem, hogy ha ¢n eljÀtszanÀm, az mindjÀrt megoldana minden Ãn. àprobl¢mÀtÊ. °s megoldhatnÀnk ezt a sz¢p darabot!
°va attÂl f¢lt, hogy ¢jszaka megvernek az utcÀn. Persze ¢n is f¢lek. De enn¢l is roszszabb Àt¢lnem, hogy fuldoklom a magyar szÁn¢szet z¡ll´tts¢g¢ben, aki pedig arrÂl k¢pzelegtem valaha, hogy megûrizhetem magam.
K¢sz vagyok rÀ, hogy ne jÀtsszam el Shylockot, ha a premier elûtt nem szÂlalhatok
meg, ha mÀr olyan helyzetbe kevernek, amelyben mÀsrÂl is szÂ van, mint a szereprûl.
Megk´vetelhetem, hogy vÀllaljÀk a felelûss¢get, akiknek vÀllalniuk kell, de azt is,
hogy ¢n becs¡letesen elmondhassam, mi¢rt vÀllalom a felelûss¢get ¢n. Ez a kettû elvÀlaszthatatlan.
ögy lÀtszik, ezek t´rv¢nyszerüek, ¢letemnek ezek a krÁzisei, ha lÀtszÂlag v¢letlen¡l
alakulnak is ki. Hisz Shylockot nem ¢n vÀlasztottam, egyszerüen rÀm osztottÀk. De ha
p¢nzem volna, most talÀn otthagynÀm a szÁn¢szetet.
°s vele a Shylock prÂbÀinak boldogsÀgÀt is? A àdrÀga k´z´ns¢gÊ! Na hiszen!
Kell nektek Shylock? Dehogy kell!
MÀrcius 10. H¢tfû
Az idû is melegszik hirtelen, rosszul alszom. °s ahelyett, hogy boldogan gondoln¢k a
mai prÂbÀra, szorongva ¢bredek. F¢lek? Azt hiszem, nem errûl van szÂ. InkÀbb csak
a tehetetlens¢g zavaros ¢rz¢s¢rûl.
Hisz ki ellen ä ¢s hogyan? ä l¢pjek fel? Nem ez-e ¢letem alaphelyzete? K¢t vicsorgÂ
banda k´zt valami kicsi¢rt, amelyben munka k´zben minden porcikÀmmal hiszek?
Mert ebben, ebben az ¢n Shylockomban hiszek! Nincs egyetlen mondata vagy gesztusa,
amely ne fakadna egyenesen az ¢n belsûmbûl, a testem k´zep¢bûl ä mint minden jÂ
szerepem.
A hatÀsa? Abban is hiszek, hiszem, hogy a k´z´ns¢g, amint be¡l a n¢zût¢rre, nem
tud majd ellenÀllni nekem, abban fog hinni, amiben ¢n.
°s m¢g megsz¡let¢se elûtt ezt az ¢n fajzatomat Ãgy fenyegetik, mint egy zsidÂt, hogy
majd lek´pik, meggyalÀzzÀk, an¢lk¡l, hogy megv¢dhetn¢m!
ElszomorÁt, hogy °va azt szeretn¢, ha megfutn¢k, mert f¢lt, hogy megvernek.
Hisz ismerem ¢n a k´zeget, amelyben ¢lnem kell.
De m¢giscsak jÂ lenne, ha tehetn¢k valamit, amit à¢rdemesÊ.
Visszatekintve az ¢letemre: ez tünt el az ¢letembûl, amiÂta Kecskem¢trûl visszakergettek.
A levelek hangjÀban, a szÁnhÀz ¢s a miniszt¢rium viselked¢s¢ben ott az a nyÁlt vagy
lappangÂ lebecs¡l¢s, hogy szÁn¢sz vagyok, ahogy ûk k¢pzelik. Az egyik lev¢l esetleges
àanyagi kÀromrÂlÊ, a mÀsik àjutalomjÀt¢krÂlÊ besz¢l. M. meg a Kossuth-dÁjat csillogtatja szemem elûtt.
HÀt n¢zz¡k csak meg jÂl: ebben a vilÀgban akartam ¢n elûsz´r Clark Gable, aztÀn
Laurence Olivier lenni. Ez¢rt irigyeltem annyira Olivier-t az ¢letrajzÀt olvasva: hogy
olyan egy¢rtelmüen azonosnak tudta magÀt hazÀjÀval, hogy soha nem kellett sz¢gyenkeznie sikere miatt, nem kellett pironkodva feljegyeznie, ha kit¡ntett¢k, hogy mindig
b¡szke lehetett arra, amit csinÀlt.
Milyen naiv voltam! Azt hittem, hogy ezt nÀlunk is Àt¢lheti valaki!

GÀbor MiklÂs: Shylock k´r¡l (II) ã 55

Mi volt Kecskem¢tben a legjobb? Hogy abba a kis zugba arÀnylag oly kev¢s jutott
el a mocsokbÂl. Ha Pesten t¡ntettek mellett¡nk, mÀr sz¢gyelltem magam!
ZsÀmb¢ki¢k Ãtja tÀn jÂ Ãt volt. De bizonyÀra megvan az oka, hogy nem k´zt¡k vagyok.
Egy h¢ttel a Shylock premierje elûtt... A gyomrom is fÀj... Van az eg¢szben valami,
amit sose hittem volna.
VÀmos Lacival is tudok besz¢lni (az elmÃlt h¢ten beteg volt). JÂzanul, ahogy szokott,
àmeg¢rtÊ, a maga tapasztalataira hivatkozik, arra az idûre, amikor Acz¢l betiltotta a
H EGEDþS-t. Majd a prÂba utÀn ugyanilyen higgadtan k´zli, hogy a StÃdiÂ vezetûje (nem
jut eszembe a neve) nem hajlandÂ megcsinÀlni a kÁvÀnt interjÃt, mert àminek felfÃjni
ezt az ¡gyetÊ. Egy¢bk¢nt holnaputÀn d¢lben kij´n majd hozzÀnk egy àbesz¢lget¢sreÊ.
Megsz¢gyen¡lve j´v´k el. °va ellenÀllÀsra buzdÁt: ne jÀtsszam el a szerepet. Hisz
tudom, ezt kellene csinÀlnom: àbecs¡let, ami fennforogÊ. De mi lenne a k´vetkezm¢nye? °va: majd lenyilatkozod, elmondod... De tudom, hogy sehol nem besz¢lhetn¢k, odaker¡ln¢k a Szabad EurÂpa hûsei k´z¢, de m¢g oda se... Ennyire szar vagyok? Ennyire
gyenge? Ez a n¢masÀg, ez a tehetetlens¢g...
SzÁnhÀzam egy pillanatig sem Àllt mell¢m igazÀn. VÀmos sem.
°va egy c¢dulÀt hagy nekem, egy Anna Frank-id¢zettel: àM¢g mindig hiszek az emberek...Ê Sz¢gyellem csak magam.
°jjel pedig elûadÀs utÀn SÀndor IvÀn felhÁv, felajÀnlja, hogy lapjÀban nyilatkozhatok,
a bemutatÂ mÀsnapjÀn lek´zlik.
Egy igazi jÂ cselekedet.
1. A drÀma olvasata.
2. àKoraiÊ darab? (Hankiss.)
3. ZsidÂ vonÀsok (Vas IstvÀn fordÁtÀsÀnak dallama).
4. Felnûtt szÁnhÀzat!
Izrael ¢s Shylock idegens¢ge, csalÂdottsÀga, szeretetvÀgya ¢s bosszÃszomja.
Az asszimilÀciÂ ä a kirekesztetts¢g vÀllalÀsa! (Kifejteni.)
Az a pillanat, amikor Àtvessz¡k az ellens¢g mÂdszereit.
Az urak Csehov utolsÂ felvonÀsÀba t¢rnek vissza, miutÀn elint¢zt¢k Shylockot.
Othello, Shylock, Jago, RichÀrd.
Shylock helyzete: t´rv¢ny ¢s gettÂ.
Milyen lesz? Ki tudhatja? Hiszek az igazi ¢rt¢kek l¢tez¢s¢ben ä ha nem is a gyûzelm¢ben. Az elûÁt¢letekkel, ha vannak, ha nem, nem szÀmolhatok, amikor jÀtszom.
Ezekrûl gondolkodom, mÁg hajnali f¢l ´tkor boldogan ¢bredek: megszÂlalhatok!
MÀrcius 13. Cs¡t´rt´k
A àfolyamatÊ sose zavartalan...
Ez a cirkusz a nyilatkozatokkal, n¢vtelen ¢s neves levelekkel, no meg a kiss¢ tÃl sok
munka (mostig minden este jÀtszottam is a prÂba mellett) ä nem utolsÂsorban mind
erûsebb meggyûzûd¢sem, hogy SÁk Feri elûadÀsa hÁg lÂszar lesz ä ma reggelre cs´m´rt
¢s ¢rdektelens¢get hozott. TÃl sok volt a fesz¡lts¢g, tÃl sok a lelkendez¢s, fontoskodÀs,
mÀra, az elsû koszt¡m´s prÂba napjÀra csak a fÀradtsÀg maradt. Vagy inkÀbb jÂindulatÃ k´z´ny. Meleg is van, hirtelen tavasz, amit persze ¢n csak az ´lt´zûk ¢s a szÁnpadok
f¡lledts¢g¢ben ¢rz¢kelek, inkÀbb abbahagynÀm az eg¢szet. M¢g van idûm n¢hÀny napos utÀnaenged¢sre. Shylock ma nem tÃl ¢rdekes, a siker, a àgyûzelemÊ h¡lyes¢g, a
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szÁnhÀz? InkÀbb totyogn¢k kicsit, inkÀbb kutyÀt s¢tÀltatn¢k, ha lenne kutyÀm vagy valami hasonlÂ... Erûlk´dni nem fogok.
MÀrcius 15. Szombat
Az elûadÀs mÀr nem vÀltozhat sokat.
àLevÀgtamÊ interjÃmat a Film, SzÁnhÀz...-nak, nem volt k´nnyü. A tegnap esti fûprÂbÀn eljÀtszottam a szerepet, ¢s nagy volt a sikerem.
°s ma reggel ä k¢t fûprÂba k´z´tt ä nem ¢rzem rosszul magam, hever¢szek a f¡rdûkÀdban, ma lazÁtani fogok, bÀrki lesz is a n¢zût¢ren.
K´zben azt ¢rzem, hogy nemcsak az elûadÀs gyenge, de ¢n magam sem jÀtszom
Ãgy, ahogy kedvem szerint jÀtszan¢k. A vilÀg ¢s a k´z´ns¢g miatt k¢nytelen leszek itt-ott
elnehezÁteni a jÀt¢kot, kev¢sb¢ komikus leszek... Fene bÀnja, csak erûlk´dni ne kelljen.
MÀrcius 19. Szerda
Tegnap nagy siker. MÀr megint Hamletet emlegetik. A ma reggeli nem-fûprÂbÀn,
hogy feloldjak minden fesz¡lts¢get, a tÀrgyalÀsi k¢pbûl v¢rszomjas antiszemita burleszket csinÀltam, hÀt nem kider¡l, hogy a zsidÂ egyhÀzi lap szerkesztûje ¢pp ma ¡l a
n¢zût¢ren?!
BarabÀs TamÀs kis cikkben azt Árja, hogy a t¢v¢elûzetest lÀtva Ãgy gondolja, hogy
jobb leszek, mint Olivier. A T¡k´r cÁmü lap mÀr kiszedte a cikket, amikor a szerkesztû
letiltotta: àEz is csak olyan bemutatÂ, mint a t´bbi...Ê àZsidÂ ´sszeesk¡v¢sÊ? A funkcik
szokott beszartsÀga, amellyel minden àszenzÀciÂtÊ el akarnak kenni, ami biztos, az biztos? A cikknek egy¢bk¢nt nem volt semmif¢le zsidÂ vonatkozÀsa.
A harmadik fenyegetû lev¢l.
Nem vagyok jobb, mint Olivier, csak k´z¢p-eurÂpaibb. ý a jobb! °n k¢nytelen vagyok drÀmaibbÀ tenni a szerepet, mint ahogy azt tettem Hamlettel is. TalÀn ¢pp ez¢rt
jÀtszottam a mai prÂbÀn karikatÃrÀnak, hogy feloldÂdjam.
Lehet, hogy amit csinÀlok, az itt a legjobb, de ez minden.
°s k´zben, ¢pp ez¢rt, most is az ¢rz¢s, hogy kifosztanak. BÀr tudn¢k holnap igazÀn
´r¡lni! (Ma nem tudok.)
Egy vilÀgos: Shylock sorsa is mutatja, hogy àhazÀnkbanÊ hogy is n¢z ki valÂjÀban a
àn¢pi k´zmegegyez¢sÊ (vagy mi a fen¢nek nevezik ezt), hogy n¢z ki a b¢k¢s polgÀri
¢let, a kultÃra szabadsÀga, ¢s m¢g mit mondjak? Ez a rohadt l¢gk´r, az elvakultsÀgoknak ez a lappangÂ durvasÀgokkal teli, mocsaras vilÀga (amelyet ç. olyan pontosan
¢rz¢kelt mindig a maga zsidÂ realizmusÀval ä nem az a realista, aki mindig a fenyegetû
halÀlra gondol?), ez alaposan megkeserÁtette ¢letem egyik legszebb, legkellemesebb
munkÀjÀnak naponta legalÀbb n¢hÀny ÂrÀjÀt. Bel¢m fojtjÀk a szÂt, m¢g csak nem is
kÀromkodhatok egy isteneset.
Ma reggel legalÀbb tudom, mi t´rt¢nt velem tegnap.
BarabÀs cikke k¢tf¢lek¢ppen hatott rÀm; a d¡h, ami¢rt nem k´zlik; mÀsr¢szt szembe
kell n¢znem vele: jobb vagyok, mint Olivier? Nem!
Tegnapi kom¢diÀmat a prÂbÀn agresszivitÀs sz¡lte, a vesz¢ly ¢rz¢se, hogy a k´r¡lm¢nyek nyomÀsa elûpiszkÀlja hatÀsvadÀsz ¢rzelmess¢gemet, ¢s a szokott ¢rzelmes-patetikus pantomimok fel¢ taszigÀl.
Ez az Ãjabb fenyegetû lev¢l csak fokozta d¡h´met ¢s dilemmÀmat. (+ °va haragos
m¢ltatlankodÀsa cinikus tr¢fÀim miatt, ¢s f¢lelme, hogy megvernek majd.)
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Ma reggel tiszta a fejem, rem¢lem, hogy tegnap kicsapÂdott belûlem minden salak.
Egyetlen f¢lelmem maradt: hogy beles¡l´k a sz´vegbe.
Reggel Vekerdi LÀszlÂ jÂzan ¢s t¡zes hangja a rÀdiÂban. (Gyerekeket oktat a g´r´g´krûl vagy mi.)
Elsû àigaziÊ elûadÀs, àh¢tk´znapiÊ k´z´ns¢g, sok diÀk, akik nagyszerüen viselkednek,
a siker hatalmas, ¢ljenz¢s stb. Pocs¢kul jÀtszottam, ´nbizalom n¢lk¡l, rosszkedvüen.
MÀrcius 22. Szombat
Fantasztikus kimer¡lts¢g, a szokott premier utÀni fÀradtsÀgnÀl is nagyobb. ¹regszem?
N¢zetelt¢r¢sek VÀmossal a FARKAS felÃjÁtÀsa k´r¡l.
Megjelenik a cikkem a Film, SzÁnhÀz...-ban. SemmitmondÂ. °szre sem veszem, ¢s gyÀva
vagyok?
MÀrcius 24. H¢tfû
EgyfolytÀban alszom. A legjobb, amit tehetek. °bren mit kezdjek magammal?
Lehets¢ges, hogy egy ilyen ¢lvezetes, eredm¢nyes munka utÀn valaki csak azt ¢rezze,
hogy elhibÀzta az ¢let¢t, ¢s hogy nincs mit kezdenie magÀval?
MÀr azt kell hinnem, hogy apÀm ¢s anyÀm hibÀztak el engem.
Hisz van humor¢rz¢kem! Mi¢rt nem arra hallgatok eg¢sz ¢letemben?
öjabb lev¢l, ezÃttal °vÀnak cÁmezve. FotokÂpia egy '56-os ÃjsÀgcikkrûl (arrÂl tudÂsÁt,
hogy kikergettek a MadÀch tÀrsulati ¡l¢s¢rûl). Vajon ki ûrizhet egy ilyen semmitmondÂ, bÀr m¢rgezett cikkecsk¢t, ¢s milyen c¢lra? Van egy ilyen nyilvÀntartÀs valahol valakikn¢l? Aff¢le Fouch¢-nyilvÀntartÀs?
A Pesti SzÁnhÀzban, Ãgy lÀtszik, senki sem olvasta a Film, SzÁnhÀz...-at. (Kiv¢ve TÀbori
NÂrÀt, aki n¢gyszemk´zt, m¢g Ãgy is suttogva: neki k¡l´n´sen az a mondat tetszett,
hogy azok sz¢gyellik legjobban a àn¢gerÊ elnevez¢st, akik legb¡szk¢bbek arra, hogy
n¢gerek.)
Megint egy politikai szerep tehÀt, amely sem testemnek, sem lelkemnek nem kell.
Megint ¢rzem a lapulÀs, a gyÀvasÀg, a k¢t¢rtelmüs¢g atmoszf¢rÀjÀt magam k´r¡l,
megint szemben¢zhetek azzal a t¢nnyel, hogy mennyire nem szeretnek, ¢s ez megint
fÀj! (öristen! SzÁn¢sz vagyok!)
Egy zsidÂ fiÃ a telefonban: nem mernek zsidÂ bÀlt rendezni; a templomoknÀl rendûr´k vizsgÀljÀk Àt a jÀrÂkelûket...
Istenem, mi¢rt sz¡lettem ebbe az orszÀgba? Mi¢rt olyan megvet¢sre m¢ltÂ ez az
eg¢sz?
Boldog Olivier!
Elgondolkozni az¢rt kell!
Elv¢gre nem v¢letlen¡l vagyok f¢lzsidÂ.
Ahogy jÀtszom, az àfiloszemitaÊ, amennyire ezt a szerep ¢s szÁn¢szi becs¡letem, azaz
fantÀziÀm megengedi. K¡l´nben is, ha v¢giggondolom: eg¢sz ¢letemben a zsidÂkhoz
hÃztam, elv¢gre mindig erre k¢nyszerÁtett ez az orszÀg, mindig kitagadott, de nem
csak ez¢rt. F¢lzsidÂnak lenni? Ez mÀr csak becs¡letbûl is a zsidÂk mell¢ sorakoztatta
az embert (àNe szidd az anyÀm!Ê ä vagy az apÀm). AztÀn meg az¢rt a szem¢tdomb¢rt,
amelyen ¢lni k¢nyszer¡ltem, m¢giscsak a magyarokat kellett szidnom, ha nem gon-
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doltam is k¡l´n zsidÂra, magyarra, svÀbra, tÂtra. °s hogy ma is kitagadottnak tudom
magam: hÀt nem term¢szetes?
Hogy most ¢pp a zsidÂktÂl kapom ezeket az elvakult leveleket: szÀmÁt ez valamit?
De mit kezdjek a zsidÂkkal, ha ´sszefognak? Az ijedt fenyeget¢sek m´g´tt nincs-e
egy olyan à´ntudatÊ, amelyet nem fogadhatok el? Kadhafit ugyan gyül´l´m (mint
Ceau«escut ¢s a t´bbi àvez¢rtÊ is), de abban, ahogy a zsidÂk Shylockra reagÀlnak (¢s
ahogy reagÀl pl. ç. is nyilvÀn), nincs-e valami, amivel semmik¢ppen sem tudom azonosÁtani magam?
Azt ¢n nem tudom, mi a helyes politika: besz¢lni vagy nem besz¢lni. Nem tudom,
mi lappang itt minden felszÁnek alatt. De hogy A VELENCEI -t eljÀtszani, ¢s Ãgy eljÀtszani akÀr, ahogy mi jÀtsszuk, v¢g¡l is, az elûadÀs minden gyeng¢j¢vel egy¡tt, hogy
ez helyes, azt a zsigereimben ¢rzem. Nem lehet, nem szabad megtiltani ä ahogy ez
esetben a zsidÂk szeretn¢k ä, ez mer¢nylet az ¢let ellen. Ezt ¢rzem. Olyan Àrtatlan ¢s
egy¢rtelmü ez az ¢rz¢s, mint a sz¡zess¢g. °s azt is ¢rzem, hogy ez a sok ek´r¡l felbolydult piszok ä ami nem azonos az ¡ld´z´ttek ¢s megkÁnzottak riadt ¢s gyanakvÂ gyÀszÀval ä (ha okos tÀvolsÀgbÂl szeml¢lgetj¡k, f´l¢nyesen, messze AlbionbÂl pl., bÀrmilyen jelent¢ktelennek lÀssuk is), ami egy jelent¢ktelen kis szÁnhÀzi pletyus k´r¡l itt
kiborult, az nem igazi tisztess¢g, nem igazi fÀjdalom, hanem politikai machinÀciÂ k´vetkezm¢nye, lapulÀs, taktika, helyezked¢s, ¢s ebben a mi kis elûadÀsunk, az ¢n alakÁtÀsom olyan naiv ¢s kiszolgÀltatott ä ¢s v¢dtelen ä, mint egy zsidÂ csecsemû.
°s nincs kedvem, hogy ezt az ÀrtatlansÀgomat felÀldozzam. °s meg sem fordul a
fejemben, hogy itt engem valamif¢le igazi veres¢g vagy igazi sz¢gyen ¢rhet.
Nem tudom elk¢pzelni mÀsk¢nt, mint ahogy t´rt¢nt. Igaz, hogy azt sem tudtam
elk¢pzelni, ami kÁs¢rte.
MÀrcius 25. Kedd
Korunk nagyra becs¡li a politikusokat. Az ¢n moralizÀlÂ koromra ez a reakciÂ: a
naivitÀsnak nincs becs¡lete. ValÂszÁnüleg ez Ágy helyes ä bÀr?! Nem veszem ¢szre, hogy
a gondolkozÀsnak ez az Ãj, àrealistaÊ korszaka t´bb ÀldÀst hozna az emberis¢gre, mint
a hÁvûk¢ hozott. M¢g csak a k¢pmutatÀs sem cs´kkent, legfeljebb mÀs a k¢p, amit mutatunk. (Nem is olyan nagyon mÀs. Vezetûink ugyanolyan jÂl szabott s´t¢t ruhÀt hordanak, mint bÀrmikor. A szabÂk ugyanazok? A fiatalsÀg pedig ma is csak megcsalt hiteirûl nyavalyog, vagy cinikuskodik, ¢s alig vÀrja, hogy beverhesse valakinek, akÀrkinek a pofÀjÀt.)
°n ugyan nem mentegetem magam jÂhiszemüs¢gemmel, ha àsztÀlinistaÊ mÃltamrÂl besz¢lek, bÀr ä Gobbi a nemzet anyja, Major a nemzet bohÂca, VÀrkonyi a nemzet
nagy szakembere ä annak, ahogy pÂrul jÀrtam, inkÀbb jÂhiszemüs¢gem az oka, mint
bÀrmi mÀs. °s most, a Shylock idej¢ben, egyetlen mÂdom lett volna, hogy tisztess¢ges
embernek tartsanak, egyesek m¢g hûsnek is: ha lemondom Shylockot. Ezt azonban
csak akkor tettem volna meg, ha ravasz vagyok ¢s szÀmÁtÂ.
MÀrpedig ebben az eg¢szben az egyetlen tisztess¢ges tett, Vas IstvÀn nyilatkozatÀn
kÁv¡l, az ¢n jÀt¢kom, ¢s amit ez¢rt az elûadÀs¢rt tettem.
MÀsf¢le tisztess¢g ez az eny¢m ä ¢s talÀn mÀsf¢le k¢pmutatÀs is? (ValÂszÁnüleg.
Mi¢rt ne?)
'56 Âta nem voltam hajlandÂ v¢deni magam. JÂl lÀttam a kommunista GÀbor Mikike d¡h´dt jÂindulata m´g´tt a fiatal t´rtetût, az elkapatott, ostoba paprikajancsit:
a szÁn¢szt. RÀadÀsul: a bosszÃ indulatait a harcban a jÂ¢rt. Mi a fen¢t v¢dtem volna
hÀt ezen az egy¢bk¢nt el¢gg¢ sablonos figurÀn?
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Shylockon nem fogok sokat keresni. De legalÀbb ä nem politikusan! ä Ãgy viselkedem, mint egy szabad ember ä mint Olivier. Nem lehetek olyan jÂ a szerepben, mint
û. Meg¢rten¢, hisz û aztÀn tudja, mi a k´z´ns¢g, û aztÀn igen. °s ez¢rt, hogy Shylockom olyan, amilyen, az eg¢sz k´z´ns¢g felelûs, zsidÂk ¢s nem zsidÂk egyformÀn.
Ez¢rt mÀr felelûs vagyok ¢n is. AhÀnyszor megijedek, ahÀnyszor erûlk´dni kezdek,
hÁzelegni akÀrkinek.
A t´bbi nem az ¢n dolgom, a t´bbit ¢n is csak elszenvedem.
H¡lyes¢gemre pedig jellemzû, hogy most, amikor ezt ide leÁrtam, mennyivel jobban ¢rzem magam, mint hosszÃ idû Âta bÀrmikor. (Legjobb persze a szÁnpadon.)
Fura, hogy legt´bbsz´r m¢giscsak Ãgy ¢rzem, hogy term¢szetem szerint csak egy kedves, n¢pszerü ¢s k¢ts¢gtelen¡l tehets¢ges szÁn¢sznek kellene lennem, amilyennek k¢sz¡ltem gyerekkorom Âta, filmsztÀrnak, inkÀbb MÀrkus Lacinak, mint a Hamletet alakÁtÂ GÀbor Mikinek, akarom mondani MiklÂsnak. °nekelgetnem k¢ne, jÂl ´lt´z´ttnek
lenni... Mi akadÀlyozta meg, hogy ilyen legyek? Mi¢rt ment el a kedvem ettûl a pÀlyÀtÂl? Mi¢rt alakultam ezz¢ a mÀsik, a gyermekkorinÀl sokkal idegenebb figurÀvÀ? Hisz
ma is legszÁvesebben a HERMELIN-re eml¢kszem, meg az E X-re, a vÁgjÀt¢kokra, a
Shylockban is azt a humorÀt szeretem, amely csak a prÂbÀkon ¢lt meg igazÀn, az elûadÀs fesz¢lyezetts¢g¢ben, a n¢zût¢r zavarÀban mÀr elv¢sz. Bizony, kÀromkodni k¢ne,
hogy Ágy t´rt¢nt, Àtkozottak legyenek a nagyk¢püek, hogy nem vÀllaltam tüz´n-vÁzen
Àt az igazi szÁn¢szt magamban! Hisz MÀrkus Lacit igazÀn kedveltem, de mennyivel jobban csinÀltam volna, amit û csinÀlt! [...]
Korszerütlen, sem helyben, sem idûben, ¢lhetetlen figura lettem volna igazi hajlamaim szerint. MegbocsÀthatatlan, hogy nem engedtek azzÀ lenni!
I STVçN , A KIRçLY .
Nagyon precÁzen ¢s tetszetûsen megcsinÀlt k¢preg¢ny. Elk¢pesztûen ostoba sz´veg. A
zene engem untat, de ez valÂban nem szÀmÁt. °vÀnak p¢ldÀul tetszik, û tud k¡l´nbs¢get tenni ezekben a zen¢kben. °s hÀt van valami, ami k¡l´n´sen ingerel az ilyenfajta
produkciÂkban: az àintellektuÀlisÊ-nak ÀlcÀzott pufogÀs, a sok àfiatal hitÊ meg a t´bbi...
EgyszÂval az ¡res teatralitÀs meg àeszmeis¢gÊ ¢s àhumanizmusÊ. Ez a Ker¢nyi nem
az ¢n emberem. Mik´zben a szÁnpad irigyl¢sre m¢ltÂan (a rendezû irigyli bennem a
rendezû tehets¢g¢t) mozg¢kony, dekoratÁv, pontos ¢s mutatÂs, technikailag ´tletes stb.
(Sajnos Ruszt JÂskÀnk is kezd hajlani az ilyen vÁzfejü dekoratÁvsÀgra.)
Egy¢bk¢nt, Ãgy lÀtszik, magamhoz t¢rtem. °des gonoszsÀgom, ne hagyj el!
Na, most meg az amerikaiak provokÀljÀk ezt a Kadhafit (vagy Gad...?). Ezek meg mi
a fen¢t fûznek? Ez a Reagan is csak egy politikussÀ vedlett szÁn¢sz ä Isten Âvjon a fajtÀjÀtÂl! Uram J¢zus, a politika!
MÀrcius 26. Szerda
InterjÃ AlbeerÂl egy debreceni irodalomtudorral.
(EmlÁtettem? Tegnap vagy tegnapelûtt egy fiatalember Gy´rgy OszkÀrrÂl k¢rdezûsk´dik nÀlam. JÂlesett visszaeml¢kezni erre a nemes Ãriemberre.)
Felvid¢ki Jutka FABULAND. Szerintem Jutka legjobb munkÀja. MÀr a film vetÁt¢se k´zben felhÁvja egy ismeretlen, ¢s lehordja ez¢rt a àsz´rnyüs¢g¢rtÊ.
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MiÂta ¢lek, ez az erk´lcsi-politikai felhÀborodÀsa a magyar k´z´ns¢gnek ä szinte
kiv¢tel n¢lk¡l ott, ahol valami jÂ j´n l¢tre... a besÃgÀsok ¢s feljelentget¢sek, a fÃrÀsok
¢s protekciÂzÀsok büzh´dt... na, hogy mondjam tovÀbb?
MÀrcius 27. Cs¡t´rt´k
Ism¢t ç.-val ker¡l´k szembe. A zsidÂk nem igazsÀgot akarnak, hanem azt, hogy ne
besz¢ljenek rÂluk. Hogy ne vegy¢k ¢szre, hogy a vilÀgon vannak. TalÀn nem kev¢sb¢
lehetetlen ÀllÀspont, mint azt kÁvÀnni, hogy a àmagyarokÊ ne vegy¢k ¢szre, hogy a
zsidÂk zsidÂk.
Mint politikai k¢rd¢s, ez nyilvÀn bonyolultabb, semhogy egy ¢ppen aktuÀlis pillanatban lÀthatnÀm az aktuÀlis tennivalÂt. De hisz a politikusok nem is ilyesmin t´rik a
fej¡ket. Ez az û szÀmukra ä mint minden egy¢b ä nem a àhaza gondjaÊ, hanem pillanatnyi hatalmi helyzet¡k egy ¢ppen fontos vagy mell¢kes r¢szletk¢rd¢se.
A rabbik sem a magyar zsidÂsÀg sorsÀn t´rik a fej¡ket, hanem azon, hogy hitk´zs¢g¡k´n bel¡l vagy a magyar Àllam hivatalnokai k´zt hogyan ûrizhetik meg pozÁciÂjukat.
Ebbûl logikusan k´vetkezik, hogy Shylockot felesleges volt bemutatni. Az egyetlen
igazi k¢rd¢sre: v¢g¡l is milyen ez a Shylock?, milyen ennek a Shylocknak a hatÀsa?,
erre senki sem akar, de nem is tud igazÀn vÀlaszolni, hisz mÀr a n¢zût¢rre sem ¡l be
tiszta szÁvvel, legfeljebb az, akinek a szÁv¢ben van m¢g ä bÀrmilyen furcsÀn hangzik is
ä a àhûsiess¢gÊ egy szikrÀja, aki szembe tud szÀllni azokkal, akik egy sorban ¡lnek vele.
Aki elfeledkezik arrÂl, aki akkor volt, amikor m¢g a sz¢ke szÀmÀt kereste a jegy¢n, aki
csak akkor t¢r magÀhoz, amikor leg´rd¡l az utolsÂ f¡gg´ny, aki tehÀt megigazul az
elûadÀs alatt, mert megfeledkezik magÀrÂl, az legalÀbb r¢szese lehetett a tisztasÀgnak,
ha nem tud is rÂla.
NagyjÀbÂl valÂban nem marad mÀs vÀlasztÀsa egy zsidÂnak, mint hogy a) elfelejtse,
hogy zsidÂ (tehÀt legk´zelebb ¢ppoly jÀmborul s¢tÀljon a gÀzkamrÀba, mint eddig is
bÀrmikor), b) hogy cionista legyen.
A politika csak ilyen ànagyjÀbÂlÊ megoldÀsokat keres. °s mivel a ànagyjÀbÂlÊ nem
a precÁz k¢zmüvesek (Ágy nevezem, korszerü szer¢nys¢ggel, a àmüv¢szeketÊ) er¢nye
¢s dolga: mit keres¡nk itt? (Ez hozzÀszÂlÀsom az I STVçN , A KIRçLY -hoz is.)
Azt Ártam az elûbb: àigaziÊ k¢rd¢s. àIgaziÊ szÀmomra mindig az, amit az ember akkor ¢rez, mond ¢s gondol, amikor szabad. Ez mindig a k¢zmüvesek igazsÀga. A suszter¢, akinek Àrnya megjelenik KosztolÀnyi SZEPTEMBERI çHíTAT -Àban. A suszter,
n¢gyszemk´zt a cipûsarokkal. Van mÀs szabad ember?
Mennyivel erûsebbnek ¢rezn¢m magam, ha m¢g mindig IvÀnnal csÀszkÀlhatn¢k
barÀti besz¢lget¢sekben, Ãgy, mint valaha!
°va ä az egyetlen ember, akivel szÂt ¢rtek ä, û csak a szÁv¢vel tud besz¢lni, az û szÁv¢t
pedig csak a szem¢lyem ¢rdekli, nem az, hogy igazam van-e vagy sem. ý valÂban jÂban-rosszban mellettem Àll, mert ¢n vagyok az, akit û szeret. Persze ¢pp ez¢rt lesz a
legkisebb f¢lre¢rt¢sbûl ¢s v¢lem¢nyk¡l´nbs¢gbûl azonnal perpatvar k´zt¡nk. Ez nagyon sok. De Ágy minden a magÀn¢let szf¢rÀjÀn bel¡l marad. ý a lelke m¢ly¢n szÁvesen
lemondana ShylockrÂl, Ãgy, ahogy van, mert attÂl f¢l, hogy a zsidÂk megfÃrnak, vagy
megvernek, vagy kif¡ty¡lnek. °n is f¢lek mindettûl, persze, de vÀgyam, hogy Shylockot eljÀtsszam, jÂl jÀtsszam el, hogy megv¢djem olyannak, amilyen, ez a vÀgy ¢ppoly
´szt´n´s ¢s erûs bennem, mint a f¢lelem, ez a vÀgy ´nv¢delmem r¢sze. àBecs¡let az,
mi fennforog.Ê BÀr lehet, hogy ez a àbecs¡letÊ k´zel Àll a siker vagy a hatalom ´r´meihez, de talÀn m¢gsem azonos vele. Shylockot most eljÀtszani ¢s Ágy eljÀtszani! TehÀt
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hogy ¢lû, kerek, pontosan mük´dû szerkezet legyen! Ebben is benne a siker ¢s a hatalom vÀgya, ez k¢ts¢gtelen, de mit csinÀljak? TalÀn m¢gsem ugyanaz, mint ha miniszter szeretn¢k lenni.
Mindez pedig nem is l¢tezik a àvilÀgÊ szÀmÀra. Egyszerüen: nem l¢tezik. °ppen
ez¢rt felesleges aggÀlyoskodÀsnak ¢rezn¢k, ha tudomÀst szerezn¢nek rÂla, vagy k´nt´rfalazÀsnak, ha nem puszta ¡gyesked¢snek, ki-ki ahogy le tudja fordÁtani a maga
nyelv¢re.
Becs¡lets¢rt¢snek ¢rzem a vilÀg reagÀlÀsait. S fura is, hogy egy vilÀg, amelyben a
àbecs¡letÊ-nek jÂformÀn nyoma sincs, haszonles¢s¢t, irigys¢g¢t, f¢lelm¢t, gyül´let¢t,
mindent, mindig a àbecs¡letÊ nyelv¢re k¢nytelen lefordÁtani, hogy meg merjen nyilatkozni. TalÀn ez¢rt ragaszkodnak a kommunista b¢rgyilkosok is a àbeismerû vallomÀsÊ-hoz. IlyenformÀn mintha m¢gis azt bizonyÁtanÀk, hogy a àbecs¡letÊ l¢tezik. Vagy
egyszerüen a gyÀvasÀg l¢tezik, amely sz¡ntelen¡l k¢nytelen fedezni magÀt?
Becsavarodhatok ebbe a àgondolatÊ-menetbe, tovÀbb nem jutok. Abba is hagyom.
Persze akik a magyar àprovincializmusÊ titokzatos okÀt keresik, egyszerübben tenn¢k, ha kimondanÀk: milyen legyen egy poshadt vid¢ki kisvÀros szellemi ¢lete, ha nem
vid¢ki? Elk¢pzelhetû-e, hogy ebben az orszÀgban megsz¡less¢k egy Zeffirelli-f¢le J¢zus-koncepciÂ (csak a koncepciÂ, nem is film!)? ä holott a csuda az, hogy egy àszabadÊ
orszÀgban Ágy tudnak mindent rÂlunk!? (öristen! Az oroszoktÂl a zsidÂkig ¢s a forradalmÀrokig hogy tiltakozna, hÀborodna fel mindenki! Szeg¢ny J¢zuska!)
(Persze azt hiszem, hogy hazÀm utÀn az USA a k´vetkezû vid¢ki orszÀg e f´ldkerek¢n, legalÀbbis az irodalmÀban Ãgy lÀtom.) A hatalom ¢s a k´zv¢lem¢ny kettûs uralma:
ez az igazi terror. Merthogy hazÀnkban a àk´zv¢lem¢nyÊ mindig is az elnyomÀst tÀmogatta. ('56-rÂl siker¡lt talÀn elhinni¡k egy-k¢t napig, hogy elnyomÀsk¢nt is kezelhetû.)
MulatsÀgos: a Szabad EurÂpÀban ¢ppen ma egy szamizdat ÁrÀs az ISTVçN , A KIRçLY
¢s producere vagy mije, Koltay, vagy hogy hÁvjÀk, ellen.
SzÁnhÀzi VilÀgnap a t¢v¢ben, k´rkapcsolÀsos besz¢lget¢s, Ruszt JÂska ¢rdekes, rokonszenves (szakÀllal, bajusszal ¢s elegÀnsan!) most is, szinte megmagyarÀzhatatlan, mi¢rt,
de û a legjelentûsebb. Ha û megszÂlal (¢s szeret megszÂlalni, sokszor jelentkezik, izgatottan, hogy elmondhassa a magÀ¢t), valahogy mindig egy kiss¢ Ãj irÀnyt vesz a besz¢lget¢s.
MÀrcius 29. Szombat
Vajon t¢nyleg elvett¢k tûlem ennek a szerepnek az ´r´m¢t?
K.?! Mennyire nincs igaza! M¢g a szÁnhÀzban, m¢g ott sincs igaza, nem is lehet. Shylock
addig volt igazÀn jÂ, amÁg el nem kezdûd´tt k´r¡l´tte a cirkusz. Ha nem vigyÀzok, nem
lesz mÀs, mint a hazÀnkban minden¡tt folyÂ mocskos àdiplomÀciaÊ egyik epizÂdja.
Bûr´m´n ¢rzem azt, ami itt megfojt mindent. A szabadsÀg hiÀnyÀt. àN¢pÊ ¢s àhatalomÊ aljas cinkossÀgÀt. àºld´zûÊ ¢s à¡ld´z´ttÊ olyan szimbiÂzisÀt, amelyben mÀr
nem is tudom, hol kezdûdik az egyik, hol v¢gzûdik a mÀsik.
Nincs kedvem tovÀbb foglalkozni a naplÂmmal, bÀr ott m¢g nem tartok, hogy ne
kÁvÀnnÀm biztosÁtani sorsÀt a halÀlom utÀnra. Mik´zben azt sem tudom, lesz-e kinek.
°s azt sem tudom, mi¢rt, hacsaknem hiÃsÀgbÂl. Hisz ma mÀr lÀthatÂ, hogy a fiÂkok
dugig vannak az eny¢mhez hasonlÂ àeml¢kekkelÊ.

62 ã GÀbor MiklÂs: Shylock k´r¡l (II)

Csûcsel¢k ä Ãgy hÁvjÀk ezt.
KiszolgÀlÂi pedig az ideolÂgiÀkat gyÀrtÂ ¢s hadarÂ àmüv¢szekÊ meg àzsenikÊ. K´zt¡k
¢n is, valahÀnyszor elkap a pofÀzÀs mÀniÀja. F¢szkelûdû, viszketeges bohÂctÀrsasÀg.
Istenem, a h¡ly¡l¢s t´bb mint egy¢ves korszaka utÀn mintha kezdene megj´nni az
eszem.
Mit is ¢rtek ezen?
Mintha azt mondanÀm, hogy magamhoz t¢rtem. De ez nem Ágy van. Igaz, megj´tt
a sajÀt eszem ä amellyel ¢lek, amiÂta ¢lek ä, de... hogy is mondjam... egy l¢p¢ssel od¢bb.
Lehet, hogy az ember ilyen v¢n fejjel (egy h¢t, ¢s 67 ¢ves leszek) m¢g mindig okuljon?
TalÀn ha a szokottnÀl ä kellet¢n¢l? ä tovÀbb infantilis. Most hatÀrozottan Ãgy ¢rzem,
hogy àmegj´tt az eszemÊ, vagyis hÀt meg¢rkezett valaki vagy valami, aki vagy ami eddig nem volt itt. Mintha kezdûdne valami.
Persze szÁn¢sz vagyok, szerep kellett hozzÀ, ¢s ennek a szerepnek (akÀr ilyen, akÀr
olyan) hatÀsa a vilÀgban. Ez a v¢rpezsdÁtû ¢lm¢ny.
Ijedts¢gek, d¡h´k, keserüs¢gek k´zben is valamif¢le diadal¢rz¢s: meghÂdÁtottam
egy pontot, amelyrûl eddig is tudtam, de csak most lett igazÀn az eny¢m.
Vagy m¢g igazÀndibban...
A politika Ãri huncutsÀg... pl. ennek a mondÀsnak Ãjabb m¢lys¢gei tÀrultak fel
elûttem. Milyen szÀnakozÂ kuncogÀssal gondolok most arra a fiatalemberre, aki olyan
dadogva, levegû utÀn kapkodva hallgatta Gell¢rt Bandi szÂnoklatÀt a Nemzetirûl ¢s
a kormÀnyprogramrÂl 1954-ben. (A pitiÀner, ravasz kis cselsz´v¢sek ¢s a t´m¢ny butasÀg... mert ennyi az eg¢sz, ha Àrtatlanok pusztulnak is bel¢.) [...]
A borb¢ly azt mondja a darab egy fiatal szÁn¢sz¢nek: àA V ELENCEI KALMçR? ä Ja,
az a darab, amelyikben annyit zsidÂznak?Ê Egy b´lcs bukm¢ker azt mondja RaksÀnyi
Kutyunak a K ALMçR-rÂl: àTudja, müv¢sz Ãr, ezzel a darabbal az a baj, hogy sem a zsidÂk nem kapjÀk meg benne azt, amit vÀrnak, sem a gojok.Ê (El¢g pontos müfaji meghatÀrozÀsa Shakespeare reg¢nyes szÁnmüveinek ¢s fura vÁgjÀt¢kainak.) Kadhafi, Reagan, Gorbacsov ¢s a t´bbiek... Egy ç. hogyan is akadÀlyozta meg, hogy fûiskolai tanÀr
legyek? EgyszÂval Ãjra v¢gig lehet gondolni az ¢letet, bÀrmit, bÀrhonnan, el¢g szÂrakoztatÂ foglalkozÀs...
MÀrcius 30. HÃsv¢tvasÀrnap
A rÀdiÂban Major-nyilatkozat ShylockrÂl. MulatsÀgos. Nekem csinÀl reklÀmot?
Valamikor a burleszkfigura volt a fapofa, ma mÀr a hûs a fapofa. A szemek. àA szem a
l¢lek t¡kreÊ? Az emberi szem ¢s az Àllati szem. (A strandon fekvû nû szeme, ha a feje
bÃbja felûl n¢z¡nk le rÀ.) àKifejezûÊ szemek ä a gettÂba zÀrt gyerek szeme ä, vele szemben az SS-leg¢ny mozdulatlan tekintete. Egyik se fejez ki semmit, ¢ppen az benn¡k a
àkifejezûÊ, hogy nincs benn¡k mÀs, mint valami àûsiÊ, àfajiÊ l¢tez¢s ¡ress¢ge ¢s fÀjdalma. Mint az ûzek, a tigrisek, a kutyÀk szeme. Vagy a szexepiles nûk¢.
A szÁnhÀzrÂl eg¢sz mÀsk¢nt lenne kedvem besz¢lni most, nem a Sztanyiszlavszkij
meghatÀrozta pÀlyÀn. (Ez v¢g¡l is a szÁn¢sz pszicholÂgiÀja ¢s annak àorvosiÊ, vagyis
rendezûi, ´nrendezûi kezel¢se.)
De Sztanyiszlavszkij elûtt egy elk¢pzelt szÁnhÀz lebegett, ez¢rt akarta megtanÁtani
szÁn¢szeit az àÀt¢l¢sÊ-re, ez¢rt keveredett olyan harcokba, amelyekben csak veszteni
lehet.
Csak arrÂl k¢ne besz¢lni, hogy mi a szÁnhÀz, amely nekem tetszik? Besz¢lni nem
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tudunk a szÁnhÀzrÂl. Minden, amit mondunk, zavaros, drÀmai, legjobb esetben szellemes, vagyis nem a szÁnhÀzrÂl van mÀr szÂ, hanem pl. Degas egy pÀholyk¢p¢rûl,
Proust n¢hÀny bekezd¢s¢rûl stb.
Az idû mÃlÀsÀval mennyi erûfeszÁt¢s¡nkbe ker¡l, hogy valÂban r¢szt tudjunk venni
¢let¡nkben! Ha a vilÀg nem tÀmad rÀnk, a reprodukciÂ megfoszt az elsûdleges ¢lm¢ny
hatÀsÀtÂl. Vastagszik a bûr¡nk. ReprodukÀlt ¢s agyonmagyarÀzott korunkban (f¢lelem indokolja ezt az ÀllandÂ besz¢lhetn¢ket, filmezhetn¢ket, dokumentÀciÂt, magyarÀzkodÀsokat, vitÀt? F¢lelem az ismeretlen, nev¢n nem nevezhetû, de valÂban Àt¢lt
¢lettûl?) csak az agressziÂ k¢pes kivÀltani belûl¡nk, hogy v¢g¡l, egy vÀratlanul spontÀn
¢lm¢ny hatÀsa alatt, feljajdulva vagy egy ´r´mkiÀltÀssal tudomÀsul vegy¡k, hogy jelen
vagyunk.
Azt hiszem, hogy a mÃltban egyszerübb dolog volt kijelenteni, hogy àût szeretemÊ,
àût nem szeretemÊ.
A monolÂgot mondÂ szÁn¢sz szavai a mozdulatlan arc ¢s tekintet mellett felesleges szÂvirÀgokkÀ vÀlnak. Kimarad a fogalmazÀs fesz¡lts¢ge. Aki ilyen sz´veget mond, az elûbb
szembeker¡lt a fogalmazÀs feladatÀval: Hogyan nevezzelek? ä ez a k¢rd¢s Romeo minden
megszÂlalÀsa elûtt ott van. Ez az, ami a mozdulatlan arc àÀldozatÊ kifejez¢s¢vel, ´nmagÀba fordulÀsÀval nem f¢r ´ssze. A mimika akkor àhitelesÊ, ha a besz¢d mimikÀja.
Ez nem kritika (nem ennek vagy annak a gyeng¢j¢rûl besz¢lek, vagy akÀr a kor gyeng¢j¢rûl). De azt sem mondhatom, hogy nincs benne minûsÁt¢s. Aki elmondja Romeo
vagy JÃlia monolÂgjait an¢lk¡l, hogy àfogalmaznaÊ, az sajÀt szinkronhangjÀt jÀtssza
meg.
Minden esetben a besz¢d ¢s mimika skÀlÀjÀnak beszük¡l¢se, a müfajok elhalÀsa,
nivellÀlÂdÀsa. Az Ãj ¢s eredeti modern hajszolÀsa termi az egyhangÃsÀgot, a sablont.
Reflexek maradnak, mint a b´f´g¢s, ¡v´lt¢s vagy suttogÀs. Teljes hangsorok eln¢mulnak. [...]
MÀrcius 31. HÃsv¢th¢tfû
A K ALMçR, mÀsodik elûadÀs. JÂl jÀtszottam, de...
A r¢szegek napja. BicskÀzÂ cigÀnyok a Nemzeti SzÁnhÀz k´r¡l, ¢s mentûkocsi a kiskapu
elûtt.
çprilis 1. Kedd
Nem vagyok valami jÂl, kimer¡ltem, nem talÀlom magam.
Lengyel Gyurika lelkesen gratulÀl. (ý szÁnpadon lÀtta Olivier-t, szerinte ripacskodott;
ott viszont az elûadÀs volt remek.) Ruttkai °va: ä Mint Chaplin ¢s Olivier egy¡tt ä
mondja. Az elûadÀs egyik¡knek sem tetszik (elsûsorban az, hogy a kalmÀr olyan fiatal).
Nem ¢rzem eg¢szen jÂl magam.
°va hangulata is lenn.
çprilis 2. Szerda
ýze Lajos: dokumentumfilm a szÁn¢sz haldoklÀsÀrÂl, vagy az àutolsÂ tangÂÊ stb.
Lûcsei Gabriella az Ázl¢s szempontjÀbÂl jÂl ¢s helyesen k¢rdi: àszabad ezt?Ê De enn¢l
t´bbrûl van szÂ. (Elv¢gre Leonardo is lerajzolta az akasztottat.)
A àszÁn¢szÊ k´r¡li morbid-kegyeletes hangulatokrÂl (SzÁn¢szmÃzeum, TÁmÀr JÂska,
MÀrkus Laci stb.). MÀr ¢let¡kben is. (Szakmai f¢lt¢kenys¢get ¢rzek a halÂdÂk ¢s halottak irÀnt ä ¢s r´h´g´k magamon.) °s az ´ngyilkosok nimbusza!
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A hiteless¢g mÁtosza. A terrorista-forradalmi hangulatok erûs´d¢se a vilÀgon. Ezzel
egy¡tt az ifjÃsÀg mÁtosza ¢s a k¢pmutatÀs elleni àharcÊ. Mindez ´sszef¡gg a forradalom
csûdj¢vel. A àsuttogÀsok ¢s sikolyokÊ skandinÀv vilÀgÀban a tradicionÀlis àleleplez¢sÊ,
de itt, Keleten mÀr mindenki a forradalom utÀni vilÀg k¢pmutatÀsÀra gondol. A hiteless¢g politika sz¡lte k´vetel¢s.
A dokumentumfilm legyûzhetetlen. LÀttam egyszer egy videofilmet az igazi halÀlokrÂl, kiv¢gz¢sekrûl. Ebben persze a szocreÀl vilÀggyûzelme is, a àmüv¢szetÊ ´nfeladÀsa (Tasso kontra Antonio). A àmüv¢szÊ sajÀt v¢r¢t adja a karrierhez. Ker¢nyi Imre;
¢s a Bauhaus lebûg¢se.
Milyen szÁn¢sz volt hÀt SoÂs Imre? ýze Lajos?
A fiatal szÁn¢szek bÀja ¢s az ´regek lÀtvÀnya: a maszk n¢lk¡li arc ¢rz¢ki gy´ny´rüs¢ge
¢s a szadista-mazochista gy´ny´r a leromlottakban. (Bartos Gyula rÀncokat rajzolt a
v¢n k¢p¢re.)
Csak a romantika hat, a szex, a gyilkossÀg. Mik´zben mindenki à¢letrûlÊ besz¢l, realizmusrÂl, minden romantika!
K¢t-hÀrom ¢v alatt minden àmüv¢sziv¢Ê vÀlik.
Az àigaziÊ premier. (A darabot nem jÀtszottÀk negyvenhÀrom ¢vig, most aztÀn egyszerre hÀrom-n¢gy helyen is bemutatjÀk.) Nagy siker, elsûsorban az ¢n szem¢lyes sikerem (sose el¢g belûle), de m¢gis van az eg¢szben valami elviselhetetlen. Szeretem
munkatÀrsaimat, mert ûk is szerettek engem. (Egy idû Âta a munkatÀrsaim mindig
szeretnek. AztÀn, ahogy mÀs k´rnyezetbe ker¡l¡nk, egykettûre el is felejtenek. Mert
semmif¢le hatalom nincs a kezemben? ValÂszÁnüleg ez¢rt.)
SÁk Feri az ¢n szÀmomra a leghasznÀlhatÂbb rendezû. AkÀrmilyen szerepet elvÀllaln¢k vele. Ha a szereposztÀst is megbesz¢lhetn¢nk! °s ha az utolsÂ k¢t h¢tben bej´nne °va, hogy elmondja a v¢lem¢ny¢t. Mert a legjobb kritikÀt ¢s a legjobb megoldÀsokat mindig tûle kapom. Mindig eltalÀlja azokat a pontokat (a kifacsarodott Áz¡leteket), amelyekn¢l (legalÀbbis ha û mÀr kimondta, mindig rÀj´v´k) nekem is van valamilyen zavarom, bosszÃsÀgom, megoldatlan, elnagyolt pÀr percem, amelyet eddig
talÀn mell¢kesnek gondoltam.
SÁk Feri? Nos, igen. Ez pedig azt jelenti, hogy kimondom: m¢g soha egyetlen rendezûtûl sem kaptam olyasmit, ami pÂtolni tudta volna az ¢n eredeti, eredendû àsugallatomatÊ. Soha egyetlen rendezûtûl sem kaptam t´bbet, mint attÂl az egy-kettûtûl,
akik egyszerüen szerettek vagy tiszteltek vagy f¢ltek tûlem, akÀrmi¢rt, de hagytÀk, rÀm
bÁztÀk, hogy kibontakozzam. Vagyis ¢ppen a àkoncepciÂÊ az, ami ä ha a szerep meg¢rint ä a testemben, az ´szt´neimben rejlik, csÁrÀzik ä egyszerüen szimatot kapok, ¢s
akkor mÀr nekem nem kell magyarÀzat, a k´zbeszÂlÀs pedig csak megzavar. Hagyjanak haladni a nyomon! ¹szt´n´s szÁn¢sz vagyok, na! VadÀszkutya! (Persze... ¢s itt a
baj... a SÁk Ferik elûadÀsa aztÀn k´r¡l´ttem, az mÀr...)
°va pedig az¢rt kell, mert ä mert û is àv¢rebÊ! ý is meg¢rzi a vad szagÀt. Vagy lÀtja
rajtam, ¢szreveszi, amikor ¢n, ha csak percekre is, elvesztem. (TalÀn csak mindkettûnkbûl hiÀnyzik sok minden àszÁn¢sziÊ, ami elterelne minket a helyes nyomrÂl?)
SÁk Feri t¡relme persze n¢ha inkÀbb k´z´mb´ss¢g, lustasÀg. °va pedig, ha nem az
utolsÂ k¢t h¢tben j´n be, t¡relmetlen.
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De nekem ez a SÁk Feri+°va pÀrosÁtÀs ¢ppen megfelel. A rendezû engedelmes ¢s
nem s¢rtûd´tt figyelme, ¢s °va szinte biolÂgiai rÀ¢rz¢se modorossÀgaimra, teatralitÀsaimra, ¢s rÀadÀsul m¢g a jÂ szÁn¢szi tippjei, amelyeket ilyenkor adni tud. (M¢g mÀra,
a premierre is maradt ezekbûl egy-kettû.)
çprilis 3. Cs¡t´rt´k
A tegnapi ¡nnepl¢s utÀn a mai reggel...
Kecskem¢t n¢lk¡l valÂszÁnüleg sem °va, sem ¢n nem lenn¢nk a vilÀgon. (A MadÀchban egyik azÂta eljÀtszott siker¡nket sem jÀtszhattuk volna el.)
De milyen lassan hozza meg az idû, amit meghoz! °s micsoda pazarlÀs, hogy csak
Ãgy Ãszunk az ¢vekkel, vigyenek! Most der¡l ki, mi mindent adott nekem Kecskem¢t.
Egy Ãj hangnemet. Lehet, hogy mindig ezt kerestem, de a MadÀchban sose tudtam
volna Ágy megszÂlalni, ahogy azÂta.
M¢giscsak a àkoncepciÂÊ a legfontosabb nekem a szÁn¢szetben, vagyis hÀt: hogy nekem nemcsak az eszem, hanem a testem is a helyes cselekv¢st kÁvÀnja elsûsorban, nem
a k´nnyet vagy a po¢nt.
Ruszt jÂvoltÀbÂl ¢s segÁts¢g¢vel rendezû is lettem.
A k¢sszÃrÀs elûtti habozÀs: egy prÂbÀn sz¡letett, a szÁn¢sz habozÀsÀbÂl, ¢s a hatÀsa vÁgjÀt¢ki. A zsidÂ ä mÀrmint ¢n ä egyszerre meglÀtta ott, maga elûtt a sz¢p fiatalembert, a
meztelen mellkasÀval, most k¢ne belevÀgnia a k¢st! a szÁn¢sz ä mÀrmint ¢n ä haboztam,
tudva, hogy ez a darab egyik legd´ntûbb pillanata, ¢s fogalmam sem volt, mit kezdjek
vele; a szÁn¢sz habozÀsa sz¡nett¢ vÀlt a jÀt¢kban, Shylock sz¡net¢v¢; a n¢zût¢ren ¡ltek
n¢hÀnyan, ¢s felnevettek; ekkor megvilÀgosodott elûttem, hogy ettûl a pillanattÂl ¢n
is megijedn¢k, ha nekem kellene vÀgnom; ugyanÃgy habozna Shylock, mint most haboztam ¢n, a szÁn¢sz. °ppÃgy nem tudnÀ, hogyan csinÀlja, mit csinÀljon. Egyben azt
is tudtam, hogy ez az ¢n àtragikomikusÊ Ázl¢semnek, felfogÀsomnak ¢s ironikus szÁn¢szi term¢szetemnek is megfelel Ágy.
A drÀmai pillanat szÁn¢szi megoldÀsa megvolt; de ez a pillanat Shylock eg¢sz jellem¢nek, magatartÀsÀnak egyik sarkpontja is lett, bosszÃvÀgy ¢s embers¢g, kicsis¢g, sût
pitiÀners¢g ¢s nagysÀg egy¡ttes¢nek, ami az eg¢sz alakot jellemzi, de egyben a müfajt
is! Mert ez a pillanat most rÀadÀsul m¢g komikus is lett, ha nincs àzsidÂk¢rd¢sÊ, a fene
bel¢, akkor a k´z´ns¢g bÀtran nevetne itt.
SpontÀn, privÀtul spontÀn sz¡letett tehÀt ez a pillanat, de a hatÀs, hogy azonnal nevettek rajta, ez figyelmeztetett rÀ, hogy csinÀltam valamit. HasonlÂan sz¡letett Shylock
àkirÀlyiÊ kivonulÀsa is. Mielûtt elindulok, IV. Henrik ´nkoronÀzÂ gesztusÀt ism¢tlem
meg a nagy sz¢lü ortodox kalappal. Ehhez a zsidÂ rabbi szÀnakozÂ megjegyz¢se kellett: ä M¢giscsak vesztesk¢nt tÀvozik ä mondta. Ugyanazokban a napokban a t¢v¢ben
lÀttam a tÀborba zÀrt zsidÂk, fûleg zsidÂ kisgyerekek tekintet¢t... mindenk¢ppen kerestem a hatÀst. (Ha meggondolom, a gesztus Bajor Gizi gesztusÀt ism¢telte meg az çRMçNY -bÂl: àElmegyek napszÀmosnak!Ê ManapsÀg az ilyesmit rendezûi megoldÀsnak
nevezik, ÀllÁtÂlag Bajor kalapgesztusÀt is Gell¢rt talÀlta ki. Az ¢n tapasztalataim szerint
a szÁn¢sz zsigereibûl sz¡letik, abbÂl a tehetetlens¢gbûl, amely az ihlet sz¡lûanyja.)
Kecskem¢t? Kecskem¢t hozta meg °va mÀsodik szÁn¢sznûi kivirÀgzÀsÀt is. Ezt ¢n legalÀbb annyira szem¢lyes sikerk¢nt, az ¢lettel szemben aratott diadalk¢nt ¢lem Àt, mint
a sajÀt eredm¢nyeimet.
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Ruszt JÂska ¢s a kecskem¢tiek adtak nekem valamit, ami munkak¢pess¢ tett, ¢s azÂta is azt keresem mint az egyetlen lehets¢ges l¢gk´rt, amelyben ¢lni tudok. (Ez¢rt
nem lehetn¢k pl. a Katona JÂzsef SzÁnhÀz tagja.) Egy fiatalabb szÁn¢sznek ugyanennyire
sz¡ks¢ge van a neki megfelelû l¢gk´rre, de ezzel senki sem t´rûdik. (T´rûcsik Mari
nyilvÀn az¢rt emlegeti mindig Majort, mert ilyesmit kapott tûle, amikor pedig az eg¢sz
szakma ellene volt. Major n¢lk¡l T´rûcsik aligha volna szÁnpadi szÁn¢sznû is.) (No meg
orszÀg-vilÀg lÀthatja, hogy T´rûcsik MÀria egy jellem. °s Major, bÀrmennyien fÃrjÀk
is, dics¢retet ¢rdemel, mert felfedezte T´rûcsik Marit!) (No jÂ, nem leszek rosszmÀjÃ.)
Tegnap este Rajkin is belÀtogatott az ´lt´zûmbe. Ijesztûen betegnek lÀtszik. (Az ´lt´zûajtÂban a hÀta, vÀlla m´g´tt a Nemzeti titkÀrÀnak ¢s igazgatÂjÀnak lihegve vigyorgÂ
pofÀja.)
A NAGYMAMA a t¢v¢ben DajkÀval (+ T´rûcsik, Bessenyei, sokan mÀsok). Jaj, istenem,
v¢ns¢gem, ezt nem szabad, ez az, amit nem szabad! Ez a àlegzseniÀlisabb magyar szÁn¢sznûÊ, amÁg egy-egy villanÀsra tünik fel a szÁnpadon, vÀsznon ä milyen siralmas,
amint jutalomjÀt¢kot kap! Amikor valaki v¢ns¢g¢t ¢s rutinjÀt Ágy mutogatja, az
rosszabb, mint egy sztriptÁztÀncosnû. Persze: a ànagy müv¢sznûÊ egy ilyen bÀjos kis
csacsisÀgban! ettûl olvadozik aztÀn orszÀg ¢s vilÀg! (Mint ahogy T´rûcsik Mari fiatalsÀgÀn csudÀlkozunk, ha v¢nkisasszonyt jÀtszik. R¢mes egy szakma!) Bessenyei szer¢ny,
Ázl¢ses, hiteles, jÂ. A rendez¢s cukrozott agyr¢m, a àstÁlusÊ marcipÀnja, a marcipÀn
stÁlusa stb. stb.
çprilis 4. P¢ntek
Szabadnap. S¢ta a Duna-parton. NyÀri meleg. ºld´g¢l¡nk a hÀz kellemes udvarÀn.
Lift¡nket most egy hÂnapig javÁtjÀk, alig mozdulunk ki hazulrÂl, csak ha muszÀj, sok
az az ´t emelet.
A t¢v¢ben f¢l szemmel lÀtok valamit az Àprilis 4-i ¡nneps¢gekbûl. (A hangot lecsavartuk.) Valami szabadt¢ri pantomim vagy minyavalya, sok-sok hÀromszÁnü zÀszlÂval,
zsidÂ ¡ld´z´ttekkel, nyilas karszalagosokkal ¢s term¢szetesen v´r´s nyakkendûs kommunistÀkkal... N¢ha feh¢r inges lÀnyok lejtenek... [...]
A TASSñ-n t´r´m a fejem. (Megkaptam a szÁnhÀz j´vû ¢vi müsorÀt.) [...]
A szÁvemre van sz¡ks¢gem, amelyet az eszem sz¡net n¢lk¡l prÂbÀra tesz. Erre kell
nekem a munka, hogy ez legyen, folyjon, ez a prÂbat¢tel...
PÀr perces ´sszeÀllÁtÀs a felszabadulÀsrÂl. K¢pek ¢s hÁradÂsz´vegek 1945-bûl. Egyszerre csak sÁrni kezdek. Mi¢rt?
Azt hiszem, eg¢sz ¢letemben gyenge, de tehets¢ges ember voltam. Vagy tehets¢ges,
de gyenge ä ahogy tetszik.
Nem akarom felmenteni magam azzal, hogy àmindenki ilyenÊ, vagy valami hasonlÂval. Nem hiszem, hogy ezt igazÀn hiszem.
V¢g¡l is a àtehets¢gem ¢s k´rny¢keÊ nem volt gyenge. A morÀl hûseit mindig gyanakodva n¢ztem. Joggal-e? ýk tudjÀk. Szent JohannÀra pl. sose gyanakodtam. C¢zanne-ra sem gyanakodtam. De szÀmomra az erk´lcs egyetlen Ãtja: az ¢sz ¢s a vilÀgosan lÀtÀs. Ilyen is van, tudom. Szer¢ny Ãt. De szÀmomra az egyetlen jÀrhatÂ. (Ma este
lÀttuk a filmet a Hitler-ellenes mer¢nylûk per¢rûl.)
Istenem, adj vilÀgossÀgot!
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çprilis 5. Szombat
Nagyon k¢sûn alszom csak el a meleg ¢jszakÀban. A szÁvem is Ãgy ver, f¢lek (egy kicsit),
hogy meghalok. Kettû helyett n¢gy ValerianÀt veszek be. V¢g¡l is a T ASSO egy elk¢pzel¢se az, ami elaltat.
Most kinn s¡t a nap. Elûttem a T ASSO-k´tet.
K´lt¢szet ¢s politika, àk´ltû ¢s hûsÊ ä igen, az egyik oldalon.
A mÀsikon: a hiÃsÀg ¢s a sz¢plelküs¢g.
HÀrom szereplûben biztos lenn¢k: °va, T´rûcsik, Hirtling... Antonio ¢s a Herceg
hiÀnyzik, a szÁnhÀzban nincs intelligens f¢rfi.
Valamikor MGP egy kritikÀjÀt olvastam Stein elûadÀsÀrÂl. Annak a kritikÀnak n¢hÀny mondata mozgolÂdik most bennem.
Kezd¢s: Tasso reggeli mosakodÀsa, ´lt´z¢se ¢s monolÂgja a t¡k´r elûtt.
Este siker¡l besz¢lnem VÀmos Lacival. (Neje szerint d¢lutÀn a Hiltonban volt valakikkel, majd az OperÀban.) Nem, az elk´vetkezû k¢t ¢vben szÂ sem lehet a TASSñ-rÂl,
j´n a Nemzeti 150 ¢ves jubileuma, magyar darabokat kell bemutatnunk, talÀn majd
akad szÀmomra valamilyen rendez¢s, de... Olyan term¢szetesen veszem tudomÀsul,
mintha... mintha? Mint Koltai kritikÀjÀt A VELENCEI KALMçR-rÂl. Mif¢le lehetetlen
alak vagyok ¢n? °s k´zben ez az undor a Nemzetitûl, a jubileumuktÂl, ettûl a jubileumokra ¢p¡lû àkultÃrpolitikÀtÂlÊ, ettûl az eg¢sztûl, amelyben a TASSñ-nak nincs helye,
ahol nekem nincs helyem, VÀmostÂl, çdÀm OttÂtÂl, KÀdÀr JÀnostÂl, az ´regs¢gtûl,
hogy nem szaladhatok mÀr a vilÀg v¢g¢re egy tÀrsulat¢rt (ami Ãgy sincs), lehetetlen,
lehetetlen egy figura!
MÀs helyet keresni? MegcsinÀlni? TalÀn a RadnÂti SzÁnpadon? Ott most mindenf¢le
müvelt kezdem¢nyez¢sek vannak. °s kit ¢rdekel a TASSO? Igaz? Ker¢nyi Imre?
F¢lek, hogy ebbe a magÀnyba (most, egy h¢ttel a Shylock utÀn! M¢g annyival se!)
beled´gl´k. (BÀr ezt sem ¢rdemes. Nekik Ãgyis mindegy lenne.)
çprilis 6. VasÀrnap
Egyszerre nyÀri meleg. Reggel sz¢delgek, fene tudja, mitûl. Este a Shylock fÀraszt. Ez
sz´rnyü, amikor a szerep egyszerre elveszti varÀzsÀt (amit amÃgy is csak prÂbÀkon
¢rzek igazÀn), a k´nnyeds¢g¢t. Egy elûadÀs, egy szÁnielûadÀs a t´bbi k´zt, ¢s m¢g hÀny
shakespeare-i sort kell elmondani, mire v¢ge lesz!
A premier utÀni elsû hetekben rendszerint Àt¢lem ezt az elfakulÀst. Amikor egyszerre elhal az ¡nnepl¢s, amikor megjelennek a jÂzan kritikÀk, elhelyeznek, amikor lÀtom,
hogy a vilÀg tovÀbb forog medr¢ben, nem t´rt¢nt semmi. Sem a mindennapos,
k´nnyed r´gt´nz¢sek, a prÂba ´r´me, sem a k´z´ns¢g viharos lelkendez¢se ¢s ¢rdeklûd¢se... hÀt minek tovÀbb csinÀlni?
Este a t¢v¢ben Solti Gy´rgy. Neki jÂ. ý legalÀbb mindig Ãj helyre utazik.
Rossz a lift. Milyen neh¢z megmÀszni ´t emeletet!
çprilis 7. H¢tfû
Egyik Shylock-levelezûm v¢gre alÀÁrta a nev¢t, a cÁm¢t. VÀlaszoltam neki. Ma visszakaptam a vÀlaszt: àCÁmzett ismeretlen.Ê Ugyanezen a napon egy tekint¢lyes, tudÂs
hangÃ kritikus a rÀdiÂban kifogÀsolta, hogy tÃl rokonszenvesre jÀtszom Shylockot.
Ugyanazok, akik legalÀbbis à¢rdekesÊ felfogÀsnak tartottÀk, hogy Hamlet atyjÀnak
szelleme csak a politika tr¡kkje, Claudius csapdÀja Hamlet szÀmÀra, vagy hogy Jo-
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hanna tojÀsai jÂakaratÃ csalÀs eredm¢nyek¢nt ker¡lnek a tojÂk alÀ, most csak vonakodva fogadjÀk el, hogy Shylocknak àfiloszemitaÊ, egyszerüen emberi vonÀsai vannak.
Hisz igazuk is van. Kedvem szerint ¢n is àellenszenvesebbnekÊ, de inkÀbb kem¢nyebbnek jÀtszanÀm Shylockot, ¢s fûleg nevets¢gesebbnek. Nem a k´z´ns¢gtûl ijedtem meg. AttÂl, hogy a k´z´ns¢g olyan àigazsÀgÊ k¢pviselûj¢nek lÀt, amelyben ¢n nem
hiszek. De az ¢n Shylockom nem mÀrtÁr.
Egyetlen hamisÁtÀsom: nem jÀtszom el, hogy Shylock a darab kezdet¢tûl fogva
bosszÃt akar Àllni AntoniÂn, hogy mÀr az¢rt ad k´lcs´nt neki, hogy majd bosszÃt Àlljon. (Olivier az erre c¢lzÂ kis monolÂgot ki is hagyta.) Szerintem Shylock ¢rdekesebb,
ha fokozatosan jut el a bosszÃig. MÀsr¢szt ma azt is meg kell ¢rtetnem a k´z´ns¢ggel,
hogy nyÁlt antiszemitizmus is l¢tezik. Mert antiszemitizmus van, de ma nÀlunk nyÁltan
nem besz¢lnek rÂla, a k´z´ns¢g ezt az Àllapotot nem ismeri.
Azt hiszem, hogy ahol egyesek a koncepciÂ gyeng¢it keresik, ott inkÀbb a megvalÂsÁtÀs gyeng¢irûl van szÂ. Az senkinek sem jut esz¢be, hogy Rubold ¹d´n nem jÀtszhatja mÀsk¢nt a szerep¢t. Mert az, aki: egy rokonszenves fiatalember. (Nem egy Nagykereskedû!)
De mi¢rt kifogÀsoljÀk Jessica dalÀt, ha nem kifogÀsoljÀk az ¢n megadÂ-ironikus k¢zmozdulatomat a TRAG°DIA v¢g¢n? Mert Lucifer gesztusÀban kihÁvÀst ¢reztek, Jessica
dalÀban pedig ¢pp a kihÁvÀs elmaradÀsÀt. Mellesleg Koltai TamÀs ¢rti ezt. De az¢rt û
is zavart ¢s fanyalog, ami¢rt az elûadÀs nem vÀlt ki semmif¢le t¡ntet¢st! (Mindez persze
nem menti elûadÀsunk sÃlyos gyeng¢it.)
A kritika, amely ÀllÁtÂlag az ¢letet, a bÀtorsÀgot k´veteli a szÁnhÀzon, a holdban ¢l.
°s k¢pmutatÂ.
A kritika botrÀnyra ¢hes. Ebben persze lehet igaza. De az igazi botrÀny ellen ûk
tiltakoznÀnak legjobban.
A kritika csak àkoncepciÂtÊ keres, ¢lm¢nyben nincs r¢sze, legalÀbbis arra nincs szava.
A kritika alig tud valamit a szÁnhÀzi szakmÀrÂl.
Akkor minek van? JÂ vagy rossz reklÀm.
67 ¢ves lettem.

KÀlnay Ad¢l

¹R¹KS°G
A mi csalÀdunkban minden a p¢nz k´r¡l forgott. AmÁg nem volt, az¢rt, amikor meg
mÀr volt, akkor az¢rt. így aztÀn ¢n nem is tudtam jÂl ¢rezni magam, mindig elvÀgyÂdtam ebbûl a csalÀdbÂl mÀs emberek k´z¢, olyanok k´z¢, akik szabadon ¢lnek, nem a
p¢nz rabsÀgÀban. Gyerekkoromban folyton azon gondolkodtam, hogyan lehetne segÁteni, mit lehetne tenni, hogy megvÀltozzon minden, eltünj´n csalÀdunkbÂl a mogorvasÀg, a szÂtlansÀg s a f¢lelem. K¢sûbb rÀj´ttem, lehetetlenre vÀgyom, s attÂl kezdve csak azon t´rtem a fejem, mik¢nt szabadulhatn¢k meg, hogyan vÀghatnÀm el a
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k´teleket, amelyekkel ugyanÃgy meg vagyok k´t´zve, mint a p¢nzeszacskÂk nagyapÀm matraca alatt. A mi csalÀdunkban mindenki hosszÃ ¢letet ¢lt, Ágy m¢g ijesztûbb
volt a csend, amiben lennem kellett, mert ez a csend nem a nyugalom ¢s a b¢ke csendje
volt, hanem a gyanakvÀs¢, a titkolÂzÀs¢ s a f¢lelem¢, hogy a besz¢ddel valami kis idû
kÀrba v¢sz, elfecs¢rlûdik.
Amikor ¢n sz¡lettem, m¢g ¢lt az ¡kanyÀm. Elûsz´r az û kez¢be adtak, ahogy az
nÀlunk szokÀs volt, û pedig v¢gigtapogatott, megvizsgÀlta a fejemet, ujjait sokÀig tartotta a l¡ktetû lÀgy r¢szen, mintha a v¢rem ÀramlÀsÀt akarnÀ kif¡rk¢szni. °letrevalÂ
kisfiÃ, mondta v¢g¡l, de tÃl sok benne a vÀgy. Nem a mi fajtÀnk. Ez Ãgy hangzott,
mint valami Át¢let, anyÀm is Ãgy ¢rtette, s utolsÂ besz¢lget¢s¡nkkor Ágy mondta el nekem. A v¢r nem vÀlik vÁzz¢, ez volt m¢g gyakorta hallott mondÀs nÀlunk. Amikor ezt
hallottam, mindig behÃztam a nyakamat, s m¢g k´r¡ln¢zni sem mertem, tudtam,
hogy rÂlam van szÂ, rÂlam ¢s anyÀmrÂl, az anyÀm csalÀdjÀrÂl, s persze kicsit apÀmrÂl
is, aki egyetlen hibÀt csinÀlt ¢let¢ben, m¢gpedig, hogy szerelmes lett anyÀmba, s elvesztette a fej¢t.
ºkanyÀm m¢g n¢gy ¢vig ¢lt a sz¡let¢sem utÀn, ¢s kilencvenhat ¢ves korÀban halt
meg k¢t mozdulat k´zben, ¢ppen Ãgy, ahogy az Âra megÀll. AnyÀmat ettûl kezdve egy
ellens¢ggel kevesebb kÁnozta, de hiÀba, ez a k´nnyÁt¢s sem volt el¢g, hogy k¢pes legyen
elviselni a sorsÀt. M¢g kÁnlÂdott vagy ´t ¢vig, aztÀn nem bÁrta tovÀbb. Hol volt mÀr
akkor apÀm szerelme, hol volt mÀr kettej¡k szerelme, amirûl azt hitt¢k, mindent legyûz, mert mindenn¢l erûsebb! AnyÀm egyszer csak nem akart tovÀbb ¢lni. Elmenek¡lhetett volna, f´lkaphatott volna engem, nem tiltakoztam volna, sût, de ehhez nem
volt ereje. Elmenek¡lt hÀt egyed¡l, oda, ahovÀ nem k´vethettem. ¹ngyilkossÀga titokban maradt, senkinek nem volt szabad megtudnia, megeskettek rÀ, hogy nem besz¢lek rÂla. SzÁvgyenges¢g, vÀlaszoltÀk r´viden az ¢rdeklûdûknek a temet¢sen, s enn¢l
t´bbet nem is mondtak rÂla, nekem sem emlegett¢k soha, mintha nem is l¢tezett volna. D¢danyÀm, nagyanyÀm ¢s apÀm v¢nkisasszony nûv¢re Ãgy pÂtoltÀk anyÀmat,
ahogy szerint¡k kellett. MunkÀra akartak szoktatni, s kem¢nyen megb¡ntettek, ha
kudarcot vallottam. K¡l´n´sen nagyn¢n¢m bÀnt velem szigorÃan. Keze k´nnyen eljÀrt, szük r¢sü szem¢vel addig n¢zett, amÁg el nem erûtlenedtem, s be nem vallottam
büneimet. M¢g este sem hagyott nyugodni, mindig belesett a takarÂm alÀ, egy jÂ ideig
fogalmam sem volt rÂla, mi¢rt. Tedd a kezed a fejed alÀ, parancsolta, vagy kulcsold
´ssze a takarÂn, s ¢n sietve tettem, amit mondott, aztÀn alig vÀrtam, hogy kimenjen,
s oldalra fordulhassak, ´sszeg´mb´ly´djem, mert csak Ágy tudtam elaludni. D¢danyÀm azzal kÁnzott, hogy rÀm bÁzta d¢dapÀm gondozÀsÀt. ý akkor mÀr igen ´reg
volt, s csak fek¡dt az Àgyban, mosdatni kellett, meg alÀrakni ¢s kiszedni az ÀgytÀlat.
HiÀba mondtam volna, hogy ¢n undorodom mindettûl, d¢danyÀm meg sem hallgatott volna, Ágy csak l¢legzetemet visszatartva, szÂ n¢lk¡l v¢geztem a dolgomat. NagyanyÀm pedig apÀmat nyÃzta, vinne mÀr ki a f´ldre, s fogna ott munkÀra. Addigra
mÀr sok f´ld¡nk volt, mert nagyapÀm ¡gyesen forgatta a p¢nzt. Nem nagyon van ennek a gyereknek ereje semmihez, mondta apÀm Ãgy, mintha sz¢gyenkezne miattam,
most mit csinÀljak, k¢rdezte, ¢s tehetetlen¡l tÀrta sz¢t a kez¢t.
Egy¢bk¢nt gyerekkorombÂl meglepûen sok eml¢kem van, leginkÀbb Ãgy, mintha
ÀllÂk¢peket n¢zn¢k. NagyapÀm Àll a magtÀrnÀl, ¢s gyanakodva n¢zi a rakodÂkat. ý
mindig gyanakodott, hogy becsapjÀk, megraboljÀk, elveszik vagy az idej¢t vagy az erej¢t vagy a p¢nz¢t. Kicsit m¢g a csalÀdjÀra is gyanakodott. Emellett nagyon szigorÃ ember volt, nem türt el semmilyen lazasÀgot. °n Ãgy gondoltam, senkit nem szeret, talÀn
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csak az OlaszorszÀgba keveredett s ott gazdÀlkodÂ fiÀt. Egyetlenegyszer volt nÀla, attÂl
kezdve folyton arrÂl besz¢lt, mÀr ha olykor besz¢lt. Kider¡lt, hogy nÀla rendben van
minden, gyarapodik a gazdasÀga, a feles¢ge ¢s a gyerekei is dolgosak, ott mindenki
megfogja a p¢nzt. HozzÀ k¢pest az otthon maradottak lustÀnak, lomhÀnak tüntek,
akik m¢g rÀadÀsul a p¢nzt is szÂrjÀk. Fûk¢nt nagyn¢n¢mmel veszekedett sokat. ý kezelte ugyanis a kosztp¢nzt, s nagyapÀm szerint ezt igen hanyagul tette. Ezt az ¢n anyÀm
olcsÂbban kihozta, vetette oda egy-egy nagyobb vÀsÀrlÀsnÀl, nagyn¢n¢m pedig elv´r´s´d´tt a m¢regtûl, de nem szÂlt egy szÂt sem. °n ilyenkor ijedten figyeltem, mert
Ãgy ¢reztem, egyszer csak sz¢tdurran a feje, de nem, mindig kibÁrta, csak nagyanyÀmnak panaszkodott. Az ´reg a mÃlt idûben ¢l, morogta, mindig azzal j´n, hogy volt
r¢gen. Esz¢be sem jut, milyen idûk jÀrnak. Nem fogom ¢n ezt csinÀlni tovÀbb, fogadkozott, csinÀlja anyuka vagy aki akarja, de ¢n nem! Az igazsÀg persze az volt, hogy
bele is halt volna, ha nem û kezeli a p¢nzt, ha nem simÁthatja ki nap mint nap a ropogÂs
bankÂkat, ha nem szÀmolhatja ezerszer Àt, s oszthatja el Ãjra meg Ãjra. NagyanyÀm
csendben hallgatta v¢gig, nem volt hajlandÂ lÀnyÀval egy¡tt szidni az urÀt. Ebbûl m¢g
azt is gondolhattam volna, mennyire szereti, tiszteli, de ez nem Ágy volt, csak ¢ppen a
lÀnyÀt m¢g annyira sem szerette. Haragudott rÀ, mert nem ment f¢rjhez, pedig lett
volna az ¢vek sorÀn k¢t k¢rûje is, egyik tehetûsebb, mint a mÀsik. NÀlunk ismeretlen
volt a megbocsÀtÀs, ¢vtizedekig hurcolta mindenki a sajÀt s¢relmeit, an¢lk¡l, hogy szÂba hozta volna, megbesz¢lte volna azzal, akit ¢rint. Szeg¢ny nagyn¢n¢m sem igen tudta, mi¢rt olyan vele az anyja, amilyen. çm az is lehet, ¢szre sem vette. Nagyn¢n¢met
sem szeretni, sem meg¢rteni nem tudtam soha. ögy ¢reztem, valahol a lelke m¢ly¢n
gonoszsÀgot rejt, s egyszer, amikor valami miatt vele egy Àgyban kellett aludnom, eg¢sz
¢jszaka ¢bren voltam, mert attÂl f¢ltem, meg´l. A fene tudja, mi¢rt alakul ki az emberben egy gondolat, de egyszer csak ott van, s nem hagyja nyugodni. Eml¢kszem,
milyen ugrÀsra k¢szen fek¡dtem az ÀgyÀban, majdnem teljesen a falhoz nyomÂdva.
Figyeltem a l¢legz¢s¢t, s attÂl f¢ltem, meghallja, milyen vadul ver a szÁvem a f¢lelemtûl.
AzÂta sem szeretem a levendula illatÀt, mert nagyn¢n¢m kis zacskÂkban levendulÀt
rejtett mindenhovÀ, ahol csak megfordult. Ilyen szappannal mosakodott, ilyen k´lnivel kenekedett. Ott az Àgyban is ez az illat mÀszott be az orromba, erûszakosan, hiÀba
fordultam a fal fel¢ elûle. Ha pedig f¢lÀlomba mer¡ltem, megjelent nagyn¢n¢m alakja,
amint egy jÂ ¢les k¢ssel ¢ppen valamelyik Àllat torkÀt k¢sz¡l elvÀgni, s a r¢m¡lettûl
ÃjbÂl ¢szhez t¢rtem. K´ny´rtelennek tartottam, s biztos voltam benne, ha az lenne a
feladata, engem is le´lne, hiÀba k¢rleln¢m.
Egy mÀsik k¢p nagyanyÀmrÂl van meg bennem igen ¢lesen. Ott ¡l a komÂd elûtt,
s veszi ki sorra a szebbn¢l szebb szoknyÀkat, ingvÀllakat, teszi le egymÀs utÀn az Àgyra
¢s a tiszta padlÂra. Mindegyiket alaposan megforgatja, h¡mm´get, vÀr. El nem tudtam
k¢pzelni, mi lehetett a c¢lja, ha nem az, hogy lÀssa, milyen sok van neki, s milyen sz¢pek, megkÁm¢ltek. AztÀn egy idû utÀn mindet visszarakta a komÂdba. °n azok k´z¡l
felvenni, elajÀnd¢kozni nem lÀttam egyet sem. Eml¢kszem, mÀr akkor azon gondolkoztam, minek kell ennyi minden az embernek, de nem volt senki, akitûl meg mertem
volna k¢rdezni. K¢sûbb rÀj´ttem, a szeg¢nys¢gtûl valÂ f¢lelem annyira erûs volt benn¡k, hogy minden mÂdon be akartÀk biztosÁtani magukat ellene. RÀj´ttem, Àm ¢rteni
soha meg nem ¢rtettem. Hogyan f¢lhet valaki olyasmitûl, ami mÀr nincs? A szeg¢nys¢g
mÀr a mÃlt¢ volt, jÂl mük´d´tt a malom, a p¢ks¢g, ¢s mÀr hÀrom boltot is nyitott nagyapÀm a vÀrosban. CsalÀdom a hÃszas ¢vek v¢g¢re jÂmÂdÃ, ha nem gazdag volt. ögy
lÀtszott, ez mÀr csak folytatÂdni fog, hiszen unokatestv¢reim is olyan p¢nzmegfogÂsak
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voltak. RÂluk is ûrz´k k¢peket m¢g a gyerekkorbÂl. Kint vagyunk a szûlûben, s tûlem
vagy ´tven m¢terre Àllnak, s hasukat fogjÀk a nevet¢stûl. Rajtam nevetnek. Olyanok
voltak, hogy minden¢rt kinevettek. HÀrman voltak testv¢rek, kettû idûsebb, mint ¢n,
a k¢t lÀny, az egy fiÃ pedig fiatalabb. ApÀm legidûsebb testv¢r¢nek a gyerekei. Mi van,
te nyÀmnyila, kiabÀltÀk fel¢m messzirûl, mert valahÀnyszor egy¡tt kezdt¡nk el dolgozni, pÀr l¢p¢s mÃlva mÀr megelûztek, s elûny¡k egyre nûtt. AkÀrhogy sz¢gyelltem
magam, nem volt mit tenni, nekem nem ment a munka. Nem is elsûsorban lustasÀgbÂl, sokkal inkÀbb ¡gyetlens¢gbûl, gyenges¢gbûl. A nap v¢g¢n ott cs´rgett¢k napszÀm¢rt kapott p¢nz¡ket az orrom elûtt, mert nagyapÀm mindig fizetett valamit a munkÀnk¢rt, ¢n meg szorongathattam a markomban a sz¢gyenp¢nzt, Ágy hÁvta nagyapÀm
azt a p¢nzdarabot, amit az ¢n munkÀm¢rt adhatott. De az a k¢p is elûttem van, amikor
k´vet k´t´ttek a macskÀm lÀbÀra, ¢s ledobtÀk a fÀrÂl. Szeg¢ny Àllat ¢letben maradt,
de sem menni nem tudott, sem fej¢t tartani nem tudta rendesen. Azt mÀr nem tudom,
mi¢rt csinÀltÀk, valÂszÁnü, az¢rt, hogy engem bÀntsanak. Alig vÀrtÀk, hogy valami¢rt
elsÁrjam magam, akkor aztÀn mondhattÀk Ãjra, nyÀmnyila, nyÀmnyila, s ugyan nem
¢rtettem, mit is jelent ez a szÂ, de azt ¢reztem, hogy valami rosszat, haszontalant. Egyszer, amikor elaludtam egy r´vid pihenû alatt, rÀm adtak egy szoknyÀt, ¢s kendût k´t´ttek a fejemre.
V¢g¡l, lehettem vagy tÁz¢ves, a csalÀdi tanÀcs Ãgy d´nt´tt, hogy semmilyen munkÀra nem vagyok alkalmas. ögy n¢zett rÀm mindenki, mint egy teljesen f´l´slegess¢
vÀlt tÀrgyra, amit kidobni az¢rt nem akarnak, de hÀt akkor mi legyen vele. Ekkor
apÀm, aki gyenges¢g¢t mÀr azzal is bizonyÁtotta, hogy elvette anyÀmat, kÁnlÂdva egy
darabig a bosszantÂ helyzet miatt, megszÂlalt. Elmondta, hogy besz¢lt nemr¢g a tanÁtÂval, s û azt ajÀnlotta, tanÁttatni k¢ne engem, mert jÂ fejem van. A csend olyan sokÀig
tartott, hogy mÀr azt hittem, v¢ge sem lesz soha. Az az ¢rz¢sem tÀmadt, mindenki a
fejemet n¢zi, s azt vizsgÀlja, mi azon a jÂ. Zavaromban hirtelen v¢gigsimÁtottam, de
semmit nem talÀltam, amitûl jobbnak n¢zett volna ki, mint mÀsnak a feje. °n akkor
m¢g alig ismertem szavakat. Csak azt a keveset, amit otthon hasznÀltunk, azok viszont
nem voltak az eny¢mek, inkÀbb csak ¢rtettem, de nem hasznÀltam ûket. A nagy hallgatÀs utÀn nagyapÀm egyszerre szÂlalt meg nagyn¢n¢mmel. Mit akar ez jelenteni, k¢rdezte gyanakodva nagyapÀm, ¢s m¢rgesen n¢zett lÀnyÀra, akiben azonnal bennrekedt
a maga mondata. Tudna a tanÁtÂ egy iskolÀt, folytatta m¢g bizonytalanabbul apÀm,
nem is k¢ne sokat fizetni ¢rte. Fizetni, kapta fel a fej¢t nagyn¢n¢m, s felbuzdulva, hogy
mindenkit megelûz´tt, sietve folytatta, s ez¢rt m¢g nek¡nk k¢ne fizetni, ¢s Ãgy n¢zett
k´r¡l, mintha segÁts¢get vÀrna valakitûl. NagyapÀm azonban nem sietett a segÁts¢g¢re,
hanem azt mondta, alszunk rÀ egyet, ¢s ebbûl a mondatbÂl ¢n meg¢reztem, hogy valami t´rt¢nni fog velem, talÀn jobb lesz, talÀn rosszabb, de mÀsk¢nt fog folyni ezutÀn
az ¢letem.
°s Ãgy is lett. NagyapÀm kis gondolkodÀs utÀn eld´nt´tte, hogy meg¢ri neki engem
tanÁttatni. Meg fog t¢r¡lni, szÀmÁthatta ki, nekem azonban mÀst mondott. Nem bÁrsz
semmi munkÀt, lehet, hogy az eszed t¢nyleg jobb, mint a kezed, majd kider¡l. El fogsz
menni iskolÀba, de jÂl vigyÀzz, fiam, minden fill¢rt meg kell t¢rÁtened, amit rÀd k´lt´k,
figyelmeztetett, s ¢n r´gt´n elr¢m¡ltem, ugyan mibûl, hogyan fogok mindent visszafizetni, Àm nagyapÀm errûl mÀr nem besz¢lt. ýsszel elker¡ltem a vÀrosba egy olyan
iskolÀba, ahol jÂr¢szt papok tanÁtottak. SzigorÃak voltak, de nekem fel sem tünt, megszoktam mÀr, meg aztÀn itt olyasmit k¢rtek tûlem v¢gre, amit tudtam. NemsokÀra ¢n
lettem a legjobb tanulÂ. ApÀm, ha n¢ha elj´tt, csupa dics¢retet hallott rÂlam. ¹r¡ltem
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ennek, bÀr lÀttam, hogy ût ez egyÀltalÀn nem ¢rdekli, nem tud vele mit kezdeni. Egyszer nagyapÀm is beÀllÁtott, s ment egyenesen az igazgatÂhoz. RÀm nem is volt kÁvÀncsi, s meg sem n¢z, ha az igazgatÂ nem forszÁrozza. CsupÀn azt akarta tudni, meg¢rte-e
engem tanÁttatni, s lÀttam, az igazgatÂt is ugyanazzal a gyanakvÀssal figyeli, mint a
t´bbi embert, aki mind be akarja csapni ût. Na jÂ, l¢pett hozzÀm, ¢s egy barackot nyomott a fejemre, aztÀn meddig kell m¢g itt lennie, ¢s mi lehet belûle, szakÁtotta f¢lbe a
dics¢rû szavakat. Az igazgatÂ akkor kicsit megh´kkent, majd egy k´z¢piskolÀt ajÀnlott,
¢s elmondta, hogy belûlem bÀrmi lehet, gyakorlatilag nincs semmi, amit ne prÂbÀlhatn¢k. Majd û eld´nti, mit szeretne, tette m¢g hozzÀ, Àm nagyapÀm tekintete bel¢fagyasztotta a szÂt. ý, k¢rdezett vissza, ¢s szavai ostorcsapÀsk¢nt csattantak rÀm, û?!
Ez a gyerek nincs abban a helyzetben, hogy bÀrmit eld´nts´n, rikkantotta, ¢s Ãgy fordult az igazgatÂ fel¢, mintha meg k¢ne k¡zdeni¡k egymÀssal. Term¢szetesen, hÀtrÀlt
meg azonnal az igazgatÂ, term¢szetesen ehhez nekem nincs k´z´m, ez a csalÀd ¡gye,
hadarta, s amilyen gyorsan lehetett, elk´sz´nt nagyapÀmtÂl. ApÀd megnûs¡lt, mondta
nagyapÀm, mikor egyed¡l maradtunk, megnûs¡lt, ¢s elk´lt´z´tt tûl¡nk. Ez azonban
semmin nem vÀltoztat, te hozzÀnk j´ssz a sz¡netben, nem hozzÀ. Ha akar, majd megn¢z. LÀttam, hogy semmi k¢rd¢sem nem lehet, ez¢rt nem is prÂbÀlkoztam. Ha apÀm
elment, gondoltam, az nagy cirkusszal jÀrhatott. Biztos voltam benne, hogy otthon
senkitûl nem tudok majd egy szÂt sem errûl kicsikarni. A hÁr egyÀltalÀn nem rendÁtett
meg, apÀmmal nem volt semmilyen kapcsolatom. NagyapÀm otthagyott, s nekem senki, de senki nem volt, akivel bÀrmit megbesz¢lhettem volna. Akkoriban mÀr sokat gondolkoztam a sorsrÂl, a v¢letlenrûl, a dolgok ¢rtelm¢rûl. Arra jutottam a magam esz¢bûl, hogy bÀrmi t´rt¢nik, azonnal vÀltozÀst eredm¢nyez az ¢letutamon. Volt is erre
egy kÁs¢rletem. Egy katicabogarat mÀszattam a f´ld´n, s ÃtjÀba mindig kis akadÀlyokat
tettem. Megfigyeltem, hogy mindig igazodik, s Ãgy megy tovÀbb, mintha egy¢bk¢nt
is arra akart volna menni. °szre sem vette, milyen messze van mÀr attÂl a helytûl,
ahovÀ akkor ¢rkezne, ha nem volnÀnak az akadÀlyok. Engem is Ágy terel minden, ami
t´rt¢nik, j´ttem rÀ, mert ¢n is legalÀbb annyira nem tudom, mit szeretn¢k, hovÀ szeretn¢k jutni, mint az a kis bogÀr. Teljesen k¢ts¢gbeestem ettûl a felismer¢stûl, s ¢letemben elûsz´r gondoltam arra, hogy akarnom kellene valamit, hogy talÀlnom k¢ne
egy c¢lt, hogy rÀ k¢ne j´nn´m, merre akarok jutni. Amikor aztÀn a katica megunva
a kÁs¢rletet kibontotta szÀrnyait, s elrep¡lt egy Àltalam egyÀltalÀn nem vÀrt irÀnyba,
megsz¢d¡ltem a lehetûs¢gtûl.
Azon a nyÀron elûsz´r t´rt¢nt, hogy nem ¢reztem vesz¢lyben magam otthon. NagyanyÀm, nagyn¢n¢m s egyre gyeng¡lû d¢danyÀm mÀr nem tehetett semmi kÀrt bennem. Nem lehetett egyetlen szavuk, egyetlen pillantÀsuk, amivel megsebezhettek volna. El¢g volt arra a pillanatra gondolnom, amikor a katica sz¢tnyitja szÀrnyait. M¢g
nem bocsÀtottam ugyan meg nekik, de egyre jobban sajnÀltam ûket, az eg¢sz csalÀdot.
HosszÃ s¢tÀimon arra figyeltem, vajon tudom-e mÀr, mit szeretn¢k csinÀlni, hovÀ szeretn¢k eljutni. NagyapÀm gyanakvÂ tekintete sem ijesztett, ¢s amikor egy este azt
mondta, azt akarom, bankÀr legy¢l, csak hogy tudd, s olyan iskolÀba indulj el, csak
n¢ztem rÀ f¢lelem n¢lk¡l, ¢s arra gondoltam, milyen sokat segÁt û nekem. N¢lk¡le
nem tudnÀm egyre biztosabban, hogy mit nem akarok egyÀltalÀn, s hogy û tudtÀn
kÁv¡l r¢gÂta rakja nekem az akadÀlyokat, amÁg elj´n az a pillanat, amikor megel¢gelve
mindezt felrep¡lhetek, de azt is tudtam, ez m¢g od¢bb van, ¢s akkor azt mondtam,
jÂ, rendben van, bankÀr leszek. NagyapÀm szem¢ben ekkor kihunyt a gyanakvÀs, ¢let¢ben elûsz´r megveregette a vÀllam, ´sszed´rzs´lte a kez¢t, mÀr markÀban ¢rezte azt
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a sok p¢nzt, ami egyszer majd az ¢n kezemen fog Àtfolyni, ¢s este, amikor nagyn¢n¢m
kiszedte nekem az ¢telt, legnagyobb megr´k´ny´d¢s¢re nagyapÀm azt mondta neki,
szedj¢l m¢g hozzÀ egy kanÀllal, s csak n¢zett rÀm mindenki, ugyan, mi t´rt¢nhetett.
Ettûl kezdve nagyapÀm a maga mÂdjÀn m¢g kedves is volt hozzÀm. Ezt leginkÀbb
nagyn¢n¢m nem n¢zte jÂ szemmel, de szÂlni nem mert, inkÀbb csak morgolÂdott. Az
unokatestv¢reim sem csÃfoltak t´bb¢, csak ´sszen¢ztek a hÀtam m´g´tt, l´kd´st¢k
egymÀst s integettek fel¢m, mintha egymÀst biztattÀk volna valami csÁnytev¢sre. Mindez engem egyÀltalÀn nem ¢rdekelt. Ami kev¢s idût otthon t´lt´ttem, mÀr az is tanulÀssal telt el. Vagy a szobÀmban ¡ltem, vagy kint a kertben, ¢s szÁvtam be mindent,
ami a kezem ¡gy¢be ker¡lt. Senki nem mondta, merre haladjak, abbÂl indultam ki,
hogy mivel nincsenek v¢letlenek, minden nekem szÂl, amire csak rÀtalÀlok. °rdekes
volt Ágy okosodni. Otthon harminc-negyven ¢vvel ezelûtti k´nyvek voltak, m¢g d¢danyÀmra sÂzta rÀ egy erûszakos k´nyvÀrus, szidta is d¢dapÀm eleget miatta, hÀt ezeket
a k´nyveket olvastam elûsz´r. Az iskola k´nyvtÀrÀbÂl is hazacsemp¢sztem olykor n¢hÀny olyan p¢ldÀnyt, amit t´bbsz´r el akartam olvasni. ögy ¢reztem, van bennem egy
szürû, amin Àt csupÀn a nekem valÂ, engem ¢pÁtû dolgok jutnak el hozzÀm, s hogy
ebben a szürûben teljess¢ggel megbÁzhatok. NagyapÀm messzirûl figyelt, idûnk¢nt belen¢zett a nyitott k´nyvekbe, s elolvasott n¢hÀny sort. BÀrmi volt is az, elismerûen
h¡mm´g´tt, mintha a bankÀrsÀghoz t¢nyleg mindenre sz¡ks¢g volna. Egyre kevesebbet emlegette a t´bbi unokÀjÀt, ¢s d¢danyÀm temet¢s¢n bel¢m karolva Àllt a sÁrnÀl.
ApÀmat akkor lÀttam elûsz´r, hogy elk´lt´z´tt. F¢l¢nken Àllt r¢gi fekete ruhÀjÀban,
mellette egy sÀpadt, v¢kony asszony s hÀrom aprÂ gyerek, mint az orgonasÁpok. Azt
hittem, elmegy an¢lk¡l, hogy odaj´nne hozzÀnk, de nem. Mikor mÀr sz¢tsz¢ledtek
mind az emberek, odaj´tt, ¢s kezet fogott elûsz´r az apjÀval, aztÀn velem, meg´lelte
az anyjÀt is, ¢s ¢pp szÂlni akart, amikor nagyapÀm azt mondta, minek j´tt¢l, ¢s a feles¢g¢n meg a gyerekeken kereszt¡ln¢zett, mintha nem is l¢tezn¢nek. ApÀm elv´r´s´d´tt, ¢s zavarÀban nem tudta, mit csinÀljon. LÀtszott, hogy nekem szeretne mondani
valamit, de nem tudja, hogy kezdje, mi pedig nem segÁtett¡nk neki. Feles¢ge nem
n¢zett rÀnk, csak a szÂtlan gyerekeket igazgatta. AnyÀmat juttatta eszembe, apÀm mÀsodjÀra is csakolyan term¢szetü nût vÀlasztott, gondoltam magamban. A gyerekek is
mintha kicsit bÀtortalanok volnÀnak, nyÀmnyilÀk, talÀltam rÀ a megfelelû szÂra, s r´gt´n sajnÀlni is kezdtem mindnyÀjukat. Azt hallottam, hogy apÀm egy gyÀrban dolgozik, s hogy a feles¢ge is munkÀsnû, t´bbet azonban nem tudtam rÂluk. Figyeltem nagyapÀm¢kat, nem szÂltak, ¢s nem mozdultak. Nem tehett¢k, mert ilyenek voltak, hosszÃ
haragÃak ¢s sohasem bocsÀtÂk. °n ugyan nem ilyen voltam, m¢gsem szÂltam ¢n sem
semmit, nem f¢lelembûl, hanem mert ¢rtelmetlennek lÀttam bÀrmit mondani. V¢g¡l
apÀm feles¢ge unta meg az ÀlldogÀlÀst, ¢s terelni kezdte kifel¢ a gyerekeket, aztÀn
apÀm is csatlakozott. így hÀtulrÂl m¢g jobban lÀtszott rajtuk, hogy szeg¢nyek, s lopva
nagyapÀmra n¢ztem, û vajon lÀtja-e, de bizonyÀra nem akarta lÀtni, mert eln¢zett valahovÀ messze a fÀk f´l¢, egy pillantÀst sem vetett a fia utÀn.
Az egyetem megkezd¢se elûtt nagyapÀm bevitt a szobÀjÀba, gondosan becsukta az
ajtÂt, ¢s ny´gd¢cselve felemelte a matracÀt. Tudtam rÂla, hogy ott tartja a p¢nz¢t, csodÀlkoztam is, hogy van ehhez bÀtorsÀga, s valÂban ott sorakoztak meglapulva a kis
zsÀkok. °reztem, hogy nagyapÀm engem n¢z, mit szÂlok mindehhez, s azt is ¢reztem,
hogy vÀrna tûlem valamit, ¢n azonban semmit nem tudtam szÂlni. Kicsit csalÂdottan
hajtotta vissza a matracot, egy ideig t¢tovÀzott, aztÀn csak rÀszÀnta magÀt. Intett, hogy
menjek, s kivezetett a kert v¢g¢n ÀllÂ r¢gi kÃthoz. Ezt mÀr nagyon r¢gÂta nem hasz-
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nÀltuk, fÀk ¢s bokrok vett¢k k´r¡l, rÀnûtt a borostyÀn, s kezdte sz¢tfeszÁteni az oldaldeszkÀkat. A kÃt k´r¢ rakott nagy term¢sk´veket alig lehetett lÀtni a gaztÂl. NagyapÀm lehajolt, ¢s felemelte az egyik mozdulatlannak lÀtszÂ k´vet. A g´d´rbûl, el¢g
m¢lyrûl felhÃzott egy lÀdÀt, olyan nehezen, hogy nekem is segÁtenem kellett. Kinyitotta, s diadalmasan n¢zett rÀm, mint aki biztos a sikerben, s jÂl gondolta, mert valÂban
leesett az Àllam. Aranyrudakat lÀttam, sokat, fogalmam sem volt rÂla, mennyit, de az
biztos, hogy rengeteg p¢nzt ¢rtek. Amikor meg tudtam szÂlalni, megk¢rdeztem, mibûl
gondolja, hogy ez biztonsÀgos hely, ennyi p¢nzt mÀr bankban k¢ne tartani. Nem bÁzom a bankokban, vÀlaszolta suttogva, senkiben ¢s semmiben nem bÁzom. Az¢rt leszel
te bankÀr, hogy majd te ûrizd ¢s gyarapÁtsd tovÀbb, ¢rted? °rtettem, nagyon is ¢rtettem, csakhogy ¢n arra az ´r´mtelen, szigorÃ ¢letre gondoltam, amilyent a mi csalÀdunk ¢lt s ¢l most is, s hogy mindez ez¢rt lenne, ez¢rt a halott dolog¢rt, ezt nagyon
szomorÃnak talÀltam. °s akkor meglÀttam nagyapÀm boldogan csillogÂ szem¢t, kipirult arcÀt, olyan volt, amilyennek m¢g sohasem lÀttam. Igen, gondoltam, û ezt nevezi
boldogsÀgnak, s ûk valamennyien, nekik a p¢nz nem eszk´z, hanem c¢l, ki tudja, milyen r¢gi, generÀciÂkon Àt cipelt vÀgy, ami v¢gre megvalÂsulni lÀtszik. °n hogyan is
¢rthetn¢m, ¢n, aki kibontott szÀrnyakrÂl Àlmodozom! S ekkor r¢m¡lten j´ttem rÀ,
hogy nem rombolhatom ´ssze mindazt, amit nagyapÀm fel¢pÁtett, nem hagyhatom
magÀra, hogy nekem azzÀ kell lennem, ami fel¢ terelt, hiÀba vannak az Àlmaim, mikor
az û ÀlmÀt kell megvalÂsÁtanom, ¢s nem f¢lelembûl, hanem valami ismeretlen erû hatÀsÀra, amely ugyan nagyapÀmbÂl Àrad, de nem egyed¡l az ´v¢, hanem m¢g nagyon
sokak¢, akik elûtte jÀrtak az idûben, ez a csalÀd ereje, amit Ãgy hagytak ´r´k¡l egymÀsra, hogy nem is tudnak rÂla. Ennek az erûnek semmi k´ze nincs ahhoz, hogy szeretem-e a csalÀdomat, hogy jÂ embereknek tartom-e ûket, ez az erû, akÀrcsak a gravitÀciÂ, nem engedi, hogy felemelkedjek, hiÀba n´vesztettem a szÀrnyaimat.
Az egyetemet v¢g¡l nem itthon kezdtem el, nagyapÀm SvÀjcba k¡ld´tt. Rengeteg
p¢nzbe ker¡l ez, sopÀnkodott nagyn¢n¢m, ¢s igaza volt, m¢gis Ãgy lett, ahogy nagyapÀm akarta. HÀborÃ lesz, mondta, s Ãgy n¢zett f´lfel¢, mintha a sz¢ljÀrÀsbÂl lehetne
ezt megÀllapÁtani. 1938-at Ártak akkor. A tanulÀs tovÀbbra sem jelentett neh¢zs¢get,
hiszen bÀrmit k¢pes voltam megtanulni, csak ¢ppen v¢gtelen¡l untam. N¢hÀnyszor
elfogott a vÀgy, menek¡lni akartam, de akkor ism¢t lÀttam a lÀdÀba zÀrt aranyrudakat,
nagyapÀm bizakodÂ szem¢t, s azonnal elsz¢gyelltem magam. A hÀborÃ k´zeledett, aztÀn egyszer csak ott volt minden¡tt, m¢g SvÀjcban sem lehetett nyugta tûle az embernek, mindig az otthoniakra kellett gondolni, s rettegni attÂl, mi lesz, ha ez a borzalom
nem Àll meg a hatÀrnÀl, s undorÁtÂ mocska bezÃdul az ajtÂ alatt, mint ÀradÀsnÀl a
zavaros folyÂvÁz, s elpusztÁt mindent, ami az ÃtjÀba ker¡l. NagyapÀm azt ¡zente, hogy
semmik¢ppen ne j´jjek haza, csak legyek eg¢szen nyugodtan, ûk meglesznek valahogy. °n utolsÂ iskolai ¢vemben mÀr munkÀt is kaptam egy kisebb bankban, olyan
gyakornokf¢le voltam, s ennek nagyapÀm v¢gtelen¡l ´r¡lt. Tudtam, hogy arra vÀr
mÀr izgatottan egy ideje, mikor adhatja Àt az aranyÀt. Nagyon bÁzom benned, fiam,
Árta, meglÀtod majd, milyen jÂl kitalÀltam ¢n azt, hogy teneked minek kell lenni. Jegyezd meg, hogy a sokbÂl csak m¢g t´bb lehet, s neked mÀr mÀs dolgod sem lesz, mint
ezzel t´rûdni. Mi valahogy kibÁrjuk a hÀborÃt, csak te vigyÀzz magadra! ¹reg vagyok,
de azt tÀn m¢g meg¢rem, hogy meglesz, amit akartam.
Ilyen leveleket Árt, s ¢nnekem elszorult a szÁvem ennyi naivsÀgtÂl. MindhÀrom fia
a fronton, k¢t unokÀja szint¢n, nagyn¢n¢m beteg t¡dûvel az Àgyat nyomja, û pedig
ûrzi az aranyat, esetleg idûnk¢nt megn¢zi, ha ugyan m¢g van ereje, hogy felhÃzza a
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kÃtbÂl, ¢s vÀr t¡relmesen. Olyannyira lenyüg´z´tt, hogy kezdtem ¢n is rem¢nykedni,
mintha nem is lÀtnÀm, mi t´rt¢nik a vilÀgban.
çm hiÀba rem¢nykedtem. NagyapÀm nem ¢lte meg a hÀborÃ v¢g¢t, m¢g '45 elej¢n
elvitte egy szÁvroham. °n akkoriban semmit nem tudtam rÂluk, utolsÂ informÀciÂm
az volt, hogy apÀm is ¢s OlaszorszÀgban ¢lû nagybÀtyÀm is elesett a fronton. Mire nyÀr
v¢g¢re hazajutottam, csak nagyn¢n¢met talÀltam csontsovÀnyan, erûtlen¡l. MÀr sÁrni
sincs erûm, panaszolta, itt mÀr csak a pusztulÀs van. Megtudtam, hogy utolsÂ nagybÀtyÀm is eltünt, feles¢ge ´sszeÀllt egy orosz tiszttel, ¢s gyerekeivel egy¡tt elment vele
egy szÂ n¢lk¡l. Annyit sem mondott, hogy szervusz, Ir¢n, ¢n elmegyek vagy valami,
reggelre kelve hült helye volt neki is meg az oroszoknak is, mes¢lte, mert azokbÂl volt
itt bûven, ellept¢k az udvart, a kertet, a disznÂÂlajtÂt lekaptÀk, ¢s azon vÀgtÀk fel a
rengeteg csalÀnt, abbÂl fûztek levest, ¢s azt ett¢k, mint a kacsÀk. M¢g jÂ, hogy ezt mÀr
nagyapÀd nem ¢rhette meg, bÀrcsak ¢n is meghaltam volna vele egy¡tt, sÁrta el magÀt,
aztÀn olyan k´h´g¢s j´tt rÀ, hogy azt hittem, soha nem fogja abbahagyni. Amikor magÀhoz t¢rt, nagyapÀmrÂl kezdett mes¢lni, az utolsÂ perceirûl, a halÀlÀrÂl meg hogy
hogyan rendezte el utÀna egyed¡l, hogy tisztess¢gesen n¢zzen ki a koporsÂban. Igaz
is, jutott esz¢be, szerintem az utolsÂ szavaival neked akart szÂlni. Mondd meg neki,
hogy vigye, vigye el, ezt k¢tszer is ism¢telte, sÁrta el magÀt megint nagyn¢n¢m, de
aztÀn mÀr nem is szÂlt t´bbet, csak lehanyatlott az Àgyra. Tudod-e, mire gondolhatott,
k¢rdezte k¢sûbb, ¢s ¢n csak h¡mm´gtem, ¢s arra vÀrtam, hogy alkalom legyen kimenni a kertbe. Amikor nagyn¢n¢m elfÀradt a sok besz¢dtûl, ¢s lefek¡dt, azonnal a
kertbe rohantam a r¢gi kÃthoz, de mÀr Ãtk´zben ¢reztem, hogy hiÀba. °s valÂban, a
lÀda nem volt ott, bÀr mindent ugyanÃgy talÀltam, ahogy nagyapÀm hagyta. Akkor
ott a kÃtnÀl az ¢n k´nnyeim is megeredtek. Nem az arany¢rt, a vagyon¢rt sÁrtam, hanem az¢rt a kincs¢rt, amit nemzed¢keken Àt halmozott a csalÀdom. Az erû volt az a
kincs, az akarat, s igen, a teremt¢s, ami ott pusztult el a kifosztott kÃtnÀl, ott vÀlt semmiv¢ annyira, hogy mÀr engem sem tÀplÀlt tovÀbb.
Ott maradtam a hÀzban beteg nagyn¢n¢mmel. Alkalmi munkÀkat vÀllaltam, ¢lt¡nk
valahogy. Nagyn¢n¢m m¢g pÀr ¢vig hÃzta, ¢n Àpoltam v¢gig, nem akart kÂrhÀzba
menni, s meghalt, mielûtt a hÀzat ¢s mindent, amink m¢g volt, elvett¢k, engem meg
azzal gyanÃsÁtottak, hogy SvÀjcban k¢mkedtem volna, aztÀn ebbûl, hÀla az ¢gnek, semmi sem lett. A vÀrosba k´lt´ztem, egy darabig figyeltek, nem kaphattam Ãtlevelet, n¢ha k¢rdezgettek errûl-arrÂl. Egy szÀl magam ¢ltem, gy´kerek n¢lk¡l, otthon n¢lk¡l.
MunkÀsszÀllÂn laktam, amennyit k´nyveimbûl magammal vittem, az volt az otthonom, s ¢pÁtettem a vÀrost. '56-ban visszamehettem volna SvÀjcba, ne k¢rdezz¢k, mi¢rt
nem, magam sem tudom. TalÀn mert addigra mÀr ismertem a feles¢gemet, talÀn mert
nem voltak mÀr vÀgyaim, terveim, pedig fiatal ember voltam, sok ¢sszel ¢s tudÀssal a
fejemben, ki tudja. Valami¢rt nem akartam mozdulni.
AztÀn, amikor mÀr csendesebb idûk j´ttek, lett nekem is sorban minden. Feles¢g,
lakÀs, gyerekek, megfelelû ÀllÀs egy takar¢ksz´vetkezetn¢l. V¢g¡l eg¢sz ¢letemben
p¢nzzel foglalkoztam, egykedvüen, olykor unottan ¢s teljesen k´z´mb´sen. Idûnk¢nt
azonban, ha nagyapÀmra gondoltam, m¢g el¢gedetts¢get is ¢reztem, hiszen ez majdnem az, amit û akart, majdnem. N¢ztem a gyerekeimet, de nyomÀt sem lÀttam benn¡k
annak, ami csalÀdunkat hajtotta, fûleg nagyapÀmat. Arra gondoltam akkor, hogy v¢gk¢pp kioltÂdott az az erû. çm egy idû Âta kis unokÀmat figyelem. Ahogy tanul jÀrni,
fÀra mÀszni, biciklizni, ezerszer is Ãjrakezdve, ´sszeszorÁtott szÀjjal. MostanÀban ÀllandÂan rep¡lûket rajzol. Valamelyik nap a tyÃkketrecben ¡lt, ¢s kedvenc tyÃkja szÀr-
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nyait vizsgÀlta. Nagyapa, szÂlalt meg, szerinted megprÂbÀlna rep¡lni, ha nem tudnÀ,
hogy ketrecben van? Nem tudom, feleltem, talÀn meg. SokÀig gondolkozott, aztÀn azt
mondta, ¢n a hely¢ben m¢g a ketrecben is megprÂbÀlnÀm, mert rep¡lni nagyon jÂ
lehet, ¢s volt valami r¢ges-r¢gen lÀtott villanÀs a szem¢ben, amitûl megsz¢d¡ltem egy
pillanatra.

G. IstvÀn LÀszlÂ

SZEMET NYITNI
Szemet nyitni: mint egy nagy,
meghalÂ mozdulat, eleje
v¢ge k´z´tt nincs idû. ögy eml¢kszel:
àelûbb lÀttalakÊ, ¢n vigyÀztam,
fogtam a kezed, mutattam k´rbe
a tÀrgyakat, csÃsztÀl a szûnyegen,
asztal¢lbe verted a fejed, ¡vegcser¢p
volt ujjaid k´z´tt, te nem vigyÀztÀl.
ögy eml¢kszel, àelûbb lÀttalakÊ, elfolyt
a k´zben, mint amikor t¡k´rbe n¢zel,
¢s nincs szemed. Szemet nyitni, amerre
nem szabad. Szemetnyitni, legyen
tavaszhang, csak egyszerü ¢s
tÀrgytalan, ami nem sebez, mintha a
hangban fogannÀl ä s´t¢t a r¢s
a t¡k´rben, koncentrÀlj, szorÁtsd
a kezem. Minden napban ott a folt,
m¢g jobban vakÁt, ha f¢nytelen.
Te nem vigyÀztÀl, Ágy kell ¢lni,
szorÁtsd kitartÂan, szenved¢lytelen,
ahogy megÀlmodtad azt a magzatszemet.

Payer Imre

LEHULLñ VAKOLAT
Ha jÂl eml¢kszem, tizen¢vesen
¢ltem a legintenzÁvebben Àt
a t´rt¢nelmi dialektikÀt,
szem¡vegesen, k¢k k´penyesen.
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C¢lba ¢rkezett a t´rt¢nelem?
kovÀcsoltvas l¢pcsûkorlÀtot lÀttam,
mint egy buddhista megvilÀgosodÀsban,
ne legyen v¢ge, vad folyÂ legyen!
ä erre gondoltam. De se Ágy, se Ãgy
nem lett, nem lesz. Csak k¢pzet, akarat,
lehullÂ vakolat
nem l¢tezû falrÂl, t´rt t¢gla hÃgyszagÃ huzatban. Csontkem¢nyre szÀradt,
Ãjrak¢pzelûdik ä mondÂdik, mÀsnak.

HORVçTH JçNOS °S KERESZTURY DEZSý
LEVELEZ°S°BýL
HorvÀth JÀnos ¢s Keresztury Dezsû tanÀrätanÁtvÀnyi kapcsolatÀt ûszinte szeretet ¢s barÀtsÀg jellemezte. Mint HorvÀth
JÀnos levelei is tanÃsÁtjÀk, a tanÀr kezdetben tÀmogatta, irÀnyÁtotta kivÀlÂ tehets¢gü n´vend¢k¢t, majd egyengette ÃtjÀt, s
k¢sûbb is megosztotta gondolatait fiatal
kartÀrsÀval.
Keresztury Dezsûnek az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrban ûrz´tt fondja HorvÀth JÀnos ´tvenkilenc level¢t, illetve levelezûlapjÀt foglalja magÀban (1929ä1960).
HorvÀth JÀnos irodalmi hagyat¢kÀnak
nagy r¢sze, Ágy levelez¢se is csalÀdja birtokÀban van, de Keresztury Dezsû hozzÀ in-

t¢zett leveleinek t´bbs¢ge elveszett vagy
lappang; HorvÀth JÀnos leÀnyÀnak, Korompay Bertalann¢nak szÁvess¢g¢bûl k¢t
Keresztury-levelet k´zl¡nk, mutatÂba.
A Holmi 1995. decemberi szÀmÀban
mÀr megjelent HorvÀth JÀnosnak Keresztury Dezsûh´z int¢zett ´t levele. Mint
akkor, most is fûk¢nt az irodalomt´rt¢neti vonatkozÀsÃ levelek k´z¡l vÀlogattunk,
de ÁzelÁtûk¢ppen azokbÂl is adunk n¢hÀnyat, amelyek a lev¢lÁrÂk szem¢lyes kapcsolatÀra vilÀgÁtanak rÀ. Valamennyi lev¢l
egyszersmind kordokumentum.
Monostory KlÀra

Keresztury Dezsû HorvÀth JÀnosnak
Berlin, 929. V I. 8.
M¢ltÂsÀgos Uram,
engedje meg, hogy elk¡ldjem a kis Babits-cikk k¡l´nlenyomatÀt. Sajnos aprÂ betükkel
van nyomtatva, de hiszen nem is ¢rdemelt sokkal nagyobbat. A ànagyon sz¢pnekÊ k¢sz¡lû dolgok, Ãgy lÀtszik, rendesen rosszul siker¡lnek. °s igazÀn sz¢gyenlem, hogy
M¢ltÂsÀgod dics¢rete utÀn, mely szerint mÀr jobban tudok magyarul, ilyen n¢met ÁrÀs-
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sal jelentkezem, de, Ãgy lÀtszik, a nyelv csakugyan inspirÀlja a gondolatot is, ¢s befolyÀsolja a gondolatmenetet. Nem tudom, tartalmilag nem lesz-e kifogÀsa ellene M¢ltÂsÀgodnak, bizonnyal tÃlm¢retezett egy kicsit az ¢rt¢kel¢s, de azt hiszem, Babits csakugyan legjelent¢kenyebb ¢lû k´ltûnk. °s ä nem tudom, a sors t´rv¢nye vagy irÂniÀja-e
ä a baloldali tÀbor mÀr nagyon is konzervatÁvnak kezdi kikiÀltani. ögy lÀtszik, a baloldaliak is csak besz¢lnek a k´ltûkrûl, de nem olvassÀk ûket.
Az itteni tudomÀnyos vilÀgrÂl most nem tudok jÂformÀn semmit Árni, az utolsÂ hetekben alig olvastam ä az ismertetendû magyarokon kÁv¡l ä tudomÀnyos k´nyvet. Ne
m¢ltÂztass¢k azt hinni, hogy elpÀrtoltam a tudomÀnytÂl, de egy kicsit elteltem vele a
t¢l folyamÀn, s a berlini àFestwoch¢kÊ minden napra szolgÀlnak valami Ãj, tanulsÀgos
¢s ¢rdekes esem¢nnyel. Sokat voltam szÁnhÀzban, a berliniektûl igazÀn rengeteget lehet tanulni, hiszen a pestiek is ä amint olvasom ä az itteni elûadÀsokat mÀsoljÀk. Nagy
rendezûik vannak, ¢s igen nagy szÁn¢szeik. A hÀrom opera is vet¢lkedve akarja elvinni
a pÀlmÀt, most az ¡nnepi jÀt¢kokra ´sszetoboroztÀk a legjobb ¢nekeseket ¢s karmestereket. Az itt vend¢gszereplû milÀnÂi Scala egyik elûadÀsÀt is hallottam, Bach h-moll
mis¢j¢t s legutÂbb a IX. szimfÂniÀt Furtw¤ngler elragadÂ vezet¢se alatt. M¢g van egyn¢hÀny elûadÀs, azutÀn jÃlius elej¢n hazautazom, most mÀr nem olyan ´r´mmel, mint
tettem volna m¢g novemberben; az elsû kellemetlen ¢rz¢s ¢s ellenszenv mÀr elmÃlt,
s k¢nytelen vagyok megvallani, hogy nagyon sokat k´sz´nhetek ennek a berlini ¢vnek.
J´vûre, rem¢lem, legalÀbb tÁzszer ennyit tudok majd dolgozni s okulni. Hazautaztomban Bayreuth, Rothenburg, N¡rnberg, M¡nchen, B¢csen Àt veszem utamat, s lehet,
hogy elûbb m¢g elkÁs¢rem Farkas professzor urat Breslauba, a magyar h¢tre, ahol û
elûadÀst fog tartani. ý most boldogan vÀrja a nagy csalÀdi esem¢nyt, s sokat dolgozik.
Most fejezett be egy tanulmÀnyt a romantika fogalmÀnak magyar fejlûd¢s¢rûl; gondjai
megszaporodtak, mert Becker miniszter tÀvozÀsÀval egyik legnagyobb pÀrtfogÂjÀt veszÁti el az int¢zet. Papp ZoltÀn irodalomszociolÂgiai ¢rdeklûd¢s¢nek mÀr meg is ¢rett
elsû gy¡m´lcse, legutÂbb siker¡lt elûadÀst tartott errûl a k¢rd¢sk´rrûl az int¢zetben,
ahol egy¢bk¢nt is folyik a munka; most ugyan egy kicsit tavasziasan, mert a Berlin
k´rny¢ki sz¢p tavasz nagy csÀbÁtÂ, s hetenk¢nt legalÀbb egyszer megsz´k¡nk egy-egy
eg¢sz napos csÂnakkirÀndulÀsra. Pestre k´r¡lbel¡l szeptember k´zep¢n jutok el, s akkor ä engedelm¢vel, tisztelegni fogok M¢ltÂsÀgodnÀl. Sz¢p ¢s kellemes nyarat kÁvÀnok
Professzor örnak, hÀlÀs, tisztelû tanÁtvÀnya:
Keresztury D.
A kis Babits-cikk ä MICHAEL B ABITS, DER LYRIKER, megj.: Ungarische Jahrb¡cher, 1929. IX. 110ä
116. o. (Magyar fordÁtÀsa megjelent Keresztury Dezsû Babits-k´tet¢ben 1988-ban, a SÀgvÀri
Endre Nyomdaipari Szakk´z¢piskola ¢s SzakmunkÀsk¢pzû Int¢zet kiadÀsÀban.) ä A lev¢lÁrÂ
Keresztury ekkor a berlini (Kaiser Wilhelm ä most: Humboldt) egyetem magyar nyelvi lektora,
a Collegium Hungaricum k´nyvtÀrosa ¢s a Berlitz-iskola tanÀra volt. ä Farkas professzor ä Farkas
Gyula (1894ä1958) irodalomt´rt¢n¢sz, 1928-tÂl a berlini egyetem magyar tansz¢k¢nek vezetû
tanÀra ¢s a Collegium Hungaricum igazgatÂja. ä Becker miniszter ä Carl Heinrich Becker (1876ä
1932) porosz kultuszminiszter, egyetemi tanÀr. MagyarbarÀt volt, neki k´sz´nhetû a berlini
egyetem magyar tansz¢k¢nek ¢s a Magyar Int¢zetnek a l¢trehozÀsa.
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HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
Bp., 1929. jÃn. 19.
Kedves Keresztury ör! A ànagyon sz¢pÊ cikket megkaptam; k´sz´n´m azt is, meg a
levelet is. A jellemz¢s jÂ, helyes; ¢s ¢rt¢kel¢sben sem talÀlom tÃlzÂnak. Az eg¢sznek
igen jÂ n¢met Áze van, de ez ezÃttal hely¢nvalÂ; bÀr a gondolkodÀs n¢mely magyarizmusait ´r´mmel fedeztem fel benne. Egy hibÀja van, s ezt az¢rt tudom jÂl megmondani, mert nekem is az a hibÀm: bizonyos zsÃfoltsÀg, szük helyen menn¢l t´bbet, mindent elmondani akarÀs. De ¹n n¢met¡l Árt, s n¢metben ez stÁlszerübb, mint minÀlunk.
ä SzÂval meg lehet el¢gedve vele.
Azt mÀr, azt hiszem, r¢g megÁrtam, hogy Pint¢r igen jÂnak talÀlta azt a bizonyos
cikk¢t, ´r¡lt neki, s a legk´zelebbi, vagyis (sajnos, csak) ûszi szÀmban k´zz¢teszi. ä Level¢nek nagy r¢sze elûl (szÁnhÀzak, Ãtitervek stb.) mogorvÀn bezÀrtam keblemet, nehogy kÁs¢rtetbe j´jjek kollokviumok s egy¢b ¢v v¢gi tortÃrÀk àfarbarÃgÀsÀraÊ. JÃl. 2-Àn
utazom csalÀdom utÀn Graz mell¢ (St. Peter bei Graz, Schloss Reinthal).
SzÁves ¡dv´zlettel
HorvÀth JÀnos
Pint¢r Jenû ä (1881ä1940) irodalomt´rt¢n¢sz, a Magyar Irodalomt´rt¢neti TÀrsasÀg egyik megalapÁtÂja, az Irodalomt´rt¢net cÁmü folyÂirat szerkesztûje, egyetemi tanÀr. Fûmüve: A MAGYAR
IRODALOM T¹RT°NETE ä t´bb javÁtott ¢s bûvÁtett kiadÀsban.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
Bp., 1931. jan. 15.
Kedves Keresztury ör!
Level¢t s egy kivÀlÂ tÀrsasÀg Àltal alÀÁrt k¢peslapjukat k´sz´nettel vettem. Csak az¢rt
nem vÀlaszoltam eddig, mert komolyan vettem a Magyar Romantika szerzûj¢nek àLev¢l
megy! ºdv!Ê kiÀltÀsÀt. Menni mehetett valahovÀ lev¢l, de ide nem j´tt. Nem vÀrok
hÀt rÀ; û most Ãgysem Ár, hanem olvas... bÁrÀlatokat. °n mÀr olyat is olvastam, amit û
m¢g nem, s tudok olyanrÂl, amit û nem is sejt. çltalÀban jobban ¡t´tt ki a dolog, mint
rem¢ltem: nem szidtÀk ´ssze el¢gg¢: m¢g el talÀlja bÁzni magÀt.
A lev.lap c¢lzÀsait legnagyobbr¢szt ¢rtem, csak azt nem, hogy Ker¢nyi Ãr (àGyuriÊ)
mi-fene àazonossÀgotÊ keresg¢l. A mathematikusok v¢gtelen¡l h¡lye alapt¢tele, amely
szerint àminden mennyis¢g egyenlû ´nmagÀvalÊ (=) mÀr r¢g megoldotta az azonossÀg rejt¢ly¢t; rem¢lem, û valami egyebet firtat. Hogy SÁk SÀndor a ritmikÀt reformÀlja,
azon nem csodÀlkozom; mÀr r¢gen hozzÀfogott, de akkor nem siker¡lt neki: illû, hogy
tovÀbb kutasson. Hogy mÀsok a ànemz. klasszicizmustÊ ¢ltetn¢k, nem hiszem: bizonyÀra valami jelenvalÂbbra ¡rÁtgetik a pohÀrt! SzentivÀnyi Ãr pedig ne SzilÀgyi S. szellem¢t id¢zze, hanem a pietizmus¢t! AzÂta is volt errûl cikk a Viertel-Jahrschr.-ben ä
ajÀnlja neki Payr SÀndort is (PietistÀk a 18. sz.-ban, 1898). BÀrki mit mÁveljen, k´sz´n´m az ¡dv´zletet, s ¡dv´zl´m az alÀÁrÂkat.
°n most azon t´r´m a fejem, vajon Eckhardt SÀndort megbuktattassam-e harmadÁzben is az Akad¢miÀban. F¢lek, ha ajÀnlom, megint ez lesz a v¢ge. Mindamellett
(minthogy sohasem az osztÀlyban, csak a pl¢numban vÀgtÀk el), ha csak az osztÀly ez-
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Ãttal nem ellenzi, ÃjbÂl ajÀnlani fogom. BÀr a dolog annyibÂl teljesen kilÀtÀstalan,
hogy ha pÀrszor megbukik, sem javul. A vÀlasztÀsok k´zeledt¢vel egyre szemtelenebb
cikkekben nyilatkozik kivÀlÂ akad¢mikusokrÂl. ä Ez az¢rt tartozik àideÊ, mert n¢melyek mÀr ¢rdeklûdtek: meg mern¢m-e kockÀztatni Farkas Gyula ajÀnlatÀt (alighanem
F. Gyula titkos megbÁzÀsÀbÂl!). °n term¢szetesen arra hivatkoztam, hogy Eckhardtot
az osztÀly 2 Ázben is megvÀlasztotta: hÀrom a magyar igazsÀg ä nem tÀgÁtok a harmadiktÂl. Egy¢bk¢nt is F. Gy. m¢g fiatal ember: vÀrhat. (K´zt¡nk mondva: Ãgy kibuktatnÀk, hogy csak Ãgy nyekkenne!) NB. az I. osztÀlyban lev. tagsÀgra csak 1 hely van; s
minthogy F. Gy. Ág¢rete ellen¢re sem levelezik, azt nyilvÀnvalÂan nem ¢rdemlette meg.
Eff¢le l¢ha gondolatokon kÁv¡l komolyabbak is lefoglaltÀk utÂbbi napjaimat. Eml¢kk´nyv k¢sz¡l ä titok, hogy kinek ä, s abba kellett nekem is beleremekelnem n¢hÀny
lap erej¢ig. ElhatÀroztam, hogy k´nnyen, szellemesen, egy pipadohÀny mellett kif¡tytyentem az eg¢szet, s az lett a v¢ge, hogy napokig g´rnyedtem mellette. Az a baj, hogy
mihelyt belekapok valamibe, lehÃz valami (nagy csizma? r´vidlÀtÀs?), s beleragadok,
sût ä ha csak k¡l´n´s mÂdon ki nem szakÁtom magam, belefulladok. Ez¢rt nem vÀllalok semmit.
AnnÀl kev¢sb¢, mert megy minden, m¢g az ¹n nyelvk´nyve is ä hiÀba mondjÀk sz¡ks¢gesnek elûzûleg az ¢n r¢szv¢telemet. Most mÀr meggyûzûdhetett errûl, ¢n pedig
´r¡l´k, hogy elk¢sz¡lt vele.
A verset k´sz´n´m. Nem rossz,* de most nem Árok t´bbet felûle ä f¢lv¢n itt is a
àbelemeleged¢stûlÊ.
A monolÂg kultÃrÀval mit tervez? ízl¢st´rt¢neti fejezet? A magyar k´z´ns¢g jellemz¢s¢¡l? °n magam mÀr hovatovÀbb csak monolÂgkultuszra adom magamat, de ez
mÀsvalami.
SzÁves ¡dv´zlettel
HorvÀth JÀnos
* Valamelyes klasszicitÀs van benne. De Berzsenyi mellett Dayka GÀbor-elem is. Ezt
s¡sse ki Farkas!
°n k¢szs¢ggel elmer¡ltem benne.
A MAGYAR ROMANTIKA szerzûje ä Farkas Gyula (a monogrÀfia 1930-ban jelent meg). ä Ker¢nyi
Gy´rgy ä (1902ä1986) n¢pzenekutatÂ, zeneszerzû, karnagy. E´tv´s-koll¢gista volt. (Doktori diszszertÀciÂja: A MAGYAR JAMBUS-DALLAMOK RITMUSA.) ä SÁk SÀndor ä (1889ä1963) piarista pap,
k´ltû, irodalomt´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr. ä Payr SÀndor ä (1861ä1938) evang¢likus egyhÀzt´rt¢n¢sz. VonatkozÂ müve: A PIETIZMUS PAEDAGñGIçJA (Pozsony), 1908). ä Eckhardt SÀndor ä
(1890ä1969) irodalomt´rt¢n¢sz, nyelv¢sz, szÂtÀrÁrÂ, egyetemi tanÀr, E´tv´s-koll¢gista, majd a
koll¢gium tanÀra. ä Eml¢kk´nyv k¢sz¡l ä minden bizonnyal a N°GYESY (LÀszlÂ) E ML°KK¹NYV
(1931). ä Az ¹n nyelvk´nyve ä Keresztury Dezsûnek a berlini Berlitz-iskolÀban tanulÂ n¢met hallgatÂk szÀmÀra Árt magyar nyelvk´nyve.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
Schl. Reinthal, 1931. aug. 25.
Kedves Keresztury ör!
KÀr, hogy elûbb nem Árt, akkor p¢nze sorsÀrÂl mÀr ¢rtesÁthettem volna. TalÀlomra
menesztettem ugyan egy levelet az E´tv´s-koll¢giumba, s Farkast is k¢rtem, hogy ha
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cÁm¢t tudja, ¢rtesÁtse, de, Ãgy lÀtszik, mindez sikertelen volt, mert ma ¢rkezett level¢ben mindezekrûl nem tesz emlÁt¢st.
R´viden megism¢tlem tehÀt emlÁtett levelem foglalatÀt.
Mikor azt a lapjÀt megkaptam, melyben p¢nze elveszÁt¢s¢rûl ¢rtesÁtett, lementem
St. Peterbe, a gendarmerie-hoz, s bejelentettem a dolgot, mit sem bÁzva a sikerben.
MÀsnap mÀr megkaptam az ¢rtesÁt¢st, hogy a p¢nz megvan, s k¢ts¢gtelen¡l az ¹n¢,
mert a tÀrcÀban cÁme is megvan valami mÂdon; az ´sszeg 2 db. 50 Schillinges bankÂ
(lehet, hogy t´bb is, a csendûr inspektor ennyit mondott). TovÀbbi felvilÀgosÁtÀst a
Polizei-Direction, Fund-Amt, Graz ad, s oda kell fordulnia ¹nnek szem¢lyesen (lev¢lben)
a tovÀbbiak¢rt. 10% a becs¡letes megtalÀlÂt illeti.
A ànyaralÀsÊ igen gyalÀzatos k´r¡lm¢nyek k´z¢ szorult, vagyis szorÁt engemet. Folytonos, pocs¢k, hideg esû, vagy ami m¢g kilÀtÀstalanabb: meleg esû; alig lehet kimozdulni. MiÂta itt vagyok, mind´ssze 3-4 nap kiv¢tel¢vel ez az Àllapot. Jellemzû, hogy
Hammern¢l (nem Kikkmaiern¢l) csak egyetlenegyszer ¡lhettem kint a szabad levegûn
(hogy sz¢pen fejezzem ki magam: a term¢szet korcsmÀjÀban), minden mÀs alkalommal, ha ugyan elmehettem, az ivÂba kellett behÃzÂdnom. így a mÃlt h¢ten Kerecs¢nyi
Dezsûvel is, aki szint¢n felkeresett nyaraim tanyÀjÀn. Fel-feltekintek a fellegek m´g´tt
konokul elbÃjt nap fel¢, s megfenyegetem a cigÀnnyal: àMajd s¡tn¢l m¢g, de nem lesz
kinek!Ê
Az eml¢kbesz¢d k¢sz, Ãgy-ahogy; olykor k´ltûi sugalmak prÂbÀltak sz¢p k¢peket,
csÁnt, bÀjt, kecset ¢s kellemet oltani bel¢, de a stÀjer esû leverte a lepk¢k hÁmporÀt, s
lett az eml¢kbesz¢dbûl egy tenyeres-talpas HorvÀth JÀnos-i mÁv, dÁsztelen ¢s dadogÂ.
Az volt a c¢lom, hogy megszerettetem az embert; evvel elt´ltv¢n az idût, lÀtom, hogy
alkotÀsa megfelelû m¢ltatÀsa n¢lk¡l se keze, se lÀba az eg¢sznek. Na de ¢n mÀr ki nem
n´vesztem azt neki. Legfeljebb egy m¢ltÂ zÀrad¢kot eszelek m¢g ki hozzÀ, mint Farkas
a legÃjabb k´nyv¢hez.
ý ti. (¢ppen tegnap fejeztem be elolvasÀsÀt) a v¢g¢re odaÁrta, hogy V°GE, jÂllehet
az elej¢re nem Árta oda, hogy Eleje. Eg¢szben v¢ve, mÁg kitüz´tt c¢ljÀnÀl maradva,
nemzed¢k¢nek s azzal kapcsolatos, irodalmi-geo-genealÂgiai hÀlÂzatait teregeti ¢s bogozgatja, igen ¢rdekes, helyes, tanulsÀgos, olykor kitünû ¢s Ãj, de a v¢g¢n, irodalmi
(ti. autonÂm irodalmi) szempont sz¡ks¢g¢t is ¢rezv¢n, ad egy rÀadÀsfejezetet, amely
nem m¢rkûzhet a t´bbiekkel, s amelyet n¢zetem szerint (meg is fogom neki Árni) legjobb volna elhagyni. Eg¢sz hatÀrozottsÀggal arra az ÀllÀspontra kell helyezkednie,
hogy nem irodalomt´rt¢netet Ár, hanem tanulmÀnyt, mely az irodalomt´rt¢net szÀmÀra
irodalom k´r¡li ¢s irodalombefolyÀsolÂ t¢nyezûkrûl ad felvilÀgosÁtÀst: aff¢le al¢pÁtm¢nyt.
Sok l¢lekderÁtû megjegyz¢st csatoltam hozzÀ, ideszorulva a bolthajtÀs alÀ, ezzel prÂbÀlvÀn pÂtolni a hütlen napsugÀrt. Engem derÁtett, Farkas barÀtunk nevetve fog okulni, pr¡szk´lni s majdan t´r´lni ¢s Àtfogalmazni. Vannak àfelmeleged¢seiÊ, naiv pillanatai, mikor ä kivÀlt a v¢g¢n ä hit¢rûl, magyar hit¢rûl ¢s mÀs eff¢l¢krûl tesz vallomÀst
remegû hangon ä pedig voltak¢pp csak azon lelkesedik fel, hogy: V¢ge. Ilyen helyeken k¡l´n´sen jÂl kicinikuskodtam magamat.
Egy levelezûlapon megÁrtam mÀr neki, hogy ÀltaljÀban v¢ve igen jÂ k´nyvet Árt. A
r¢szleteket k¢sûbb k´zl´m vele, majd ha a nÀlam levû szakvizsgai dolgozatokat is legyürtem.
Az¢rt, hogy a k¢t k¢ks¢g k´z´tt lebeg, mint a Mohamed koporsÂja, m¢g visszaszÀllhat annyira az anyaf´ldre, hogy p¢nze elveszt¢s¢nek, zavarainak, elutazÀsÀnak k´ze-
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lebbi k´r¡lm¢nyeit megÁrja. Itt ui., Reinthalban, ez igen nagy szenzÀciÂ volt, s m¢g
nagyobbÀ lett a csodÀlatos jÂ v¢g Àltal. Ha p¢nz¢t elvesztette, hogyan tudott elutazni?
Elutazott-e az 1 ÂrÀssal? Honnan Árta nekem a lapot?
Mi szept. 5-¢n k¢sz¡l¡nk haza. BÀr napok Âta azzal fenyegetûz¡nk, hogyha tovÀbb
is Ágy ´mlik az esû, itt hagyjuk a z´ld Steiermarkot, s a HortobÀgyon t´ltj¡k el vakÀciÂnk hÀtralevû r¢sz¢t.
Feles¢gem, Juliska k´sz´nik az ¡dv´zletet, ¢s szÁvesen viszonozzÀk.
ºdv!
HorvÀth JÀnos
Kerecs¢nyi Dezsû ä (1898ä1945) irodalomt´rt¢n¢sz, E´tv´s-koll¢gista, a ProtestÀns Szemle szerkesztûje. ä Az eml¢kbesz¢d ä HorvÀth JÀnos: V ARGHA GYULA TISZTELETI TAG, MçSODELN¹K EML°KEZETE (1932). ä Farkas (Gyula) legÃjabb k´nyve ä TçJ- °S NEMZED°KSZEML°LET A MAGYAR IRODALOMBAN. 1931.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
Bp., 1934. Àpr. 16.
Kedves Keresztury ör!
Bizony jobban ´r¡ltem volna, ha hÃsv¢tra csakugyan hazaj´n. Akkor mÀr r¢g megbesz¢lt¡k volna a k¢rdezett dolgokat, s engem nem bÀntott volna a lelkiismeret, hogy
ily sokÀig halasztom a vÀlaszt. De ez az ¢n legnyomorultabb hÂnapom, a mÀjussal
egy¡tt. ElûadÀsra elûk¢szÁtett anyagom akkorÀra elfogy, az ÂrÀkkal pÀrhuzamosan kell
tovÀbb k¢sz¡ln´m. Azt viszont szinte lehetetlenn¢ teszi az ilyenkor nyakamba szakadÂ
sok szakvizsgai dolgozat olvasÀsa, azutÀn pedig a szÂbeliek, s mindez mÀjusban ism¢telten. RÀadÀsul most m¢g a der¡lt ¢gbûl csapott le rÀm a Farkas-¡gyben a holnapi
kari ¡l¢sre k¢szÁtendû, most mÀr hÀla Istennek: k¢szÁtendett, nagy fene referÀtum villÀma. Erre hasznÀltam a szombatot, vasÀrnapot ¢s a mai d¢lelûtt´t. A bizottsÀg egyhangÃlag Farkas mell¢ Àllott, rem¢lem, a kari ¡l¢s is megszavazza, bÀr vannak àakad¢kokÊ. Nagyszerü ´tletem volt, hogy a tansz¢ket Ágy neveztem el: àÀltalÀnos irodalomtudomÀny, az elszakÁtott magyarsÀg irodalma ismertet¢s¢nek k´telezetts¢g¢velÊ.
Ez utÂbbi novum megtette a hatÀst, ez ellen senki sem szÂlhat, senki sem meri mondani, hogy ma ä ¢ppen ma ä erre ne volna sz¡ks¢g, s hogy F. Gy. erre ne volna alkalmas. Mondja meg ezeket neki is, hogy ne kelljen k¡l´n Árnom neki. Eleget k´rm´ltem
rÂla a jelent¢semben, ¢let f´l´tti nagysÀgban ÀllÁtva fel szobrÀt, s olyannak rajzolva,
amilyennek kellene lennie. (Ezt is mutassa meg neki, hadd nevessen.)
A klasszika müszÂt nem ajÀnlom. Magyarban elûzm¢nytelen, s a k¢sz¡lû tanulmÀny
Ãjszerüs¢g¢t f´l´sleges idegenszerüs¢ggel komplikÀlnÀ, ami sokakat k´nnyen megbosszantana. A klasszicizmus szÂtÂl nem kell f¢lni; hozzÀ vagyunk szokva, hogy az sokf¢l¢t jelent; a nemzeti jelzûvel kapcsolva pedig lefoglalhatjuk egy unikum jelens¢g nev¢¡l. Csak kellûk¢pp meg kell k´tni s megmagyarÀzni, hogy mit akarunk jelentetni
vele; egy megfelelû definitio magÀban is segÁthet a bajon, de ott lesz az eg¢sz k´tet,
amely voltak¢pp konkr¢t mÂdon ki fogja fejteni az ¢rtelm¢t. °n magam a nemzeti
kl.-ba t´bbf¢l¢t zsÃfoltam bele; szembeÀllÁtottam az irodalmunkban korÀbban kÁs¢rletezett, idegen mintÀjÃ klasszicizmusokkal (franciÀs, antik, n¢met-g´r´ggel); szembeÀllÁtottam a nemzetinek a k´r¢n bel¡l a V´r´smarty-f¢le romanticizmussal, de itt mÀr
a müv¢szi kivitel t´k¢ly¢re, egyensÃlyozottsÀgÀra c¢lozva a klassz. fogalmÀban; v¢g¡l
¢rtettem rajta a 18. sz. Âta fejledezû igazi nemzeti irodalom kiteljesed¢s¢t, magyarsÀg
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¢s müv¢szis¢g elsû t´k¢letes ´sszeegyeztet¢s¢t. Mindez, mint lÀtja, pusztÀra a mi irodalmunkon bel¡l valÂ jelens¢gekhez kÁvÀnja viszonyÁtani, s azokhoz viszonyÁtva megnevezni a szÂban forgÂt. Nincs is rÀ semmi sz¡ks¢g, hogy terminolÂgiÀnkban idegen
irodalomt´rt¢netek szÂjÀrÀsaival t´rûdj¡nk. çm t´rje rajta a fej¢t az idegen, hogy hogyan lehet klasszicizmusnak nevezni olyasmit, ami viszont szelleme szerint oly sokban
romantikus. De ha a Corneille-, Racine-f¢le barokkot lehet fr. klasszicizmusnak nevezni, akkor stb.
Egy¢bk¢nt a nemz. kl. n¢v mÀr el van terjedve. Elem¢r is vÁgan hasznÀlja. ä Kereshet mÀs nevet, s lehet, hogy talÀl is kifejezûbbet; csak arra vigyÀzzon, h. a nemz. klassz.
eg¢sz l¢nyeg¢hez k¢pest a n¢v keresetlennek, term¢szetesnek tess¢k.
ºdv!
HorvÀth JÀnos
balatoni, szalavÀrmegyei telektulajdonos!
(AlmÀdi ¢s AlsÂ´rs k´zt, t´lgyerdûs domboldalban).
Elem¢r ä CsÀszÀr Elem¢r (1874ä1940) irodalomt´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
Bp., 1934. mÀjus 23.
Kedves Keresztury ör!
Naponk¢nt vizsga, kollokvium: tannÀ valÂ utÀlatos ÀtalakulÀsa annak, amit az ember
egy f¢l¢ven Àt kiizzadt magÀbÂl. ä De hagyjÀn!
Nem kerÁt-e nagy feneket a nemz. klasszicizmusnak? (Arany: àA sok kerÁtett ÂriÀs
fen¢kÊ.) °n is ott akadtam meg ¢s ragadtam meg. VÀgjon neki tÃlsÀgos aggÀlyoskodÀs
n¢lk¡l! A terminolÂgia munka k´zben j´n ki, s a munka v¢gezt¢vel tisztÀzÂdik. A mi
tudomÀnyunk sz´veges tudomÀny: sz´veg n¢lk¡l semmi, s csak a sz´veg teremti meg.
Ha tehÀt eleget olvastunk, tanultunk, ¢szlelt¡nk, hozzÀ kell fogni a megÁrÀsÀhoz, s ha
meg van Árva, sz´veg¡nket kell a valÂsÀggal ´sszehasonlÁtani ¢s ahhoz k¢pest javÁtgatni. Mindazt a finomsÀgot, amit a valÂsÀgban (t´rt¢nelemben) ¢szlel¡nk, csak egy huzamos sz´veg hasonlÂ finomsÀgai szuggerÀlhatjÀk. Ez nem mathematika, nem jelekkel
k´zvetÁthetû tudomÀny. Itt besz¢lni kell, s a besz¢d eg¢sze jelent valamit. Neki kell hÀt
lÀtni, mint a selyemgubÂ leg´ngy´lÁt¢s¢nek. V¢g¡l is megtalÀlja az ember az elej¢t, s
akkor aztÀn lefut egyv¢gt¢ben. Van-e arra theoria, hogy hogyan kell megtalÀlni a gubÂn a szÀl v¢g¢t (elej¢t)? MÁg valaki ezen t´prenkedik, a paraszt, a diÀkfickÂ elkezd
babrÀlni rajta, ¢s megtalÀlja az elej¢t. TapasztalatbÂl tudom.
Ennek ellen¢re a t¢mÀk ¢rdekesek. A àKelet ¢s Nyugat k´ztÊ magÀba foglalja az
eg¢sz magyar sorsot. Nemcsak kultÃrak´zi helyzet az! Politika! S ma fenyegetûbb, mint
valaha.
De ä ÃjbÂl: hagyjÀn!
Gyula: nagy probl¢ma. Nekem is, bÀr azt hittem, hogy mindent lÀttam ¢s mindent
tudok (nem a tudomÀnybÂl, hanem a k´z´ns¢ges emberi ¢letbûl): Ãj tapasztalatok forrÀsÀt nyitotta meg. Mi lesz a v¢ge? ä nem tudom. De azt ¢rzem, hogy nÀlamnÀl sokkal
okosabb emberek dolgoznak rajta, benne, ellenem. Neki ne szÂljon errûl. R´videsen
magam is tisztÀbban lÀthatok.
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Vigasz mindezekkel szemben: SzalavÀrmegye, a balatonkÀptalani t´lgyes, melyben
p¡nk´sd h¢tfûj¢n mintegy 5 Âra hosszat pipÀltam, t¢rk¢peztem, le-le¡lv¢n s n¢zv¢n
àtekintûmrûlÊ a mes¢s, a t¡nd¢ri, a k¢ptelen Balatont. Maga a valÂtlansÀg, az àÀmulÀsÊ
(Csokonai), a àcsalatÀsÊ (Berzsenyi). Ha elj´v´k onnan, ki is jÂzanodom, s nem hiszek
benne. De megint csak visszakÁvÀnkozom.
A szigligeti olcsÂsÀgrÂl mÀr el¢bb is hallottam. V¢gtelen¡l szomorÃ dolog ez az olcsÂsÀg. °rmell¢ki szÁvem vel´k dobog a szigligeti szûlûsgazdÀk¢val. De ha mÀr dobra
ker¡l, legalÀbb magyar k¢zbe ker¡lj´n a szûlû. Nem is volna ellenemre most sem, hogy
vegyek valamit ott is. Ha kapn¢k ott egy kisebb darabot hozzÀ valÂ pajtÀval, tanyÀval,
bigeccsel, kalyibÀval ä vagy ahogy ott nevezik ä, szÂval olyan kis hajl¢kkal, àmelyben
egy b´lcs csendes nyugtot s szÀllÀst lelhetneÊ, azonnal, t¡st¢nt, ¡st´ll¢st (V´r´smarty):
akkor elmenn¢k sz¢tn¢zni, s a balatonkÀptalani telket egy-k¢t ¢vre csak àbefektet¢snekÊ ¢s àtekintûnekÊ minûsÁten¢m, amellett pedig Szigligeten hÃzÂdnÀm meg egy-egy
h¢tre. Csak legyen ott legalÀbb egy szoba, konyha. Ha tud ilyet, Árja meg, s megn¢zem.
InkÀbb lassÁtom emitt a t´rleszt¢st, hogy ott is legyen valamim. De mellûzhetetlen felt¢tel: egy kis lakhatÂ kunyhÂ. Ha volna ilyen, sz¡retre mÀr odalÀtnÀm vend¢gem¡l
MagÀt is. Szûlû nem kell sok, akÀr 500 n¢gysz´g´l is el¢g. De egy kis f¡st´s kalyiba
okvetetlen¡l kell hozzÀ!
A Becsali n¢v nagy kelendûs¢gnek ´rvend mifel¢nk is. De ¢n nevet semmif¢le lakÂhelyemnek nem adok. Adjon mÀs! T´rje rajta mÀs a fej¢t! Az az egy bizonyos, hogy
akÀrhol vÀr reÀm àegy Er¢mi szÀllÀs, sz¢p hajl¢k, szent fed¢lÊ: ott Himfy, Csokonai,
Berzsenyi versei polcomon megtalÀlhatÂk lesznek. Csokonai ¢ppen nem maradhat
el, valamint margittai szûlûnkbûl ÀtplÀntÀlandÂ venyig¢k, diÂfa, mandula- ¢s barackcsemet¢k sem.
Ha tehÀt tud ajÀnlani, ajÀnljon ment¡l el¢bb, hogy jÃnius k´zepe fel¢ tisztÀban legyek vele, hovÀ kell fizetnem legk´zelebb: àBalatonkÀptalan-f¡rdûtelepÊ-nek-e, vagy
a dallamos, r¢gi, bÀjos, rokokÂs Szigligetnek-e, melyrûl nagyvÀradi f´ldim, SzathmÀry
JÂzsef is Àtkeresztelte magÀt. Na de az¢rt EduÀrdnak m¢gsem fognÀm nevezni magamat!
ºdv! K¢zcsÂk!
HorvÀth JÀnos
Gyula ä Farkas Gyula.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
Schl. Reinthal, St. Peter bei Graz, 1934. jÃl. 12.
Kedves Keresztury ör!
K´sz´n´m hosszÃ level¢t. MegÀllapÁtottam, hogy mÁg megÁrta, k´zben 80 k´nyvismertet¢ssel is elk¢sz¡lt Ãgy mell¢kesen. Irigylem ezt a munkak¢pess¢get. °n k¢t h¢t Âta
a Humanizmust ÁrnÀm, de inhumÀnus tehernek ¢rzem, s m¢g csak Zsigmond kirÀllyal
nyavalygok. Ma du. pÀratlan hevess¢gü zivatar akadÀlyozott mindennemü munkÀban. A k´zelben egy csürt fel is gyÃjtott a stÀjer mennykû.
K´sz´n´m a Szigliget-ÀbrÀndok k´r¡l kifejtett tev¢kenys¢g¢t, melynek lÀthatÂ jelek¢nt elûttem van kedves bÀtyjÀnak egy lapja. Igen szÁvesen ajÀnlja szolgÀlatait, s invitÀl a àtetthelyreÊ sz¢tn¢zni. °pp az im¢nt k´sz´ntem meg rendkÁv¡li szÁvess¢g¢t.
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Aug. 15ä20. tÀjÀig itt maradunk, azutÀn egy-k¢t napi pesti pihenût k´zbevetve MargittÀra megy¡nk, s szept. 5. tÀjÀn megy¡nk vissza a SzapÀry utcÀba. Addig tehÀt sz¢tn¢zni nem lehet, s azutÀn vÀlik meg, mi lesz ÀbrÀndokkal ¢s tetthelyekkel. E k¢t fogalom k´r¡l forog a vilÀg; az ¢n àjÂzansÀgomÊ t´bbnyire mÀr csak az elsût szokta meg
valÂsÀgnak tekinteni. Maguk meddig maradnak odahaza? ä Olvasta-e mÀr Szerb Antal irodalomt´rt¢net¢t? °n elhoztam ide, az I. k´tetet becs¡letesen v¢gigolvastam, a
II.-ban is lapozgattam mÀr az ¢rdekesebbnek Ág¢rkezû helyeken. Egyelûre nem mondok rÂla semmit, de annyit mondhatok, hogy legsikeresebb, legfelfrissÁtûbb, leg´szszefoglalÂbb, legegys¢gesÁtûbb ¢s szervesÁtûbb szintetikus elv t´rt¢neti szeml¢let szÀmÀra a jelenben valÂ elfogultsÀg. ä Egy¢bk¢nt ¢n mÀr nem merek irod.t´rt¢netet Árni
ezek utÀn, mert ki leszek t¢ve annak, hogy szerbhorvÀt irod.t´rt¢n¢sz pÀrnak emlegetnek benn¡nket.
A Gyula dolgÀrÂl itt nem nyilatkozom, sok gatyÀzÀs t´rt¢nt ak´r¡l mindk¢t r¢szen.
¹r´mmel olvasom, hogy mind a ketten megprÂbÀltÀk a rep¡l¢s ¢lvezet¢t, csak tÃlsÀgosan bele ne j´jjenek!
Most sz¢p csendesen esik... àm¢g egyszer felemelte szavÀt SÀr rÂna vid¢k¢nÊ, s el¡lt
a zivatar; de szelÁdebb gyermeke, az esû, altatÂan csobog, bugybor¢kol odakinn a csatornÀkbÂl, s puhÀn szemerk¢l az ablakokon. Le is fekszem azonnal.
ºdv!
HorvÀth JÀnos
Keresztury Dezsû k´nyvismertet¢sei az Ungarische Jahrb¡cherben jelentek meg. ä Szerb Antal
MAGYAR IRODALOMT¹RT°NET-e, az Erd¢lyi Helikon pÀlyadÁjas müve, 1934-ben jelent meg.

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
Bp., 1936. Àpr. 5.
Kedves Koll¢ga ör! Rossz n¢ven veheti, hogy ily sokÀra vÀlaszolok. De mÀrc., Àpr.,
mÀjus az ¢n legnehezebb hÂnapjaim. ElûadÀsokbÂl kifogyva naprÂl napra ¢lek, kapom egyre-mÀsra a sok f¢lig k¢sz dolgozatot stb. RÀadÀsul vÀllaltam is munkÀt: ûsszel
majd kider¡l, hogy mit. S mindezek hegy¢be HÂman jÂvoltÀbÂl bizonyos m¢ltÂsÀgokat kaptam, melyek miatt mÀr t´bbsz´r elûszobÀztam a Miniszt¢riumban, s ¢rtekezleteken vettem r¢szt.
A rÂlam szÂlÂ ismertet¢st sem akartam addig megk´sz´nni, mÁg egyebekrûl is nem
Árhatok. Az ismertet¢s igen is jÂindulatÃ, a v¢ge fel¢ nagyon is sok jÂt halmoz reÀm.
HovatovÀbb nem merek mÀr Árni, mert ilyen polcrÂl, ahovÀ mÀr n¢hÀnyan fel¡ltettek,
csak hanyatlani lehet ä aminek k¡l´nben ideje is van mÀr. A 331. hasÀbon a àGesetzm¤ssigkeitÊ t´bbet mond, mint amit ¢n mertem keresni; ¢n csak a fejlûd¢s rendj¢t kerestem; minthogy pedig az egyszeri, t´rv¢nyszerüs¢g¢t kimondani nem mern¢m.
A m. irod. jellemzû vonÀsait mÀr r¢g elolvastam, s holnap postÀra adom. De nemigen
¢rtem rÀ, hogy Árjak is rÂla. çltalÀban v¢ve helyes a k¢p, s ¢n tudom, hogy nagy erût
jelent ilyesmit jÂl ny¢lbe ¡tni. VÀzlatos volta ellen¢re sem mondhatni hiÀnyosnak. ä
BÀr mintha a k¢t Kisfaludy nem volna benne. (Kisf. SÀndor ¢ppoly fontos pill¢re a
nemz. klassz.-nak, mint Kazinczy!) A g¢pÁrÀson meg fogja talÀlni ¢szrev¢teleimet. A
legt´bb alÀhÃzÀs csak annyit jelent, hogy a szÂ nem talÀlÂ, nem szabatos vagy tÀrgyilag
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helytelen, esetleg tÃlzÂ vagy keveset mond. De ahol komolyabb ¢szrev¢telem volt, azt
oda is Ártam.
A magas ¢s m¢ly kultÃra kifejez¢sen nagyon ¢rzik a n¢met eredet; igaz, h. egy kiss¢
mÀs Àrnyalatot ¢rtenek rajta, mint mi a felsûbb ¢s alsÂbb müvelts¢gen; fentebb ¢s alantibb
r¢tegen: m¢gis inkÀbb ¢ln¢k a hagyomÀnyos müszavainkkal.
N¢mely ¢szrev¢teleim az ¢rt¢kel¢sre vonatkoznak. Abban lehetnek ugyan egy¢nek
k´zt elt¢r¢sek, de ilyen vÀzlatos Àtn¢z¢sben igen Âvatosnak kell lenni, mert itt viszonylag a legkisebb elÁrÀs is nagy eltolÂdÀst jelent. Ha Kisf. SÀndor hiÀnyzik a k¢pbûl (ÃjbÂl
Àtforgattam, s nem talÀlom), akkor MolnÀr Ferenc szÂba sem j´het, annÀl kev¢sb¢ kaphat àragyogÂÊ jelzût, bÀr csak àk¢pess¢geÊ emlÁttetik. PlÀne, ha ugyanezen a lapon
MikszÀth, aki k¢ts¢gkÁv¡l a legeredetibb magyar elm¢k egyike, arÀnylag oly keveset
kapott.
Az ¢rt¢kel¢sben aztÀn a mai kor a legk¢nyesebb, tekintve az itthoni àmegoszlÀsokatÊ.
¹n, meggyûzûd¢s¢t k´vetve, ott a nagy jelzût szÁvesen hasznÀlja. °n, ha ilyen ´sszefoglalÀst Árn¢k, akkor, mihelyt kijutottam az igazi t´rt¢neti tÀvlatbÂl, inkÀbb csak jellemezn¢k. Aki ma idûsebb ember, az t´bbnyire kevesebbre, aki fiatal, az t´bbnyire
t´bbre ¢rt¢keli a mÀt kellet¢n¢l. S ilyesmivel aztÀn, egy-k¢t szÂ is elegendû, hogy az
eg¢sz k¢pet gyanÃssÀ tegye a mÀs pÀrtÀllÀsÃ olvasÂ elûtt. ¹n ezt kÁv¡lrûl kev¢sb¢ lÀtja,
de itt Ágy van. K¡l´nben a pÀrtszempontÃ megÁt¢l¢sre gigantikus p¢lda van ott kint
is a szeme elûtt, amihez az itteni nem is foghatÂ.
Ezt az¢rt emlÁtem meg, mert lÀtom, hogy a N¢meth LÀszlÂ-f¢le dolog is meglepte.
Engem nem; de nem is mondhatom, hogy N¢meth L. is azzal a tapasztalattal kezelte
volna a k¢rd¢st, ami ilyen hÃsba ¢s l¢lekbe vÀgÂ dologban annÀl nagyobb k´teless¢g,
menn¢l messzebbre hallik a szava valakinek. Olvasta-e erre vonatkozÂlag Ravasz L.
kis cikk¢t a M. Szemle mostani szÀmÀban? °n azt hiszem, Ravasz el¢gg¢ elfogadhatÂ
magyarÀzatÀt adja a dolognak.
Ezzel kapcsolatban emlÁtem az ¹n Szerb Antal-ismertet¢s¢t (a Min.-ban). Nem
mintha a kettûnek tÀrgyilag k´ze volna egymÀshoz, de megÁt¢ltet¢s¡k, fogadtatÀsuk
azonos szempontjai miatt. Hallottam mÀr olyan v¢lem¢nyt, hogy ¹n ànagyon dics¢riÊ
Szerbet. Hogy igen fontos ¢s alapvetû dolgokban ä ha diszkr¢t¡l is ä helytelenÁti a
k´nyvet, azt az ilyen olvasÂk ¢szre sem veszik. S minthogy Szerb Antal (nem eg¢szen
ok n¢lk¡l, mert komoly, nagy horderejü dolgokban n¢hol k´nnyelmünek mutatkozott) konzervatÁv oldalon kedvezûtlen fogadtatÀsra talÀlt, azok, akik ¹nt nem ismerik
s bÁrÀlatÀt ànagy dics¢retnekÊ fogjÀk fel, ¹nre is kiterjesztik ellenszenv¡ket.
így Àll a dolog. De hogy nemcsak itthon, hanem mÀshol is, azt ¹n tudhatja legjobban. Na most mÀr ¢n Ágy gondolkozom: az igazsÀgot megmondom, meggyûzûd¢semmel ellenkezût nem Árok, nem mondok. De minthogy azok is magyarnak, nemzetinek,
hagyomÀnytisztelûnek mondjÀk magukat, akik kellû müvelts¢g vagy tanultsÀg hÁjÀn
minden szokatlanon felhÀborodnak, s viszont ¢n is magyar, nemzeti, hagyomÀnytisztelû vagyok: nem ¢lezem ki azt, ami egy naivabb ember nemzeti ¢rz¢s¢t s¢rthetn¢;
kifejez¢sben kÁm¢lem mÀsok ¢rz¢kenys¢g¢t. így megmondtam mÀr, azt hiszem, el¢g
sok olyat, amit ki¢lezve nem fogadtak volna el. Az ÃjdonsÀg hajlandÂ rikÁtÂ szÁnbe
´lt´zk´dni: az¢rt kapnak rajta n¢melyek, s az¢rt botrÀnkoznak meg mÀsok. Az idû
megsz¡rkÁti a rikÁtÂt, s aki ezt ab ovo megteszi rajta, az idûben is elûrehaladt. Igaz,
hogy Ágy a kutya se veszi ¢szre, hogy Ãjat mondtunk, de legalÀbb a kutya sem ugatott
meg ¢rte.
De el¢g ebbûl a virÀgvasÀrnapi b´lcselked¢sbûl. ¹r¡l´k, hogy Aranyon dolgozik.
Nem tudom, lÀtta-e mÀr a Kisf. TÀrs. Eml¢kk´nyv¢t? Abban K¢ky Lajos Árta meg a TÀrs.
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igen minutiosus t´rt¢net¢t, s t´bb ¢rdekes Arany-aktÀt kotort elû a porbÂl. °n is Ártam
bele egy cikket, s annak a v¢g¢n sub specie aeternitatis k¢pzeltem el egy olyanfajta
t´rt¢nelemessentiÀt, amilyennek a t´rv¢nyeit ajÀnltam az im¢nt a mi t´rt¢nettudomÀnyi gyakorlatunkra is.
Ha a politikÀt odahagyja: àcsÃf dolgotÊ hagy oda. De politikai ¢rz¢k¢t csak k´sz´r¡lje, Szekfü M. Szemle-beli kivÀlÂ cikke ¢rtelm¢ben.
GyulÀt lÀttam, de futÂlag s mÀsnak a jelenl¢t¢ben, Ãgyhogy igazÀn szÂlva csak jelekkel, kacsintÀsokkal besz¢lhett¡nk arrÂl, amirûl szerett¡nk volna.
A nyelvtudom. tansz¢kre pÀlyÀzat àlesz hirdetveÊ (nb. ez nem rossz!, mert nem anynyi, mint àhirdettetikÊ, hanem: àezutÀn fogjÀk hirdetniÊ). Melich¢k most mÀr szÁvesen
volnÀnak Pais mellett, mert meg vannak ijedve, hogy olyan is pÀlyÀzni fog, akit nem
szeretn¢nek. Nincs kizÀrva, de nem valÂszÁnü, hogy a nyÀr folyamÀn a kinevez¢s megt´rt¢njen. K´zt¡nk mondva, van, aki szÁvesen k¢sleltetn¢, abban a titkolt, de elûttem
m¢gis el¢g vilÀgos, balgatag rem¢nyben, hogy hÀtha megbukik a mostani miniszter,
s akkor sem Pais nem lesz, sem az a vid¢ki, akitûl f¢lnek. De ezt eg¢szen n¢gyszemk´zt
mondom; mert nekem nem mondta senki, csak m¢lyre n¢zve, ezt lÀttam àa csalÀrdsÀg
fÀtyolÀnÊ kereszt¡l.
Hogy az ¹n ¡gy¢t ¢rdeklûd¢ssel kÁs¢rem, hazaj´vetel¢t sajÀt ¢rdek¢ben is Âhajtom
s tûlem telhetûleg elûsegÁtem, arrÂl meg lehet gyûzûdve.
Csak Árja Aranyt, s Árja jÂl, sz¢pen, l¢lekkel!
SzÁves ¡dv´zlettel
HorvÀth JÀnos
A g¢pÁrÀsos tanulmÀnyt hova szÀnta?
HÂman BÀlint ä (1885ä1953) t´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr, kultuszminiszter. ä A MAGYAR IRODALOM
ä Keresztury Dezsû tanulmÀnya. ä Az ¹n Szerb Antal-ismertet¢se ä Minerva,
1935. 1ä10. sz. ä K¢ky Lajos ä (1879ä1947) irodalomt´rt¢n¢sz, a Kisfaludy TÀrsasÀg titkÀra; emlÁtett müve: A K ISFALUDY T çRSASçG T¹RT°NETE 1836ä1936 (1936). ä Melich JÀnos ä (1872ä1963)
nyelv¢sz, egyetemi tanÀr, a MAGYAR ETYMOLñGIAI SZñTçR szerkesztûje. ä Pais Dezsû ä (1886ä
1973) nyelv¢sz, egyetemi tanÀr, az E´tv´s-koll¢gium tagja, majd tanÀra.

JELLEMZý V ONçSAI

HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
KÀptalanf¡red, 1948. szept. 13.
Kedves Koll¢ga ör!
Verses lev.lapjÀt megk´sz´ntem volna azonnal, de nem tudtam, hovÀ cÁmezzem a k´sz´netet. Most mÀr, hogy tegnap este a pesti vonattal lÀttam tovarobogni, odamenesztem utÀna ezt a kirakatban legjobb fajtak¢nt Àrult papirosra ÁrandÂ levelemet.
Tegnap du. AlsÂ´rsre mentem Àt, ottani megbÁzott emberemtûl Àtvenni a r¢szemre
beszerzett cikkeket. Ugyanazzal a vonattal j´ttem vissza, amelyiken ¹n utazott. Ha
tudom, hogy rajta van, AlsÂ´rs´n el¢g idû lett volna, hogy felkeressem, s akkor ¢rtelmesebben vÀlthattunk volna szÂt egymÀssal, mint Ágy. Hogy mit k¢rdezett tûlem, azt
csak Ãgy gondoltam, mert nem hallottam jÂl; azt ordÁtottam vissza, hogy àszerdÀnÊ.
Vagyis hogy szerdÀn megyek haza Pestre.
Feles¢gemmel ¢s JulcsikÀval vagyok m¢g itt, a t´bbiek mÀr hazamentek, lejÀrvÀn a
szabadsÀguk. °n csak a vizsgÀk miatt megyek mÀr vissza, mert k¡l´nben m¢g maradhatn¢k. ögy hÁrlik, hogy bizonyos egyetemi reformok ny¢lbe ¡thet¢se v¢gett a beirat-
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kozÀst kitoljÀk, s csak szept. 20-Àval kezdik meg. MÀsfelûl pedig igen k¢tes, hogy fogok-e ¢n m¢g elûadni. Hogy àvisszatartottakÊ, azt tudja. De mÀr akkor megmondtam
d¢kÀnunknak, hogy ha a nyugdÁjazÀsokra vonatkozÂ hÁrek valÂra vÀlnak, vagyis ha
k´zvetlen szaktÀrsaimat menesztik, akkor ¢n is k¢rni fogom nyugdÁjazÀsomat. Alszeghyt valÂban menesztett¢k. MegÁrtam hÀt a d¢kÀnnak, hogy k¢rni fogom nyugdÁjazÀsomat, s hirdesse ki, hogy a hallgatÂk ne vegy¢k fel az ¢n ÂrÀimat. Azt a hibÀt is
elk´vettem, hogy t´bbrendbeli s¡rget¢sre tanrendet adtam be. Cs¡t´rt´k´n besz¢lek
Zsiraival. Nekem az anyagilag nagy vesztes¢g lesz. De ha maradn¢k, az eddigi t´meg
helyett m¢g nagyobbal lenne dolgom, mert bizonyos, hogy Alszeghy tanÁtvÀnyainak
t´bbs¢ge szint¢n hozzÀm j´nne Àt. Azt mÀr nem bÁrnÀm.
Ezekkel a dolgokkal kapcsolatos a mi volt tanÀrseg¢d¡nk, T¢si Edit sorsÀnak az
alakulÀsa is. ý Alszeghy tanÁtvÀnya volt, de ¢n vÁvtam ki szÀmÀra azt a nyomorult kis
fizet¢sess¢get. Igen der¢k, jÂ leÀny, latinämagyar szakos, kitünû doktori ¢rtekez¢st Árt;
tudÂs hajlama nyilvÀnvalÂ. A t´rt¢ntek utÀn neki sem volna kellemes megmaradnia;
eddig k¡l´nben m¢g nincs is megerûsÁtve a j´vû ¢vre. Vajon, ha ¹n Àtveszi az akad¢miai k´nyvtÀrt, nem lehetne-e ott alkalmazÀst talÀlni szÀmÀra? Az bizonyos, hogy kitünûen megfelelne. Gondolkozz¢k ezen, s ha van ott m¢g sz¡ks¢g munkaerûre, eml¢kezz¢k reÀ. Esetleg elk¡ldhetem bemutatkozÀsra, ha m¢g eddig nem ismern¢.
Itt mÀr minden percem csak bÃcsÃzkodÀs. Szerencs¢tlens¢gemre az idû oly sz¢p,
hogy nehezen esik elmenni inn¢t. àAz ûszi bogÀrnak bÃsongÂ hangjaiÊ az ¢n bÃcsÃkeserg¢sem.
K¢zcsÂk! ºdv, a mÀsik Dezsûnek is!
H. J.
K¢rni fogom nyugdÁjazÀsomat ä HorvÀth JÀnosnak àtisztelet¢vÊ-et ajÀnlottak fel a nagy nyugdÁjaztatÀsok (1948ä1949) idej¢n, ezt azonban nem fogadta el. ä Alszeghy Zsolt ä (1888ä1970) irodalomt´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr. ä Zsirai MiklÂs ä (1892ä1955) nyelv¢sz, egyetemi tanÀr, az E´tv´s-koll¢gium tagja, majd tanÀra. ä T¢si Edit ä irodalomt´rt¢n¢sz; k¢sûbb Alszeghy Zsolt feles¢ge. ä A mÀsik Dezsû ä Pais Dezsû.

Keresztury Dezsû HorvÀth JÀnosnak
Kedves Professzor ör!
K´sz´n´m a szÁves k´zl¢seket, fel fogom ûket hasznÀlni engedelm¢vel.
Cser¢be ÀtnyÃjtok egy kis àfelfedez¢stÊ, mert tudom, a virÀg¢nekekkel foglalkozik. Az
A. KvtÀrban van egy k¢ziratos versesk´nyv¡nk; IstvÀnffy MiklÂs nÀdornak k¢sz¡lt; a
XV IIäXV III. sz. fordulÂjÀn ä vannak benn mÀs k¢ztûl valÂ bejegyz¢sek is, t´bbek k´zt
egy n¢met dal s egy padovana tabulatÃrÀs feljegyz¢se. Ezek k´z´tt, megint mÀs k¢z
ÁrÀsÀban ez olvashatÂ:
àKincsben nagyobb kincs nincs,
kinek szÁve bÀnatba nincs.Ê
Ha ¢rdekli, tess¢k bej´nni ¢s megtekinteni.
ºdv! Keresztury Dezsû
Keresztury Dezsûnek e k¢t sor ihlette K INCS cÁmü verse í GY
(Magvetû, 1979).

°LTEM

cÁmü k´tet¢ben jelent meg
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HorvÀth JÀnos Keresztury Dezsûnek
Bp. Mikor MÀtyÀs a jeget t´rn¢.
Uram! K´sz´n´m az adatot. De minthogy az a kÂdex legjobb esetben a XV I. szÀzad
v¢g¢rûl valÂ, nekem az ànagyon fiatalÊ, mert csak a Balassa elûtti hagyomÀnyok k´z´tt
turkÀlok. Az is a legk´nnyebb fajtÀja a turkÀlÀsnak, mert ott kev¢s van. Ezt az IstvÀnffykÂdexet, Ãgy lÀtom, sem Erd¢lyi PÀl, sem SzabÂ T. Attila jegyz¢ke nem emlÁti. Ismertetni kellene. Legfeljebb Zsolt, volt koll¢gÀm tudhat rÂla, mert az szenved¢lyesen kutatott az eff¢l¢k utÀn. Az id¢zet k¡l´nben (àKincsn¢l nagyobb kincs nincsÊ): igaz. KÀr,
hogy kev¢s embernek jut ilyen.
K´sz´net! K¢zcsÂk! ºdv!
(Kellet¢n¢l) ¡dûsb H. J.
(Mint versszerzû mester megprÂbÀlhatnÀ rekonstruÀlni azt a virÀg¢neket, melynek
Melius csak az elej¢t id¢zi, Ágy: àP¢ter f¢rjemÊ. Itt megmutathatja elm¢j¢nek ¢les voltÀt
az lel¢sben! De olyan legyen Àm, hogy hideglel¢st kapott l¢gyen tûle valamelyik XV I.
szÀzadi pr¢dikÀtor!)
Febr. 24.
ºdv! Lenti
Erd¢lyi PÀl ä (1864ä1936) irodalomt´rt¢n¢sz, Erd¢lyi JÀnos fia. ä SzabÂ T. Attila ä (1906ä1987)
nyelv¢sz, etnogrÀfus, kolozsvÀri egyetemi tanÀr. ä Zsolt ä Alszeghy Zsolt.

Csengery KristÂf

°VNYITñ
TanÀrember a varjÃ. Fekete
kabÀtja f¢nyes, makulÀtlan.
SzigorÃ szemmel k´rbepillant:
felv¢telt k¢szÁt ä csoportk¢pet a
rÀbÁzottakrÂl ä, s biccentv¢n azonnal
elfoglalja hely¢t (hisz jÂ tanÀr)
szÁv¡nkben is. TantÀrgyai: kem¢nys¢g,
tür¢s, tÃl¢l¢s. Most felzeng a himnusz,
az ûszi esû. Hallgatjuk, vigyÀzzban,
ahogy illik: a fÀk, a hÀzak,
s mi, tanulÂk. A varjÃ m¢g a nyÀron
r¢szt vett egy fontos konferenciÀn
(valahol kinn, a bÃzaf´ldeken,
vagy a k´rnyezû erdûk egyik¢ben,
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mÀig nem tudjuk), s koll¢gÀival
kidolgozta, pontrÂl pontra haladva,
az idei tantervet.
kidolgozta, pontrÂl Reggel ism¢t
csÁpûsre fordult. D¢lutÀn a sÀpadt
nap arcÀn s´t¢t felhû: visszat¢rt a
tanÀri kar.

H. H.
Hogy hol vagyok, nem sejtem. Valami
teremben, vagy inkÀbb egy meghatÀrozatlan,
nyÀlkÀs ¢s f¡st´s anyag burkÀban, de
nem is ez a l¢nyeg: b¢nult, tehetetlen
k¢sleked¢s nyomaszt, mint az effajta
Àlmokban mindig. A RÀdiÂba kell mennem,
egy zeneszerzûrûl k¢szÁtek müsort,
f¢l Âra mÃlva felv¢tel, futnak a percek.
A sz´vegbûl egy sor sincs k¢szen,
¢rthetetlen, mi¢rt a dermedts¢g,
nem forog a nyelvem, nem mozdul a kezem.
A szerzû neve fogalom szÀmomra, soha
nem hallottam, a k¢t t¢ny egyszerre
¢rv¢nyes, egymÀsra f¢nyk¢pezve,
t´k¢letes evidenciÀval vilÀgÁt. MondanÀm az
¢let¢t (¢lete nyitott k´nyv elûttem), a szerzû
nem l¢tezik, mindk¢t ÀllÁtÀs igaz. Müveit
ismerem bet¢ve, hallom a zen¢j¢t, zen¢je nem
l¢tezik, ez term¢szetes, mi¢rt nem siker¡l hÀt
besz¢lnem rÂla? A neve ´rd´gien dobol
a szÀjpadlÀsomon, egy papÁrrÂl prÂbÀlok
felolvasni n¢hÀny mondatot egy nûnek,
aki a barÀtnûm, a halott ¢desanyÀm ¢s a
testv¢rem vÀltakozva, de nem j´n ki
hang a torkomon, mÀr a szÀmat
sem tudom kinyitni, az ujjaimat sem
tudom megmozdÁtani, az ÂrÀra
pillantok, el´nt a k¢ts¢gbees¢s, megint
elk¢stem, megint megbuktam, megint k¢ptelen
voltam elv¢gezni a feladatomat. Harald
Harfagar, Harald Harfagar, Harald Harfagar.

91

Vajda MiklÂs

ZçRVçNY-MAGYARORSZçG
Hatvan´t ¢ve egy jÂ csalÀdbÂl valÂ tizennyolc ¢ves angol fiatalember ellenszeg¡l
az atyai Âhajnak, amely egyetemet, majd
gyarmati fûtisztviselûi pÀlyÀt irÀnyoz elû
neki, ¢s hirtelen elhatÀrozza, hogy inkÀbb
nekivÀg EurÂpÀnak, m¢gpedig gyalog.
Hollandia, N¢metorszÀg a Rajna ment¢n, Ausztria, CsehszlovÀkia, MagyarorszÀg, RomÀnia, JugoszlÀvia, BulgÀria, T´r´korszÀg a tervezett Ãtvonal, KonstantinÀpoly a v¢gÀllomÀs. Az Ãtra szÀnt idû
mÀsf¢l esztendû. ElûÁrja magÀnak, hogy
bÀrminemü szÀllÁtÂeszk´z csak v¢gsz¡ks¢g eset¢n, pocs¢k idûben vehetû ig¢nybe. A sz¡lûk mind´ssze arra hajlandÂk,
hogy havonta kb. heti egyfontnyi ´sszeget
k¡ldenek neki elûre megbesz¢lt vÀrosokba a helybeli angol konzulhoz vagy poste
restante. Zsebp¢nz¢bûl ¢s n¢mi anyai segÁts¢ggel megvÀsÀrolja spÀrtai felszerel¢s¢t ¢s hajÂjegy¢t HollandiÀba; m¢g takarÂt, hÀlÂzsÀkot, f¢nyk¢pezûg¢pet sem
visz magÀval. 1933 december¢ben hÀtizsÀkjÀval Londonban hajÂra szÀll, ¢s sürü
hÂes¢sben Àtkel a CsatornÀn.
Ez az ifjÃ ma nyolcvanhÀrom ¢ves, ¢s
a nagy hagyomÀnyÃ angol ÃtleÁrÀs vilÀgszerte ismert ¢lû klasszikusa: Patrick
Leigh Fermor. Elsû nagy utazÀsa mÀsf¢l
helyett hÀrom ¢vig tartott, ¢s a BalkÀn, a
mediterrÀn vilÀg annyira megtetszett neki, hogy mÀig is ott ¢l, egy g´r´g szigeten.
Elsû nagy utazÀsÀt azonban csak majdnem k¢t ember´ltûvel s n¢hÀny t´rt¢nelmi korszakkal k¢sûbb, a hetvenes ¢vekben kezdte megÁrni, s m¢g mindig nem
fejezte be, a harmadik k´teten most dolgozik. Az t´rt¢nt ugyanis, hogy Ãtk´zben
RomÀniÀban elveszÁtette naplÂjÀt, jegyzetei nagy r¢sz¢vel egy¡tt, ¢s lelkiismeretes

ember l¢v¢n, aki nem impresszionista ÃtleÁrÀst, hanem komoly, t¢nyektûl sÃlyos
k´nyvet akart Árni, nem fogott hozzÀ, hanem elraktÀrozta magÀban az ¢lm¢nyanyagot, s megÁrt egy reg¢nyt ¢s majd'
egy tucat kitünÂ ÃtleÁrÀst (Karib-szigetek,
Francia Nyugat-India, °szak-G´r´gorszÀg, Peloponn¢szosz stb.), k´zben a hÀborÃ alatt brit ´sszek´tûk¢nt Kr¢ta sziget¢n kecskepÀsztornak ÀlcÀzva egy barlangbÂl k¢t ¢vig irÀnyÁtotta a fegyveres ellenÀllÀst a n¢metek ellen, sût elfogta az ottani n¢met tÀbornokot, ami¢rt megkapta
a legmagasabb brit katonai kit¡ntet¢seket. MÀr hetven fel¢ jÀr, mikor Ãgy d´nt,
hogy ideje m¢giscsak megÁrnia azt a legelsû, sorsd´ntû utazÀsÀt, de naplÂja hÁjÀn
elûbb Ãjra v¢gigjÀrja az utat, csak most
mÀr nem gyalog, s m¢g egyszer megn¢z
¢s ellenûriz mindent, mielûtt nekifog. Ennek sorÀn csodÀval hatÀros mÂdon RomÀniÀban a negyvenvalahÀny ¢vvel azelûtt elkallÂdott naplÂ is megker¡l. 1977ben v¢gre megjelenik az ´reg ÁrÂ tollÀbÂl
a fiatal utazÂ ¢lm¢ny¢t f´ldolgozÂ k´nyv
elsû k´tete (A T IME OF GIFTS, John Murray, London), amely a tervezett Ãtvonalon, RotterdamtÂl egy terven fel¡li prÀgai kit¢rûvel eg¢szen a szlovÀkämagyar
hatÀrig kÁs¢ri a fiatal Fermort. A mÀsodik
k´tetben (BETWEEN THE W OODS AND
THE W ATER, 1986) v¢gig magyarok k´zt
jÀr, EsztergomnÀl l¢p be az orszÀgba,
majd Budapest utÀn Cegl¢däMezûtÃrä
B¢k¢scsabaäL´k´shÀza Ãtvonalon Àtszeli
az Alf´ldet, aztÀn Araddal kezdve bejÀrja
Erd¢ly legfontosabb vÀrosait, ¢s OrsovÀnÀl azzal bÃcsÃzik az olvasÂtÂl, hogy àBefejez¢se k´vetkezikÊ.
Az ifjÃ angol utazÂ hamarosan megta-
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nulja a vÀndorlÀs technikÀjÀt, szabÀlyait,
fogÀsait. Nem keveredik k¡l´n´sebb kalandokba, de szinte szÁvja magÀba az idegen vilÀg t¢nyeit, szÁneit, hangulatait,
nyelvtudÀs hÁjÀn is k´nnyen teremt kapcsolatot idegenekkel, minden fontosat,
szÀmÀra ¢rdekeset ¢s sz¢pet ¢szrevesz ¢s
leÁr. Falusi fogadÂkban, pajtÀkban, menhelyen, olykor az Àroksz¢len, sz¢naboglyÀban, pÀsztorok, kondÀsok vagy vÀndorcigÀnyok k´zt alszik. Eg¢szen addig,
amÁg AusztriÀban a v¢letlen ´ssze nem
hozza egy arisztokrata csalÀddal, amely
vend¢g¡l lÀtja a müvelt, jÂl rajzolÂ fiatalembert, aki szÁvesen k¢szÁt portr¢kat. Innen kezdve aztÀn MagyarorszÀgon, majd
Erd¢lyben k¡l´nf¢le ÃtjÀba esû kast¢lyok
telefonon ¢rtesÁtett urai k¢zrûl k¢zre adjÀk, s Ágy mÂdja nyÁlik a felsûbb osztÀly
¢let¢nek megismer¢s¢re is. Budapesten
egyenesen grÂf Teleki PÀl öri utcai palotÀjÀba visz az Ãtja, s a fûvÀrost az arisztokrata aranyifjÃsÀg kalauzolÀsÀval ismeri
meg. K¢t kast¢ly k´zt azonban tovÀbbra
is sz¢naboglya vagy istÀllÂ a szÀllÀsa.
Fermor csupÀn Erd¢lyben szegte meg
a maga vÀllalta szabÀlyt: vagyis maradt a
kitüz´tt idûn tÃl, ¢s vett ig¢nybe kerekes
jÀrmüvet. Arad mellett, a Csernovics csalÀd birtokÀn, ZÀmon, X¢nia, a kast¢ly
sz¢p fiatal Ãrnûje fogadja az ifjÃ angol
vÀndort. F¢rje ¢ppen Ãton van, s a k¢t fiatal k´zt szerelem sz´vûdik. Fermor k¢sûbb titkon visszat¢r ZÀmra, s egy Csernovics rokon kocsijÀn hÀrmasban elsz´knek, ¢s n¢hÀny h¢t alatt beautÂzzÀk szinte
eg¢sz Erd¢lyt. Diszkr¢ciÂbÂl e mÀsodik
epizÂdban Fermor Angela n¢ven szerepelteti X¢niÀt ä aki, ilyen kicsi a vilÀg, e
sorok ÁrÂjÀnak nagyn¢nje.
Az angol ÃtleÁrÀs legjobb hagyomÀnya
az elfogultsÀg ¢s elûÁt¢let n¢lk¡li szeml¢lûd¢s, a mindenre nyitott kÁvÀncsisÀg, a
tÀrgyilagossÀgra t´rekvû, t¢nyszerü, reflexiÂval dÃsÁtott leÁrÀs. Fermor is ezt a hagyomÀnyt k´veti. Minden ¢rdekli a bejÀrt
orszÀgokban: a tÀj ¢s f´ldrajza, a term¢-

szeti k´rnyezet, a t´rt¢nelem, a nyelv, az
¢letforma, a tÀrsadalom, az ¢pÁt¢szet, a
folklÂr. Szerencs¢re a politika ¢rdekli legkev¢sb¢. A b¢kebeli EurÂpÀban jÀr, de
Hitler nemr¢gen jutott hatalomra, s Fermor mÀr ¢rz¢keli a nÀcizmus jelenl¢t¢t.
Minden f´lkeresett orszÀgban erûs nacionalizmust tapasztal, s¢relmeket emlegetnek, f´l¢ny¡ket hangoztatjÀk, leszÂljÀk a
szomsz¢dokat. EmpÀtiÀval ¢s b´lcsen
szeml¢li ezt az angolok szÀmÀra oly idegen vilÀgot. MagyarorszÀgon megd´bben a hihetetlen szeg¢nys¢g, az elk¢pesztû f¢nyüz¢s, a feudÀlis szokÀsok lÀttÀn, de
roppantul ¢lvezi, hogy isten hÀta m´g´tti
helyeken is minduntalan angolul kivÀlÂan besz¢lû, nagy müvelts¢gü, vilÀgot jÀrt,
b´lcs ´reg arisztokratÀkkal cseveghet. De
ugyanÁgy ¢lvezi a legegyszerübb emberek
tÀrsasÀgÀt is.
Patrick Leigh Fermor elsûrangÃ prÂzÀt Ár. SzÂkincse k¢t-hÀromszorosa lehet
az Àtlagos kortÀrs angol prÂzaÁrÂk¢nak.
LeÁrÀsai nemcsak pontosak, megjelenÁtû
erejüek, hanem sokszor ´nmagukban is
gy´ny´rk´dtetûk. TÀrgyi tudÀs, fantÀzia,
kÁv¡lÀllÂ ¢les szem, okossÀg, humor, ´nirÂnia, cs´ppnyi k´lt¢szet ¢s dÃs verbÀlis
tehets¢g sajÀtsÀgos kever¢ke adja e k´nyvek varÀzsÀt. Nek¡nk magyaroknak az¢rt
k¡l´n´sen ¢rdekes ¢s fontos ennek az Ãtnak a leÁrÀsa, mert a harmincas ¢vek k´zep¢nek b¢kebeli MagyarorszÀga ûrzûd´tt meg benne sajÀtsÀgos zÀrvÀnyk¢nt,
a fiatal utazÂ ¢lm¢ny¢t nagy gonddal rekonstruÀlÂ ´reg mester ragyogÂ elûadÀsÀban. A k´nyv mÀr Ágy, befejezetlen¡l is
vilÀgsiker, angolul t´bb kiadÀsa ¢s tucatnyi utÀnnyomÀsa volt, ¢s minden fontosabb eurÂpai nyelven is megjelent. Kiv¢ve a magyart; sem az EurÂpa, sem a Magvetû, sem a Corvina, sem t´bb mÀs, Àltalam megkeresett kisebb kiadÂ nem vÀllalkozott a nÀlunk m¢g ismeretlen szerzû kiadÀsÀra.
Pedig ilyen meleg rokonszenvvel megÁrt, teljesen hiteles, lebilincselûen ¢rdekes
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¢s szÁvszorÁtÂan sz¢p k´nyvet angol ÁrÂ
m¢g sohasem Árt MagyarorszÀgrÂl. Magyar sem sok; talÀn csak E´tv´s KÀroly
Balaton-k´nyvei, SzabÂ ZoltÀn remeke, a
SZERELMES F¹LDRAJZ rokonÁthatÂk vele.
A k¢t itt k´z´lt r¢szlet az elsû k´tet v¢-

g¢rûl, illetve a mÀsodik k´tet elej¢rûl
valÂ; a vÀlogatÀst ¢s a folyÂiratk´zl¢st a
szerzû jÂvÀhagyta. A sz´vegben elûfordulÂ magyar szavak ¢s nevek gyakran t¢ves helyesÁrÀsÀt meghagytam; Ágy olvasta
a k´nyvet a vilÀg.

Patrick Leigh Fermor

MAGYARORSZçG HATçRçN
Vajda MiklÂs fordÁtÀsa

[...] çtmeneti cs´nd ¡lt a levegûben. Nagyszombat dermedt mozdulatlansÀgba ¢s vÀrakozÀsba büv´lte a vilÀgot a kioltott lÀmpÀsaival, ¡res szents¢gtartÂival s a f´ldek f´l´tt szÀllÂ tÀvoli kongatÀssal. Eltorlaszolt sÁrboltok ¢s szendergû ûr´k ¢vadja ez, midûn
a h¢t drÀmÀjÀnak hûse a f´ld m¢ly¢re, a poklokra szÀll alÀ... Sehol egy halÀsz a folyÂn,
sehol egy paraszt a f´ldeken, csak azok a kis pocokvadÀszok ¢s a talaj f´l´tt puhÀn
suhanÂ barÀzdabillegetûk neszeztek, s a vÁziszÀrnyasok ¢s pacsirtÀk hada, meg a b¢kÀk; sz¡ntelen nappali brekeg¢s¡k, bÀr minden¡nnen zengett, most m¢gis halkabbnak tetszett, mint az ¢jjel a teleholdat k´sz´ntû vartyogÀsuk. Egy elhajÁtott fadarabbal
eg¢sz holdnyi ter¡letet lehetett volna mÀsodpercekre eln¢mÁtani. Az Àrral sodrÂdÂ
porszemcs¢k s a vÁz szÁn¢n p´r´gve tovasiklÂ pelyhek mÀr a nyÀr k´zep¢t elûlegezt¢k.
Egy sz¢naboglya Àrny¢kos oldalÀn megettem a sajtos kenyeremet, ¢s utÀna elnyomott
az Àlom. (Errefel¢ kÃp formÀjÃak a boglyÀk, okosan egy pÂzna k´r¢ rakjÀk f´l ûket,
s mire a sz¢na javÀt mÀr lefosztottÀk rÂluk takarmÀnynak, Ãgy Àllnak ott lecsupaszÁtott
fel¡kkel a naps¡t¢sben, mintha csak f¢loldalas obeliszkeket emeltek volna a f´ldeken.)
K¢sûbb ¢bredtem f´l, mint szÀnd¢koztam. A vadgalamboktÂl ¢s vet¢si varjaktÂl hangos erdû mÀr hosszÃ Àrny¢kokat vetett a gyepre. Ittam egy patakbÂl, megmostam az
arcom, ¢s rendbe hoztam magam. CivilizÀlt vilÀgba k¢sz¡ltem bel¢pni.
TÀvolbÂl, a tÃlpartrÂl idelÀtszott az Ãti c¢lom: azÂta, hogy m¢g reggel legelûsz´r
megpillantottam, egyfolytÀban nûtt´n-n´vekedett. Szirtfal sz´gellt ki itt a folyamnak
egy hosszÃ szakasza f´l¢, s ezen a pÀrkÀnyon feh¢r templomkolosszus terpeszkedett,
mely a rÂmai Szent P¢ter-bazilikÀt id¢zte f´l. K´r alakÃ, k´nnyed oszlopsor f¢nyes
kupolÀt emelt az ¢gre. DrÀmai, titokzatos ¢s olyan valÂszerütlen volt ez a lÀtvÀny, akÀr
a d¢libÀb, ¢s a sokm¢rf´ldnyi folyÂs ¢s szilÀrd pusztasÀg f´l¢ tornyosulÂ jellegzetes
forma uralta az eg¢sz tÀjat. Az esztergomi bazilika, tudtam, MagyarorszÀg legfûbb
temploma, az eg¢sz kirÀlysÀg legnagyobb egyhÀzi ¢pÁtm¢nye, a bÁboros-¢rsek-hercegprÁmÀs ¢rseki sz¢khelye, s mint ilyen Rheims, Canterbury, Toledo, Armagh s a r¢gi
KrakkÂ megfelelûje. A bazilika ragyogÂ ¢s lenyüg´zû ¢p¡let, de nem r¢gi. MagyarorszÀgnak ezen a r¢sz¢n nem sok maradt meg a tatÀr ¢s a t´r´k dÃlÀsa nyomÀn. A
visszafoglalÀs utÀn mindent el´lrûl kellett kezdeni. A vÀros azonban ä a Latin Strigo-
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nium s a n¢met Gran ä az orszÀg egyik legr¢gibb vÀrosa. Kereszt¢ny MagyarorszÀg
elsû apostoli kirÀlya, a honfoglalÂ çrpÀd leszÀrmazottja, maga Szent IstvÀn itt sz¡letett
Esztergomban, itt is koronÀztÀk meg, s a t´rt¢nelem azÂta halmozÂdik itt, mÁtosszal
Àtszûve. Az ¢n gyalog´sv¢nyem felûl n¢zve nem is lÀtszott mÀs ¢p¡let, csak a bazilika.
A meredek hegyoldalakon ÀllÂ vÀroska kolostorai, templomai, palotÀi ¢s k´nyvtÀrai
mind m´g´tte-alatta, takarÀsban voltak. A hatalmas ¢p¡let kupolÀs iker harangtornyaival, k´r alakÃ oszlopsorÀval ¢s nagy gy´ngyhÀzf¢nyü kupolÀjÀval Ãgy lebegett a
vÁz, az erdûk s az Àrterek f´l´tt, akÀr valami festm¢nyen egy ¢gi vÀros, melyet szÀrnyak
sosem fÀradÂ csapdosÀsa tart meg a levegûben.
A levegû csupa Ág¢rettel ¢s utalÀssal volt tele. A folyÂ f´l´tt sz¡ntelen zizzen¢s, cikkanÀs
folyt, akÀr a borb¢ly ollÂjÀnak szapora nyissz-nyasszolÀsa, mielûtt lecsap ¢s belekap a
hajba. A frissen ¢rkezett sarlÂs fecsk¢k kering¢l¢se ¢s vizet suhintÂ r´pte volt ez. Ahogy
k´zeledtem hozzÀ, a folyÂ kanyarulata Àtrendezte a tÀjat, ¢s f´lfedte Esztergom hÀztetûinek egy r¢sz¢t, a bazilikÀt pedig Ãj sz´gbûl mutatta meg, mintha csak elfordult
volna a tengely¢n. A DunÀntÃl szÁv¢bûl ¢szaknak nyomulÂ dimbes-dombos Bakonyerdûs¢g s itt az ¢szaki parton az Àtelleni hegyfok ä legutolsÂ, szelÁd domborulata a
MÀtra hegys¢gnek, amelynek mÀsik v¢gpontja MagyarorszÀg ¢szakkeleti cs¡csk¢t alkotja ä itt a Parkan nevü vÀroskÀnÀl sz´gellt bele a vÁzbe. Az egymÀs fel¢ kinyÃlÂ k¢t
hegyfok itt megint egyszer keskenyebb mederbe ¢s gyorsabb folyÀsra k¢nyszerÁtette
a folyamot, s a fodrozÂdÂ vizet egy vashÁd Ávelte Àt. Messzirûl pÂkhÀlÂszerünek tetszett,
de a tÀvolsÀg fogytÀval a szerkezet szilÀrdabbÀ vÀlt. (E hÁd utÀn hÃszm¢rf´ldnyivel a
Duna pÀlyafutÀsÀnak egyik legfontosabb pontjÀhoz ¢rkezik: megker¡lve a Bakonyerdûs¢g utolsÂ hegyfokÀt ¢s Ãtja sorÀn legelsû Ázben d¢lnek fordulva, Àtfüzi magÀt
Budapesten, akÀr zsinÂr a gy´ngyszemen, ¢s onnan kezdve f¡ggûlegesen lefel¢ szÀntja
EurÂpa t¢rk¢p¢t szÀznyolcvan m¢rf´ld´n Àt, miÀltal pontosan kett¢vÀgja MagyarorszÀgot. UtÀna pedig, meghizlalvÀn magÀt a DrÀvÀval, ism¢t keletnek fordul, nekimegy
JugoszlÀviÀnak, BelgrÀd erûdÁt¢sei alatt f´lh´rpinti a SzÀvÀt is, majd akadÀlytalanul
nekilend¡l, hogy megostromolja a Vaskaput.)
A szikla´sv¢nyen egy Âra alatt f´l¢rtem Parkan fûutcÀjÀra. Nem sokkal k¢sûbb a
hÁd csehszlovÀk oldalÀn a hatÀrÀllomÀson lepecs¢telt¢k az Ãtlevelemet. TÃlsÂ v¢g¢n
piros-feh¢r-z´ld sorompÂ jelezte, hogy ott kezdûdik MagyarorszÀg. A hÁd k´zep¢n
elÀcsorogtam m¢g egy darab ideig, m¢lÀzva, a senki levegûj¢n. [...]
MozgÀs volt mindenfel¢: a levegûben, a vÁzen, a partokon; szinte tÃl sok t´rt¢nt. ögy
d´nt´ttem, m¢g egy darabig elidûz´k itt a semmi f´l¢ k´ny´k´lve, s hagyom, hogy
m¢g n¢hÀny szÀzezer tonna folyad¢k elh´mp´ly´gj´n odalent a vasgerendÀk alatt,
mielûtt megteszem a hÀtral¢vû n¢hÀny m¢tert MagyarorszÀgig. Mintha csak a kirÀlyi
pÀholyban ¡ltem volna a ny¡zsgû dramatis personae szeml¢let¢be mer¡lve, amint ¢pp
f´lmegy a f¡gg´ny.
A magÀnyosan kongÂ harangot, k¢sûbb a holdf¢nyben majd megszÂlalÂ sok mÀs
bongÀs ¢s m¢lyebb-magasabb bim-bamolÀs elûfutÀrÀt most t´bb mÀsik is k´vette, de
hÁvogatÂ szavuk nem lÀtszott siettetni a fÀk alatti ide-oda hullÀmzÀst, bÀr a parton s¢tÀlgatÂ terefer¢lû t´meg az¢rt m¢gis a dombra f´lfel¢ vezetû Ãt irÀnyÀba tendÀlt. A
k´rny¢kbeli falvakbÂl parasztok szÀzai j´ttek, a f¢rfiak t´bbnyire fekete-feh¢rben, de
ott furakodott a t´megben egy tagbaszakadt ember rezesbanda-egyenruhÀban, nagydob sÃlya alatt g´rnyedezve, s a ferde alkonyi napsugÀr kiszÃrt ¢s f´lvillantott itt egy
harsonÀt, amott egy fagottot ¢s hÀrom koll¢gÀt is, akik ugyanarra nyomultak vadÀsz-
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k¡rt´kkel f´lszerelkezve. Az asszonyok ¢s lÀnyok sokr¢tegü rakott szoknyÀi, mÀs-mÀs
szÁnü pruszlikjai, k´t¢nyei ¢s kendûi k´zt itt-ott m¢g kirÁvÂbb szÁnfoltk¢nt szalagcsokrok s buggyos ingujjakra rÀvarrott ragyogÂ szÁnü hÁmz¢smintÀk villantak elû. Mint
rendesen, a legrikÁtÂbb szÁnek a cigÀnyasszonyok lengû szoknyÀin ¢s fodrain villogtak,
lila ¢s karmazsinv´r´s, meg narancs, kanÀrisÀrga ¢s m¢regz´ld. Mintha egy sz¢tszakadt indiai templomi virÀgf¡z¢r darabjait szÂrtÀk volna a m¢rt¢ktartÂbb eurÂpai virÀgok k´z¢. Eg¢sz tovÀbbi utamon egyetlen falusi gy¡lekezetbûl sem hiÀnyoztak a cigÀnyok. Egy kocsma elûtt ÀllÂ, durvÀn Àcsolt szek¢r bakjÀn barnamedve ¡lt, mint aki
mindjÀrt kez¢be veszi a gyeplût. S´t¢t bûrü gazdÀja f´lkapaszkodott mell¢je, ¢s elhajtottak. A t´megben, a szekerek, kord¢k ¢s lovasok csoportjai k´zt megÀllt egy Âsdi
kirÀndulÂbusz, s k¢t apÀcÀt meg egy csapat iskolÀs lÀnyt bocsÀtott ki magÀbÂl, majd
sürü t¡lk´l¢ssel lassan kihajtott a szÁnrûl. Egy gesztenyefa alatt hÀrom hÂrihorgas dominikÀnus gyült ´ssze sz¢les karimÀjÃ fekete kalapban; fekete-feh¢r mintÀzatukkal
Ãgy kirÁttak k´rnyezet¡kbûl, akÀr szarkÀk a mezûn.
LeginkÀbb azonban a macskak´ves rakparton meg-megÀllva korzÂzÂ, pazar ´lt´zetü figurÀk csoportja vonta magÀra ¢s tartotta lek´tve a figyelmet. K¡l´nf¢le s´t¢t
szÁnü, pompÀs, neh¢z selymekbûl ä esetleg bÀrsonybÂl ä varrott ment¢ket viseltek,
melyeket mogyorÂ nagysÀgÃ cizellÀlt aranygombok fogtak ´ssze, s az ujjak v¢g¢n, a
gall¢ron s a vÀllon barna pr¢m szegett. N¢melyik alak t¢rdig ¢rû, hasonlÂ mÂdon gereznÀval szegett, el´l nyitott ¢s aranysujtÀssal kivarrt dolmÀnyt viselt; mÀsok lÀtszÂlag
hanyagul a vÀllukon vagy panyÂkÀn f¢l vÀllra vetve hordtÀk, akÀr a kacagÀnyt. TesthezÀllÂ, vastagon hÁmzett nadrÀgjuk el´l f´lnyÃlÂ, fekete, skarlÀtv´r´s, k¢k vagy z´ldessz¡rke, rÀncos csizmÀban v¢gzûd´tt; ez f´l¡l aranyfonattal volt szegve, ¢s sarkaiba
aranyozott sarkantyÃt csavaroztak. Egyiknek-mÀsiknak arany- vagy ez¡stlÀnc lÂgott
a nyakÀban, ¢s valamennyien vilÀgos vagy s´t¢t szûrm¢bûl k¢sz¡lt fejfedût viseltek.
Ezek a kalpagok a huszÀrok pr¢mes dÁszcsÀkÂihoz voltak hasonlÂk, ¢s kackiÀs sz´gben
a szem¡kbe hÃzva viselt¢k; feh¢r g¢m- vagy kÂcsagtoll dÁszÁtette ûket, s ez Ãgy t´rt f´l
a drÀgak´ves boglÀrbÂl, akÀr egy elsz´kû gûzsugÀr. HÂnuk alatt vagy k´ny´k¡k hajlatÀban hanyag eleganciÀval csaknem f¢lk´r alakÃ handzsÀrt tartottak, melynek, ha
¢ppen Àlltak, hegye a macskak´vet ¢rte, s kez¡k k´nnyed¢n a keresztmarkolatÀn nyugodott; a kardh¡velyt z´ld vagy k¢k vagy szilvaszÁn bÀrsonnyal hÃztÀk be, aranyba
foglaltÀk, s k´z´nk¢nt eg¢sz hosszÀban drÀgak´vekkel raktÀk ki. A legendÀk hercegeinek ragyogÀsa lengte k´r¡l ezeket a mÀgnÀsokat, ¢s ä egynek, egy csaknem g´mb
alakÃ embernek a kiv¢tel¢vel, aki csÀl¢n hordta feh¢r pr¢mkalpagjÀt, csizmÀja pedig
¢ppolyan v¢rv´r´s volt, akÀr az arca ä mindezt a pompÀt csiszolt k´nnyeds¢ggel viselt¢k, ûd´ngtek, csevegtek, ÂrÀjukra pillantgattak, kardjukra tÀmaszkodtak, egyik lÀbukat t¢rdben kiss¢ behajtva ÀlldogÀltak, akÀr egy preraffaelita festm¢nyen. Besz¢d
k´zben, ahogy bÂlogatott, az egyik magas dandy monoklija pontokban-vonalakban
villogtatta vissza a lenyugvÂ napot, akÀr ha morz¢zott volna. MegÀllt egy hintÂ, kiszÀllt
belûle hÀrom hasonszûrü alak, s kÂcsagtollas kalpagok szertartÀsos emelget¢se k´vetkezett sarkantyÃk diszkr¢t peng¢se kÁs¢ret¢ben. Egy pompÀs ´regember a hintÂban
maradt; talÀn b¢na lehetett, mert feh¢r szakÀllas ÀllÀt malacca s¢tabotjÀnak csontbÂl
faragott fogantyÃjÀra kulcsolt kez¢n nyugtatta. HandzsÀrja az ´l¢ben fek¡dt, ahogy
elûrehajolva besz¢lt ¢s nevetg¢lt. A feh¢r borostÀs arcon t¡kr´zûdû energia ¢s humor
Victor HugÂt juttatta eszembe. LeszÀmÁtva a barna pr¢met, a vÀllÀn k´rbefutÂ aranylÀncot s a nyakÀban f¡ggû rendjelet, tetûtûl talpig feket¢t viselt, s ez a visszafogottsÀg
m¢g ragyogÂbbÀ tette. (àNevetn¢d Àm, ha lÀtnÀd ä jutott eszembe hirtelen a r¢g elfe-
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ledett vers ä gy´nggyel kihÀnyt csizmÀjÀt, ¢kk´ves pantallÂjÀt egy EsterhÀzynak!Ê)*
A grandoknak ez a serege lassan vonult a parton, a folyam sodrÀval ellenkezû irÀnyban, a leveleiket aranyp¢nzk¢nt villogtatÂ nyÀrfÀk alatt, s a hintÂ pedig l¢p¢sben kÁs¢rte feh¢r szakÀllÃ utasÀval. K´zvetlen¡l m´g´ttem izgatott tarka ruhÀs lÀnyok siettek Àt a hÁdon, valamennyin¢l virÀgcsokor, vÁzililiom, nÀrcisz, sÀrga nÀrcisz, ibolya s
az a hatalmas fajta boglÀrka, amely a patakokban teny¢sz. Ahogy elsiettek mellettem,
integettem nekik, mire az egyik a vÀlla f´l´tt egy sor vidÀm daktilust l´k´tt fel¢m. Ha
a magyarok nem egyistenhÁvûk, az elûtt¡nk ÀllÂ feltÀmadÀst akÀr Adonis ¢s Persephon¢ halhatatlan szerelme is k´vethette volna.
K¢ptelen voltam otthagyni megfigyelûposztomat, ¢s belevetni magamat MagyarorszÀgba. Most is ugyanilyen b¢nultsÀg fog el: pillanatnyi ÂdzkodÀs attÂl, hogy meg¢rintsem a j´vûnek ezt a bizonyos fragmentumÀt. Nem f¢lelembûl, hanem mert karnyÃjtÀsnyi tÀvolsÀgbÂl s m¢g ¢rintetlen ÀllapotÀban, Ãgy tetszett, s most is Ãgy tetszik,
ez a j´vû m¢g tele van csodÀk Ág¢ret¢vel. K´zben odalent a folyÂ mÀr elvitte lefel¢ a
k´zvetlen mÃltat, ¢n pedig ott maradtam a kettû k´z´tt, f´lf¡ggesztve a levegûben.
De ma mÀr a visszatekint¢s mindentudÀsÀval k¢pes vagyok elhÀrÁtani a d´ntû pillanatot, m¢gpedig azzal, hogy ´sszeszedem a t¢nyeket, melyeket majd a k´vetkezû
ÂrÀk fognak f´lfedni... Mert most mÀr tudom, mi k¢sz¡lûd´tt akkor. LÀtom Esztergom
polgÀrait, ahogy gyertyÀkat ÀllÁtanak sorba az ablakpÀrkÀnyaikon ä s ezek k¢sûbb, a
bÀm¢sz parasztok ezres t´meg¢nek kez¢ben tartott v¢kony, hosszÃ gyertyÀk f¢ny¢vel
egyes¡lve, pislÀkolÂ erdûk¢nt ´vezik majd a k´rmenetet; ¢s f´lpillantva a bazilikÀra,
lebegve be tudok suhanni a szent¢lybe, v¢gigszÀllok az akantuszos tÀvlatokon, s Àthatolok a mezzotinto r¢zmetsz¢s borzolÂ, s´t¢tre ÀrnyalÂ keresztvonalkÀzÀsÀn, be a hatalmas sekresty¢be, ahol a ruhÀsszekr¢nyek s a kincstartÂ lÀdÀk ¢s vitrinek sorai mÀr
kiadtÀk magukbÂl selymeiket ¢s brokÀtjaikat, melyek sz¢thajtogatva vÀrnak, ¢s a szent
instrumentumok ¢s ed¢nyek is elûker¡ltek. P¡sp´ks¡vegek pattintattak f´l, pluviÀl¢k
terÁttettek ki, az ¢kk´ves kesztyük s az ¢rseki palÀst is kik¢szÁtve, gyertyatartÂk ¢s
monstranciÀk ¢s pÀsztorbotok elûv¢ve. A kupola alatt, a Panninis ¡ress¢gben, nyalÀbszÀm Ãj, m¢g meggyÃjtatlan, opÀlos gyertyÀkat tüznek a homÀlyban a magas vaskarÂk
soraira. Az ¢rsek trÂnjÀhoz vezetû alacsony l¢pcsûfokokra lehengeredû szûnyeg simul,
s odaf´nt a tornyokban megszomjaznak a harangozÂk.
F¢lÃton a dombtetû fel¢, az ¢rseki palota istÀllÂjÀnak udvarÀn lÂdobogÀs ¢s a csizmÀs, pr¢mcsÀkÂs testûr´k ¢s lovas futÀrok alkalomhoz nem illû szitkozÂdÀsa ¢s d´rm´g¢se hallik. Nyugtalan patkÂk kapÀlÀsa szikrÀkat csihol a macskak´v´n. Az ¢rsek
n¢gy sz¡rk¢je k´z¡l a leghÀtsÂ s´r¢ny¢t s tollbokr¢tÀjÀt hÀnyja-veti, amikor befaroltatjÀk a rudak k´z¢, s elrendezik rajta az istrÀngot. A testûr´k¢re hajazÂ aranysujtÀsos
dÁszruhÀban, tollbokr¢tÀs f´vegben feszÁtû, de feleakkora, rÂzsaszÁn k¢pü lovÀszgyerek m¢g egy utolsÂt d´rg´l a hintÂ ez¡stkilincs¢n, ¢s v¢gighÃzza rongyÀt a lakkozott
ajtÂ k¡lsû oldalÀn, ahovÀ skarlÀtv´r´s kalap alÀ foglalt p¡sp´ks¡veges-koronÀs cÁmert
festettek ´tsoros bojtpiramisok k´z¢ helyezve, s bevÀgja az ajtÂt.
Ezalatt odabent az ¢rseki palota falain homÀly borÁtja el keret¢ben Duccio komor
JeremiÀsÀt ¢s Crivelli rÀncos k¢pü remet¢it ¢s egyhÀzatyÀit; ugyanÁgy jÀr Matteo di
Giovanni Sz¡ze a Kisdeddel ¢s Giovanni di Paolo t´bb J¢zus sz¡let¢se. Taddeo Gaddi
¢gi trÂnuson ¡lû MadonnÀja ¢s Lorenzo di Credi MÀria Magdal¢na mennybemenetele
elveszti ragyogÂ szÁneit, s a SienÀban, Firenz¢ben, Velenc¢ben, UmbriÀban, tovÀbbÀ
* Barnham: I NGOLDSBY LEGENDS.
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mÀs ¢szakolasz tartomÀnyokban s N¢metalf´ld´n ¢s SpanyolorszÀgban festett k¡l´nf¢le szentek csoportjai mÀr az eltün¢s hatÀrÀn jÀrnak. K¢t¢rtelmüs¢g honol mindenfel¢! Egy lombardiai hajadon ´sszeolvad az egyszarvÃval, amelyet Àt´lel cinÂberpiros
karjÀval; tucatnyi v¢rtanÃsÀgon a glÂria gipszf¢nyü ragyogÀsa tÃl¢li magÀt a megdicsû¡lt szentet. çthasonÁtÂ ´sszjÀt¢k r¢v¢n a Dunai IskolÀbÂl szÀrmazÂ megkÁs¢rt¢sek
¢s keresztre feszÁt¢sek a folyÂ v´lgy¢bûl mÀr f´lszÁvtÀk ide a gy¡lekezû Àrnyakat. LeszÀll az est. TalÀn KoloszvÀri TamÀs erd¢lyi lÀtomÀsai ä lovagok, p¡sp´k´k ¢s Szent
Egyed egy t´lgyes tisztÀsÀn, amint kedvenc szelÁdÁtett ûzsutÀjÀt v¢delmezi az ÁjÀsz nyilÀtÂl ä olvadnak majd utolsÂnak a s´t¢tbe.
A t´bbi emeleten ny¡zsgû vÀrakozÀs honol. Szem¢lyzet jÀr-k¢l, aggÂdÂ tekintetek
szÀllnak a nagy termekben ketyegû ÂrÀk fel¢, f¡lek lesik a bazilika harangjait, az istÀllÂ
irÀnt is levetûdik egy-egy pillantÀs. De mindennek a k´z¢ppontjÀban Monsignore
Seredy, Mindszenty bÁboros k´zvetlen elûdje szem¢ly¢ben a rendÁthetetlen nyugalom uralkodik. BÁbor jelens¢get kell elk¢pzeln¡nk, jÂ ked¢lyü arcot, kis v´r´s papi
sapkÀt a fejbÃbon s egy gyürüs kezet a kisasztalon nyugvÂ, a homÀlyban v´r´sen izzÂ
sz´gletes p¡sp´ki s¡veg mellett. VÀllÀn, a szokÀsos csipke hely¢n, most hermelinnel
mintÀzott feh¢r szûrmepalÀst. ýsi jogszokÀs alapjÀn MagyarorszÀg prÁmÀsa vilÀgi herceg is, meg ¢rsek, az egyhÀz fejedelme is. Sz¢ke k´r¡l sokm¢ternyi, merev, sz¢les hullÀmokban magna cappÀja s´t¢tv´r´s, habosÁtott selyemhullÀmai takarjÀk el a szûnyeg
mintÀit. Csupa mandzsetta ¢s ÀdÀmcsutka kÀplÀnja ¢s uszÀlyhordozÂja cvikker¢t villogtatva, mindenre ¡gyelve cikÀzik k´r´tte. Ott t¢blÀbol egy mÀgnÀs mÂdra, ragyogÂan ¢s kifogÀstalanul ´lt´z´tt, lenyalt hajÃ, frissen kinevezett ifjÃ nemesi testûr is.
K´ny´khajlatÀban kÂcsagtollas pr¢mkalpagot tart, kesztyüs keze a sÃlypontjÀnÀl markolja fekete bÀrsonybevonatÃ h¡velybe bÃjtatott handzsÀrjÀt. El van szÀnva, hogy hozzon bÀrmit az elk´vetkezendû hosszÃ este, û megÂvja sarkantyÃjÀtÂl ¢s kardja hegy¢tûl
a bÁbor selyemnek ezt az ÂceÀnjÀt... A terem tÃlsÂ v¢g¢ben m¢g futja az idûbûl egy
utolsÂ diszkr¢t cigarettÀra... Az ¢rsek vadgesztenyefÀi ezernyi kis legyezût nyitottak a
magas ablakok alatt, valamennyit majd feh¢r vagy rÂzsaszÁn tornyocska d´fi Àt, m¢g
mielûtt elmÃlik a hÂnap. Bagoly huhog! A nyÀrfÀkon s a n¢ptelen rakparton tÃl a hÁd
pÂkhÀlÂja fesz¡l a Duna f´l¢, s valaki m¢g mindig ott Àcsorog rajta. De azon is tÃl mÀr
s´t¢tbe borult minden. A DunÀn f´lfel¢ tekintve m¢g nappal van, a sz¢les folyam halvÀnyan f¢nylik, ahogy rÀ¢rûsen kiter¡l nyugat fel¢ a gy¢r z´ld ¢s ez¡st lomb alatt. °s
mintegy vÀlaszul az egyre s¡rgetûbb harangkongÀsra, hirtelen f´lerûs´dik a b¢kÀk
szava. [...]
A hÁdon tÃl
TalÀn tÃl sokÀig idûztem a hÁdon. MÀr gyültek az Àrnyak a szlovÀk ¢s a magyar partokon, k´z´tt¡k pedig sebesen folyt a halovÀny Duna, mosta Esztergom ûsi vÀrosÀnak
rakpartjÀt, ahol egy magas domb emelte az alkonyi f¢lhomÀlyba a bazilikÀt. A k´r alakÃ oszlopsoron nyugvÂ hatalmas kupola s a k¢t Palladio-stÁlusÃ harangtorony, ahonnan most mÀr szaporÀbb kongatÀs hangzott, sokm¢rf´ldnyi tÀvolsÀgra vigyÀzta a s´t¢tedû tÀjat. A rakpart s a prÁmÀsi palotÀhoz vezetû meredek utca most hirtelen eln¢ptelenedett. A hatÀrÀllomÀs a hÁd v¢g¢ben volt, Àtsiettem hÀt MagyarorszÀgra, s a
folyÂparton korzÂzÂ nagyszombat d¢lutÀni t´meget a katedrÀlis elûtti t¢ren talÀltam,
vÀrakozÂ csoportokban az emberek most ott s¢tÀlgattak ¢s besz¢lgettek a fÀk alatt.
A domboldalon f´ltÀrultak a vÀros hÀztetûi, s tÀvolabb erdûk, a folyam ¢s Àrter¡letek
rajzolÂdtak ki halvÀnyan a lenyugvÂ nap utolsÂ sugaraiban.
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Egy barÀti jÂtevûm Ágy Árt Esztergom polgÀrmester¢nek: àL¢gy oly kegyes ¢s fogadd
szÁvesen ezt a fiatalembert, aki gyalogszerrel KonstantinÀpolyba tart.Ê ögy terveztem, mÀsnap
elmegyek hozzÀ, s ez¢rt megk¢rdeztem valakit, hogy merre van a polgÀrmesteri hivatal. Mire ¢szbe kaptam, kÁnos helyzetbe hozott, mert egyenest odavitt magÀhoz a
polgÀrmesterhez, akit a Duna partjÀn megcsodÀlt pazar ´lt´zetü nagyurak fogtak k´r¡l. MegprÂbÀltam elmagyarÀzni, hogy ¢n voln¢k az a csavargÂ, akire f´lhÁvtÀk a figyelm¢t; elûsz´r udvarias megh´kken¢ssel bÀmult rÀm, de aztÀn hirtelen megvilÀgosodott neki a dolog, mire gyors ¢s szemlÀtomÀst humoros szÂvÀltÀs k´vetkezett a pazar
´lt´zetü urak egyik¢vel, akire nyomban rÀ is bÁzott engem, majd pedig komolyabb
k´teless¢gei Àltal elszÂlÁttatvÀn, tovasietett a t¢ren. A megbÁzatÀs derüs mosollyal fogadtatott; mentoromnak nyilvÀnvalÂan az¢rt sÂztak a nyakÀba, mert kivÀlÂan besz¢lt
angolul. Ez az Ãr s´t¢t ¢s ragyogÂ gÀlaruhÀt viselt, g´rbe kardjÀt hanyagul a k´ny´khajlatÀban tartotta, s bal szem¢n keret n¢lk¡li monokli villogott.
Ebben a pillanatban minden szem lefel¢, a domboldal irÀnyÀba fordult. PatacsattogÀs ¢s lÂszerszÀm csilingel¢se a katedrÀlis v´r´s szûnyeggel letakart l¢pcsûihez szÂlÁtotta a polgÀrmestert. PapsÀg ¢s gyertyavivûk serege szertartÀsosan f´lsorakozott,
mire megÀllt a hintÂ, s kigombolyodott belûle egy lÀng´lt´zetü alak. A bÁboros, Monsignore Seredy, aki Esztergom ¢rseke ¢s MagyarorszÀg hercegprÁmÀsa is volt, lassan
kiszÀllt, s odatartotta gyürüs kez¢t az egybegyülteknek, mire mindenki f¢l t¢rdre esett.
KÁs¢rete k´vette a hatalmas ¢p¡letbe, majd egy herold a bÁbor drap¢riÀval bevont elsû
padsorokhoz vezette a polgÀrmestert ¢s tÀrsasÀgÀt. ögy tettem, mint aki valami szer¢nyebb helyre szeretne oldalogni, de mentorom hatÀrozottan rÀm szÂlt: àInnen sokkal jobban lehet lÀtni.Ê
Nagyszombat megt´lt´tte a hatalmas katedrÀlist. Nem egyet f´lismertem a folyÂ
partjÀn lÀtott alakok k´z¡l: az ¡nneplûj¡kben feszÁtû helyb¢li polgÀrokat, a csizmÀs,
feket¢be ´lt´z´tt parasztokat, a bonyolult hajviseletü, tarka szoknyÀs lÀnyokat a rakott
feh¢r ingujjukra rÀvarrott hÁmz¢sekkel, ugyanazokat, mint akik liliombÂl, nÀrciszbÂl
¢s vÁziboglÀrkÀbÂl k´t´tt csokraikkal nemr¢g Àtsiettek a hÁdon. LÀttam dominikÀnusokat fekete-feh¢rben, szÀmos apÀcÀt, elszÂrtan katonai egyenruhÀkat is, s a nagy bejÀrati kapunÀl tarkabarka ruhÀjÃ cigÀnyok csoportja sugdosott tÀmaszkodva vagy csÁpûre tett k¢zzel. Nem lepett volna meg k¡l´n´sebben, ha egyszer csak becammog valamelyik medv¢j¡k, bemÀrtja mancsÀt az ÂriÀs tengeri csiga formÀjÃ barokk szenteltvÁztartÂba, ¢s t¢rdet hajt.
Mennyire mÀs volt ez, mint a Tenebrae kÁs¢rteties hangulata k¢t nappal korÀbban!
Ahogy egyenk¢nt leszedt¢k t¡sk¢ikrûl s kioltottÀk a gyertyÀkat, az Àrnyak is Ãgy nyomultak elûre aprÀnk¢nt, mÁg v¢g¡l s´t¢ts¢gbe nem borult a kicsi szlovÀk templom. Itt
f¢nyben Ãszott a hatalmas ¢p¡let, minden oldalkÀpolnÀban Ãj kanÂckonstellÀciÂk t¡nd´k´ltek, f´nn a karzaton lobogott a hÃsv¢ti gyertya, s a fûoltÀr ment¢n, a lÀndzsa
hosszÃsÀgÃ gyertyÀk sorÀnak csÃcsÀn rebben¢stelen csillagok szÂrtÀk a f¢nyt. A bÁborral borÁtott elsû padsorok kiv¢tel¢vel feh¢r volt minden, a katedrÀlis maga, a papsÀg,
a szerpap ¢s diakÂnusai ¢s valamennyi koncelebrÀnsa. Az ¢rsek, bÁborosi v´r´s jelen¢se utÀn most teljesen ÀtvÀltozva, talpig feh¢rben-aranyban, cÁmeres baldachin alatt
¡lt trÂnusÀn, ¢s kis udvartartÀsÀnak tagjai rendezett sorokban ott Àcsorogtak a l¢pcsûn. A legalsÂ fokon ÀllÂ a sÃlyos p¡sp´ki pÀsztorbot hordozÂja volt, m´g´tte pedig
ott Àllt egy mÀsik, k¢szen arra, hogy mikor a rituÀl¢ Ãgy kÁvÀnja, f´lemelje s az ¢rsek
fej¢be nyomja a magas, feh¢r p¡sp´ks¡veget, s szalagjait minden alkalommal elrendezze a palÀst fedte vÀllakon. A szent¢ly elsû r¢sz¢ben majdnem harci dÁszben f´lsorakozott mÀgnÀsok pompÀzatos ´lt´zete ä a sok, szÁnes selymekbûl ¢s brokÀtbÂl vagy
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szûrm¢bûl varrott mente, arany- ¢s ez¡stlÀnc, k¢k vagy v´r´s vagy t¡rkizz´ld, magas
szÀrÃ csizma, aranyozott sarkantyÃ, gy¢mÀntboglÀros medvebûr kalpag a hosszÃ kÂcsag-, sas- ¢s darutollakkal ä nagyszerüen ´sszeillett az egyhÀzi pompÀval, akÀrcsak
mint az Orgaz grÂf temet¢s¢n lÀthatÂ ruhÀk. A fekete ´lt´z¢k volt a leghatÀsosabb ä mint
itt Ãj barÀtom¢, a festm¢nyen pedig a toledÂi lovagok pÀnc¢lja. A padsorokban azok
a letÀmasztott, aranyozott vagy csontmarkolatÃ, gy¢mÀnttal szÁnpadiasan kirakott h¡velyü g´rbe kardok ä azok bizonyÀra a t´r´kkel vÁvott hÀborÃk eml¢kei lehetnek? Mikor tulajdonosaik a CredÂnÀl csilingelve f´lÀlltak, az egyik kard nagy cs´r´mp´l¢ssel
a mÀrvÀnypadlÂra hullott. A hajdani csatÀkban, szerte a pusztÀn, ilyen peng¢k lÀttÀn
fej¢t forgatva vÀgtÀba fogott a t´r´k; de forgott Àm persze a magyarok feje is...
Hamarosan, egy n¢ma k´zjÀt¢k utÀn, az orgonasÁpok k´tegei mennyd´r´gve ¢s fuvolÀzva meghirdett¢k az Istens¢g f´ltÀmadÀsÀt. A karzatrÂl ¢nekkar zengett, allelujÀk
szÀrnyaltak, s a faragott akantuszlevelek k´r¡l t´mj¢nf¡st fÀtyolfelhûje gomolygott,
majd f´lfel¢ szÀllva eltünt a hatalmas kupola homÀlyÀn. Ekkor Ãjra mozgolÂdÀs tÀmadt. A kereszt nyomÀban haladÂ papok ¢s gyertyahordozÂk elûûrse mÀr f¢lÃton jÀrt
a szent¢lyben a kapu fel¢. UtÀna baldachin alatt, monstranciÀban az oltÀriszents¢g
k´vetkezett, majd az ¢rsek, a polgÀrmester, nyomukban a mÀgnÀsok legidûsebbike,
egy feh¢r szakÀllÃ Ãr, aki malacca s¢tabotjÀra sÃlyosan nehezedve sÀntikÀlt; utÀnuk
pedig a t´bbi. BarÀtsÀgos b´k¢snek engedve ¢n is csatlakoztam a lassÃ menet uszÀlyÀhoz, s mintha csak a f¡st s a hangorkÀn sodort volna ki magÀval a kapun, hamarosan odakint voltunk valamennyien.
M¢g csak egy napja mÃlt a holdt´lt¢nek, s a hatalmas hold szinte nappali f¢nnyel
Àrasztotta el a teret. A menet mÀr le¢rt a l¢pcsûn, ¢s lassan elindult volna, de mikor a
vÀrakozÂ fÃvÂszenekar is ¢ppen beÀllt a v¢g¢re, ¢s rÀzendÁtett egy lassÃ indulÂra, f´nt
a magasbÂl kerekek nyikorgÀsa, gerendÀk ny´g¢se k´zepette harangok soknyelvü,
szinte eszeveszett kongÀsa hullott bele az est¢be, ¢s azonnal elnyomta a zen¢t, majd
pedig e bronzos d´nd¡l¢sek k´zt egy mÀsfajta, heves tapsolÀshoz hasonlÂ zaj is hallatszott, mire mindnyÀjan f´ln¢zt¡nk. ögy egy ÂrÀval korÀbban k¢t egyenest AfrikÀbÂl
¢rkezett kimer¡lt gÂlya az egyik harangtoronyban levû zilÀlt f¢szekre szÀllt le, ¢s mindenki ûket figyelte, ahogy berendezkednek. A harangzÃgÀs f´lriasztotta ûket, s k¢ts¢gbeesett csapkodÀssal, nyakukat kinyÃjtva most Ãjra szÀrnyra keltek, v´r´s lÀbukat
maguk utÀn hÃzva a levegûben. Hatalmas feh¢r evezûtollaik perem¢n fekete tollak
ter¡ltek sz¢t, majd ¡temes, siets¢g n¢lk¡li szÀrnycsapÀsokkal f´lemelkedtek a gesztenyelombok f´l¢ az ¢gbe, mi pedig Àmulva n¢zt¡nk utÀnuk. àRosszul vÀlasztottÀk meg
a bek´lt´z¢s¡k napjÀtÊ ä jegyezte meg a szomsz¢dom, ahogy f´lvett¡k a l¢p¢st.
A vÀrosban egyetlen f¢nyfolt sem lÀtszott, kiv¢ve az ablakpÀrkÀnyokon sorakozÂ s
a vÀrakozÂ t´meg kez¢ben tartott ezernyi gyertya lÀngjÀt. A f¢rfiak hajadonfûtt, a nûk
kendûben Àlltak, s a lÀngot ÂvÂ tenyerek m´g¡l j´vû ragyogÀsban megfordÁtÂdott a
nappali chiaroscuro: a f¢ny most az Àllak s az orrcimpÀk vonalÀt emelte ki, kis f¢lk´r´ket vÀjt a szem´ld´k´k alÀ, s mindazt, ami e megvilÀgÁtott maszkokon kÁv¡l esett,
Àrny¢kkal vonta be. N¢ma lÀngerdû volt minden egyes utca, s ahovÀ a k´rmenet eleje
oda¢rt, ott az emberek let¢rdepeltek, s csak n¢hÀny mÀsodperccel azutÀn Àlltak talpra,
hogy tovÀbbhaladt. K¢sûbb t¡nd´klû nyÀrfÀk sorfala k´z¢ ¢rt¡nk, ¢s az ¡nnep¢lyes
zene n¢ha abbamaradt. Amikor sz¡netelt az ¢nek, csak a f¡st´lû lÀncainak csilingel¢se
s az ¢rsek pÀsztorbotjÀnak kopogÀsa hallatszott a macskak´v´n, meg milliÂnyi b¢ka
brekeg¢se. A vÀros gÂlyÀit minden¡tt f´lverte a harangzÃgÀs meg az ¢nek, s most ott
lebegtek ¢s k´r´ztek f´l´tt¡nk, n¢zt¢k kis f¢nyf¡z¢r¡nket, ahogy mÀr ism¢t f´lfel¢ kÁgyÂzott a domboldalon, a bazilika irÀnyÀba. A pillanat ¢l¢nks¢ge, az ¢nekszÂ, a gyer-
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tyaf¢ny ¢s a t´mj¢nf¡st, a tavasz ¢rzete, a magasban k´r´zû madarak, a mezûk illata,
a harangszÂ, a sÀsbÂl hangzÂ kÂrus, az ¢les Àrnyak s az erdûk ¢s az ez¡st folyamt¡k´r
f´l´tt t¡nd´klû holdvilÀg ä mindez egy¡tt valami hatalmas jÂindulat ¢s erû varÀzslatos
jelenl¢t¢vel szentelte meg az ¢jszakÀt.
Mikor mindez v¢get ¢rt, ism¢t kitÂdult a t´meg a katedrÀlis l¢pcsûire. MÀr ott vÀrt
a hintÂ: az ¢rsek, immÀr Ãjra bÁborosi ´lt´z¢kben ¢s bû hermelinpalÀstban, mely jelezte, hogy nemcsak egyhÀzi, hanem egyben vilÀgi herceg is, lassan beszÀllt. UszÀlyÀt
testûre a kiugrÂ ÀdÀmcsutkÀs, csÁptetûs kÀplÀn s egy huszÀregyenruhÀs futÀr k´zremük´d¢s¢vel szedte f´l, s m¢terenk¢nt hajtogatta, akÀr halÀszok a hÀlÂt, mÁg v¢g¡l a
hintÂ teljesen megtelt habos bÁbor selyemmel. A kÀplÀn is beszÀllt, s le¡lt az ¢rsekkel
szemk´zt, majd a testûr is, egyenes der¢kkal, fekete kesztyüs kez¢t kardmarkolatÀn
nyugtatva. A futÀr f´lhajtotta a l¢pcsût, egy aprÂ, pr¢mcsÀkÂs lovÀszfiÃ becsapta az
ajtÂt, amelyen szalagos p¡sp´kkalap alatt az ¢rseki cÁmer dÁszlett, s mikor ez a kettû
is f´lpattant hÀtul, a szintÃgy szûrmecsÀkÂs kocsis rÀntott egyet a gyeplûn, a strucctollak biccentettek, s a n¢gy sz¡rke elindult. Ahogy a dÁszfogat lefel¢ ringott a dombrÂl,
taps szakadt f´l az ´sszegyült t´megbûl, a kalapok leker¡ltek, s a hintÂ ablakÀban ÀldÂlag libegve megjelent egy v´r´s kesztyüs, pÀsztorgyürüs k¢z.
A holds¡t´tt l¢pcsûk´n meg´lelt¢k egymÀst az emberek, ¡nnepi jÂkÁvÀnsÀgokat
cser¢ltek, kezekre, arcokra csÂkokat hullattak. A f¢rfiak fej¡kbe nyomtÀk pr¢mkalpagjaikat, eligazÁtottÀk panyÂkÀra vetett ment¢iket, s a t´bbÂrÀnyi latin utÀn vidÀm
daktilikus perg¢ssel v¢gre elût´rt a magyar szÂ.
àN¢zz¡k csak, mire jutottak a madarainkÊ ä szÂlt hozzÀm mentorom, mik´zben
p´tty´s feh¢r selyemkendûvel a monoklijÀt t´r´lgette. Els¢tÀlt a l¢pcsû v¢g¢be, ¢s vadÀsz botsz¢k gyanÀnt hasznÀlt kardjÀra tÀmaszkodva f´ltekintett az ¢jszakai ¢gre. EgymÀs mellett s pÀrhuzamosan k¢t csûr Àllt ki az Àgbogak k´z¡l, s ¢ppen csak kivehett¡k
a hazatelep¡lt, m¢lyen alvÂ madarak alakjÀt a s´t¢tben.
àJÂl van!Ê ä mondta a mentorom. àSz¢pen elszundÁtottak.Ê
Visszament¡nk a t´bbiekhez, û pedig k´rbekÁnÀlta a tÀrcÀjÀt, majd nagy gonddal
maga is kivÀlasztott egy cigarettÀt, s megkoppintotta vele a tÀrca r¡csk´s aranyfedel¢t.
¹ngyÃjtÂjÀnak lÀngja f´l´tt hÀrom tollbokr¢ta hajolt ´ssze r´vid ¢letü piramist k¢pezve, majd sz¢tvÀlt. M¢lyen leszÁvta s pÀr mÀsodpercig bent tartotta a f¡st´t, majd
nagy sÂhajtÀssal, lassan eregette ki a holdf¢nyre. àMÀr nagyon vÀrtam erreÊ ä mondta.
àHÃshagyÂkedd Âta az elsû cigarettÀm.Ê
Az este a polgÀrmester nagyszabÀsÃ dÁszvacsorÀjÀval v¢gzûd´tt. Barack volt a bevezetû ital, ezt borok Àrja k´vette, majd Tokay, mÁg v¢g¡l mÀr k´dbe borultak elûttem
a mes¢s ´lt´zetü alakok. K¢sûbb a polgÀrmester sajnÀlkozva k´z´lte velem, hogy mivel
a hÀza tÃlzsÃfolt, csak a szomsz¢dsÀgban tudott szobÀt talÀlni szÀmomra. Fizets¢grûl
term¢szetesen szÂ sem lehet! MÀsnap reggel aztÀn gÂlyakedvelû barÀtom m¢rt¢ktartÂ
tweedzakÂban s magas nyakÃ garbÂban jelent meg, ¢s f´lszedett szilaj Bugatti kocsijÀba. CsupÀn a hÀtsÂ ¡l¢sre, a bûr´ndjei mell¢ dobott handzsÀr eml¢keztetett az esti
pompÀra. Megn¢zt¡k a k¢peket a prÁmÀsi palotÀban, s utÀna barÀtom f´lajÀnlotta,
hogy elvisz a kocsijÀn. Nagyon hamar Budapestre ¢rn¢nk, mondta; ¢n azonban, vonakodva bÀr, de ragaszkodtam az ´nk¢nt vÀllalt szabÀlyhoz: ker¢ken utazÀs csakis pocs¢k idûben! ä Ágy aztÀn megÀllapodtunk, hogy majd a fûvÀrosban talÀlkozunk. BÃcsÃt
intett, ¢s repesztve elporzott; holmimat f´lszedv¢n ¢n is elbÃcsÃztam a polgÀrmestertûl, ¢s nekivÀgtam az Ãtnak, k´zben pedig azon tünûdtem, vajon ilyen-e eg¢sz MagyarorszÀg?
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VçLASZOK A HOLMI
K¹RK°RD°S°RE
Megk¢sett vÀlasz egy k´rk¢rd¢sre
Amikor Domokos MÀtyÀs ¢s R¢z PÀl level¢t annak idej¢n elolvastam az irodalmi k´zv¢lem¢ny ¢s ÀltalÀban a tÀrsadalom szelektÁv, rÀadÀsul k´vethetetlen¡l hullÀmzÂ feled¢kenys¢g¢rûl, hogy tudniillik, bizonyos ÁrÂk, k´ltûk ä de kieg¢szÁthetn¢m, ha ez megnyugtatna, mÀs müv¢szeti Àgak müvelûivel is ä alkotÀsai, müvei, sût nev¡k is mi¢rt
felejtûdnek el olykor hosszÃ idûszakokra, n¢melyik ´r´kre, akkor a mi¢rtre azonnali
vÀlaszom volt: nem tudom. °s miutÀn belefeledkezni egy elm¢leti fejteget¢sbe megfelelû munÁciÂk n¢lk¡l nemcsak azzal a vesz¢llyel jÀr, hogy az ember k´nnyen nevets¢gess¢ vÀlik, de azzal is, hogy valakit, valakiket esetleg t¢vesen, rosszul befolyÀsolok,
Ágy aztÀn a szurkolÂ k¢nyelmesen sunyi pozÁciÂjÀbÂl hagytam az eg¢szet ´nmagÀtÂl
àlecsengeniÊ, term¢szetesen figyelemmel ¢s gondosan tanulmÀnyozva a Holmiban
megjelent ehhez kapcsolÂdÂ v¢lem¢nyeket, kis- ¢s nagyÁvü hozzÀszÂlÀsokat. A k¢rd¢s
ugyanis napjainkban ijesztûen idûszerü, mi t´bb, kellûen provokÀlÂ ¢s erûs ahhoz,
hogy nyugtalanÁtson, szÀmunkra talÀn ¢let ¢s halÀl, ha komolyan vessz¡k azt az ÀllÁtÀst,
hogy az ÁrÀs (alkotÀs) az utÂdnemz¢ssel rokon ´szt´ntev¢kenys¢g. A k´rk¢rd¢s ¢rtelme is, de hatÀsa mindenk¢ppen legalÀbb kettûs, egyfelûl a valÂban elfelejtett ÁrÂkrÂl,
müvekrûl szÂl, ¢s ez a feled¢kenys¢g lÀtszÂlag az ¢rt¢kekre sincs mindig tekintettel,
mÀsfelûl rÂlunk, a m¢g ¢lûkrûl, akikrûl majdan ugyancsak megfeledkezhet az utÂkor.
Mert nekem p¢ldÀul a felsoroltakon kÁv¡l hiÀnyzik Gell¢ri Andor Endre, KassÀk, GalgÂczi, Lengyel JÂzsef ¢s sokan mÀsok. Ha meghal, JuhÀsz Ferenc, Fejes Endre, ¢s ha
meghalok, ¢n is.
Most mÀr magamban besz¢lek, magammal vitÀzva, miutÀn a k¢rd¢sre tovÀbbra sem
tudom az igazi vÀlaszt, ez a mÂdszer ugyanakkor felment¢st adhat az utÂlagos bÁrÀlatok terhe alÂl, ¢s ennek a vÁvÂdÀsnak nem az a c¢lja, hogy k¡lsû okokat keressen, Ãgymint az egyetemi oktatÀsban idûrûl idûre ¢s korszakonk¢nt fellelhetû irÀnyultsÀgok,
a k´nyvkiadÀs ¢s -terjeszt¢s anomÀliÀi, az ÀltalÀnos elszeg¢nyed¢s, a fogyasztÂi szokÀsok megvÀltozÀsa, a m¢diarobbanÀs, mozi, video, internet ¢s tanult emberek enn¢l
bizonyÀra jÂval t´bb dolgot meg tudnÀnak jel´lni, ami kivÀlthatja eme feled¢kenys¢get, de k´nnyü lenne ebben a k´z¢p-kelet-eurÂpai kulimÀszban politikai szÀnd¢kokkal takarÂzni (lenne is mivel), Ãgy v¢lem azonban, helyesebb, ha mindenekelûtt
azt vizsgÀljuk, nem lehet-e az, hogy felejthetû müveket hozunk l¢tre?
Egyszerü lenne ezt p¢ldÀul azzal magyarÀzni, kis orszÀg, kis irodalom, ¢s hogy egy
kis orszÀg irodalmÀt, mik¢nt a filmmüv¢szetben, lenyomjÀk a p¢nzes, harsÀny, rÀmenûs multik, a film eset¢ben p¢ldÀul az amerikai produkciÂk, miÀltal az aprÂ n¢pek
belsû ¢rt¢kÁt¢lete is elbizonytalanodik, Ãgy v¢lik, nekik aligha van keresnivalÂjuk a
vilÀgmüv¢szetek szÁnpadÀn, csakhogy p¢ldÀul írorszÀg is egy kis n¢p, a maga Joyce
nevü ÂriÀsÀval, az egymegy¢nyi SvÀjcban ¢lt, Árt Gottfried Keller, ¢s egy cimarrÂn indiÀn megÁrta az ¢letrajzÀt valami kietlen tÀjak k´z´tt, igaz, azÂta sem tudunk rÂla semmit, hogy Nobel-dÁjat kapott, az ApÀmuram ÁrÂjÀrÂl nem is besz¢lve. A nagy orszÀg,
nagy irodalom elm¢lete azonnal kisiklik akkor is, ha egy nagy orszÀg ÁrÂja abbÂl pusz-
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tÀn egy szobÀnyi teret is lakhatÂnak, ¢lhetûnek v¢l, akkor is, ha az zÀrva van, ¢s kÁv¡lrûl, mint p¢ldÀul Genet, a festû Schiele, aki jÂllehet egy kis orszÀg polgÀra volt, de
tudjuk, aki n¢met¡l besz¢l, az egy nagy nemzethez tartozÂnak hiszi magÀt gyÂgyÁthatatlanul. Megint mÀsik egy f´ldrajzilag nagy orszÀgbÂl elmegy egy m¢g nagyobba,
pontosabban amit nagyobbnak gondol, ¢s itt nemcsak Gide-re kell gondolni, Faludyra
is, de ott van Verne, a festû Gauguin, az ismeretlen B. Traven, utÂbbi egy¢bk¢nt szint¢n az eltüntek listÀjÀn. Malamud a vilÀg k´zep¢n is ¡dÁtûen zsidÂ tudott maradni egy
tisztÀn k´r¡lhatÀrolhatÂ, szük k´z´ss¢g ÀbrÀzolÂjak¢nt, AmerikÀbÂl nem is kell neki
t´bb, ¢s Àltala az olvasÂnak sem, Salinger pedig ugyanott lakÀsÀt betonkerÁt¢ssel, szellem¢t pedig megfejthetetlen szavakkal, mondatokkal, mÀgikus erejü t´rt¢netekkel szigetelte el, melyek dekÂdolÀsa sz¢p ¢s izgalmas feladat, de teljesen c¢ltalan, Salingert
Wittgensteinhez hasonlÂan k´nnyebb meg´lni, mint teljesen meg¢rteni, a kulcsot
ugyanis egy merûben mÀs dimenziÂban ûrzik.
Minden magyarÀzat sÀntÁt tehÀt, ha geopolitikai, ´konÂmiai okokkal operÀlunk,
vagy legalÀbbis nem teljes. àNem erûvel ¢s nem hatalommalÊ, mondta J¢zus, az ÁrÂknak sem erej¡k, sem hatalmuk, pusztÀn bele¢rzû, szeretetteljes vagy utÀlkozÂ, de ritkÀn k´z´mb´s v¢lem¢ny¡k van mindenrûl a vilÀg esem¢nyeiben hasonlÂk¢ppen vergûdû Àtlagember ¢let¢rz¢s¢hez k¢pest, csakhogy nek¡nk ezt hivatÀsszerüen meg is
kell fogalmaznunk, k´vetkez¢sk¢ppen t¢vedhet¡nk, elveszhet¡nk vagy menetelhet¡nk a mennybe, gyalog. MegprÂbÀltam szÀnd¢kom szerint kÁv¡l maradni mindenfajta elm¢letiesked¢sen, immÀr lÀtom, m¢gis nyakig benne vagyok. Arra gondolok,
hogy ez az orszÀg t´rt¢nelmileg talÀn inkÀbb provinciÀlis, mint kicsi, szük, miÀltal irodalma is az. Nem mi tehet¡nk rÂla, elûdeink a k´zhiedelem szerint elkÀrtyÀztÀk ezt
az orszÀgot, az ûket k´vetûk pedig elloptÀk, lopjÀk. Kell-e vajon itt is szÀz ¢v, mik¢nt
AngliÀban, hogy p¢ldÀul a korrupciÂt lek¡zdj¡k? Ez az orszÀg kiszolgÀltatott, mindenf¢le kÁs¢rletek tÀrgya, nomÀd ûseink benn¡nk folytatÂdÂ mentalitÀsa mindmÀig
k¢ptelen megfelelni a tûle sorsszerüen idegen vilÀgnak, lelk¡nk Àzsiai, nomÀd ¢s szabad, mik´zben igyeksz¡nk k¢ssel-villÀval enni. A provinciÀlis irodalom sajÀtja, hogy
a àk´r¡lm¢nyek hatalmaÊ megk´ti, fel¡lemelkedni azokon nem k¢pes, talÀn nem is
akar, ¢lni kell egyfelûl, mÀsfelûl foglya lesz, lehet a mindennapoknak, ezÀltal akaratlanul ¢s tapasztalatok hÁjÀn csapÂdik k¡l´nf¢le, nÀlunk jellemzûen olykor teljesen dilettÀns politikai Àramlatokhoz, tiszta ¢s ûszinte l¢lekkel, mik¢nt Illy¢s pusztai parasztjai, egyszer az egyik, mÀsszor a homlokegyenest ellenkezû irÀnyba. °s ez vesz¢lyes. A
hatalmi politika idûben ciklusokra osztott birodalma v¢ges, ¢s jaj annak a ciklus v¢g¢n,
aki Ãgymond az uszÀlyÀba ker¡l. Hirtelen mellûzik, majd elfelejtik, a felejt¢s pedig
m¢ly kÃt, onnan kimÀszni szinte lehetetlen.
EllentmondÀsos napjaink irodalmÀnak megÁt¢l¢se is, vannak, akiket mÀr ¢let¡kben
elfelejtett¡nk, vagy fel sem ker¡lnek a àlistÀraÊ, kimennek a divatbÂl, hathatÂs hÀtszelet kap most minden olyasmi v¢lem¢ny, amely az irodalom ter¢n is EurÂpÀba tart,
holott a fordÁtÂktÂl, kiadÂktÂl tudjuk, hogy EurÂpa elsûsorban nem arra kÁvÀncsi,
hogy egy magyar ÁrÂ milyen àeurÂpaiÊ reg¢nyt tud Árni, hanem hogy milyen àmagyartÊ, erre Bodor çdÀm az egyik legmeggyûzûbb p¢lda, akit ÃgyszÂlvÀn minden valamirevalÂ nyelvre lefordÁtottak. De oda kell figyelni a Holmiban is k´z´lt fiatal orosz
irodalom k¢pviselûire, mintha nem zavarnÀ ûket sem EurÂpa, sem a tengerentÃli reg¢ny, viszont masszÁvan beÀgyazÂdtak sajÀt valÂsÀgukba, ami erût ad, ÁrÀsaikbÂl hallatlan m¢rt¢kben sugÀrzik. °s ez az¢rt is ¢rdekes, mert ismereteim szerint jÂ n¢hÀny
francia ¢s n¢met fordÁtÂ lÀzas orosztanulÀsba kezdett, mik´zben nÀlunk megszünt egy
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sor orosz tansz¢k az egyetemeken, mely int¢zked¢ssel diszkvalifikÀltuk azt a nyelvet,
amelyiken a vilÀgirodalom jelentûs ¢s nem is sÃlytalan r¢sze ÁrÂdott. Ha tehÀt a vid¢kis¢gtûl valÂ f¢lelm¡nkben f¢l szemmel minduntalan nyugatra, az ott lezajlÂ, olykor
szinte csak napokig ¢lû irodalmi-müv¢szeti mozgalmakra les¡nk, azok rabjaivÀ vÀlunk, a sajÀt lehetûs¢geink mellett megy¡nk el. °s vajon rabok legy¡nk? Vagy szabadok?
A vÀlaszt tehÀt a folyÂiratban feltett k´rk¢rd¢sre most sem tudom, Ãgy lehet, nem
is fogom megtudni, mert az ok mintha kÁv¡l esne magÀn az irodalmon, ezt sokan meg
is fogalmaztÀk, ugyanakkor nem Àrt n¢mi ´nvizsgÀlat sem, ´nmarcangolÀs n¢lk¡l,
okunk erre nincs, Anacharsis szerint hÀromf¢le ember van: ¢lû, halott ¢s aki a tengert
jÀrja. ögy tünik, ebben a vilÀgban mi a tengert jÀrjuk.
Tar SÀndor

ã
Kedves BarÀtom!
Kev¢ssel azutÀn, hogy k´rk¢rd¢seteket k¢zhez kaptam, talÀlkoztam Domokos MÀtyÀssal futÂlag, ¢s azt mondtam neki, hogy nem tudok vÀlaszolni rÀ, mert rosszul van f´lt¢ve. Mit lehet felelni arra, hogy a felsorolt àkortÀrs klasszikusokÊ müve àeleven vitÀkra
ingerlû ´r´ks¢g-e avagy holt irodalomt´rt¢neti ¢rt¢kÊ? Mit? Ti, a k¢rd¢st f´ltevûk is tudjÀtok
a vÀlaszt. Az elsû fel¢re azt, hogy nem, a mÀsodik fel¢re azt, hogy igen. Vagy megfordÁtva. Kisebb megszorÁtÀsokkal mindkettû igaz. A felsoroltak ¢s m¢g sokan mÀsok olyannyira jelen vannak, szÀmomra legalÀbbis, mintha àelevenekÊ volnÀnak. M¢g ha vitÀra
nem ingerelnek is, ha puha cs´nd van is k´r¡l´tt¡k. A k´nyveik ott vannak a polcon,
a ti¢teken, az eny¢men s a k´nyvtÀrak polcain, az arcuk, a nyilatkozataik a m¢dia archÁvumaiban, a gondolataik, az Àlmaik, a t¢ved¢seik, az igazsÀguk, az ´r´meik ¢s a megnyomorÁtott ¢let¡k az ¢lû kortÀrsak, a barÀtok, a àtanÁtvÀnyokÊ gesztusaiban, zsigereiben, cselekedeteiben, eml¢keiben. Akkor is, ha nem szÂlnak (szÂlunk), mi t´bb, ànem
tudnakÊ (ànem tudunkÊ) rÂla. ºlj¡nk le, mint a t´bbi v¢nember, nosztalgiÀzni? SirÀnkozni? Szidjuk a csecsemû utÂkort, mert nemigen ¢rdekli a sz¡lei ¢rt¢krendszere?
AztÀn m¢giscsak f´ljegyeztem n¢hÀny gondolatcsÁrÀt, talÀn az¢rt, mert Domokos
MÀtyÀs biztatott (àakkor azt Árd megÊ), de szinte mind negatÁv volt, s v¢g¡l f¢lretettem
nemcsak a fecniket, hanem a felk¢r¢st is. (A Holmiban megjelent vÀlaszok csak megerûsÁtettek benne, hogy hallgassak.) Eln¢z¢st k¢rek, hogy nem k´z´ltem d´nt¢semet.
Sz¢gyen, gyalÀzat, Ãgy eml¢kszem, legelûsz´r az jutott eszembe, amit errûl a t¢mÀrÂl r¢gebben mÀr megÁrtam. P¢ldÀul: àMegkarcol majd mert szÀrnya lesz / percmutatÂjÀval
az utÂkor / °s let´rli / °s forog tovÀbb / vÀlasztott eml¢keivel.Ê (E ML°KEK VçLASZTçSA. 1978.
90. o.) Vagy amikor valaki SzabÂ PÀl elfeled¢se miatt kesergett a rÀdiÂban nemr¢g:
àVilÀgrendszerek omlottak ´ssze az¢rt, mert csinÀlÂi, hÁvei meg´regedtek, s a v¢g¢n mÀr eml¢keztek, mes¢ltek, nosztalgiÀztak, erûlk´dtek csak. Mik´zben a fiatalok, megunvÀn a totojÀzÀst, hÀtat
fordÁtottak, elkezdt¢k formÀlgatni, kerekÁtgetni a sajÀt vilÀgukat. SzabÂ PÀlt ma nem olvassÀk.
Lehet, hogy egyszer majd megint. Azokat olvassÀk, akiket maguk vÀlasztanak ki, mert mÀsok,
mert k´zelibbek, mert sajÀt ¢lm¢nyeik vannak, lesznek rÂluk, s akikre ´regen majd eml¢kezni fognak.Ê (DONGñ A SZOBçBAN. 1998. 120. o.) ä ögy tünik, az utÂkor ilyen. VÀlogat az
eml¢kek k´z´tt. Kev¢s a valÂszÁnüs¢ge, hogy a mi eml¢keinket vÀlasztja, m¢g ha lesznek is, amiket, ha kell, ha nem, megkap belûl¡k. (Szerencs¢re nincs pÀrtk´zpont, s
talÀn nem is lesz t´bb¢, amelyik elûÁrja, hogy mire eml¢kezzenek.)
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Igaza van Babitsnak, ànem a f´ld a hazaÊ, de hÀt a haza f´ld n¢lk¡l, az is k¢ptelens¢g.
àMi a semmi?Ê ä k¢rdezte egyszer apÀm. àNem tudomÊ ä vÀlaszoltam. àNyeletlen
kusztora pilinga n¢lk¡lÊ ä mondta. (Ti.: Nyeletlen bicska penge n¢lk¡l.) Nos, itt talÀn
nem tartunk, de a hazÀnak ¢letkortÂl f¡ggûen mÀsok a (szellemi) hatÀrai. Egy hatvank¢t ¢ves magyar ember hazÀja nem azonos egy harminc¢ves¢vel, s k¡l´n´sen nem
egy hÃsz¢ves¢vel. àKortÀrs klasszikusaÊ lehet-e egy mai negyven¢vesnek Nagy Lajos,
TersÀnszky, F¡st MilÀn? KortÀrsa-e a nagyapa a vele egy fed¢l alatt ¢lû unokÀjÀnak?
JÂ, igen, de ne a nagyapa mondogassa.
S m¢g egy id¢zet, a n¢vsorban szereplû klasszikustÂl: àNem ÀhÁtok sikert ¢s dicsûs¢get
a jelentûl, m¢g kev¢sb¢ a j´vûtûl. A k´ltûk Ãgy gondolnak az utÂkorra, mint csalhatatlan isteni
Át¢lûsz¢kre; pedig taknyos csecsemû, ´r¡lj´n, ha kicser¢lem a vizes pelenkÀjÀt, nekem ne osztogasson bab¢rt. BirkÂzz¢k velem, mint kisgyerek az apjÀval, ¢s a birkÂzÀsban erûs´dj¢k...Ê (We´res
SÀndor: T þZKöT . 1964. 8. o.) ä BirkÂzik? Nem birkÂzik? MagÀra vessen. Minden kornak olyan kultÃrÀja (irodalma?) van (lesz), amilyent meg¢rdemel.
S amit nem lehet kihagyni a halk tünûd¢sbûl sem, az az ´tven-hatvan ¢v, amelyben
a àkortÀrs magyar irodalom klasszikusaiÊ ¢ltek, alkottak, meghaltak. Ami volt, nincs, de
ami bizony igencsak belejÀtszik az àutÂ¢let¡kbeÊ ¢s a àtetszhalÀlukbaÊ, m¢g ha sokuk nem
tehet is rÂla, m¢g ha egyszer talÀn tisztÀzÂdik is, hogy mi volt, mi van.
Ne haragudj, hogy ilyent, k´rk¢rd¢sre adandÂ vÀlasznak àr´videtÊ, lev¢lnek
hosszÃt Ártam.
Szeretettel, barÀtsÀggal:
BertÂk LÀszlÂ

ã
°jszakai vÀlasz
Domokos MÀtyÀsnak ¢s R¢z PÀlnak
Kedves BarÀtaim!
N¢hÀny hÂnapig, pontosan f¢l esztendeig azt gondoltam, hogy nem f´lt¢tlen¡l dolgom vÀlaszolni megtisztelû leveletekre, erre a kÁnos àgyÀszjelent¢sreÊ. (Tologattam is
asztalomon, mÁgnem szeptember 3-Àn àzÀgoni Nûv¢remrûlÊ idemÀrvÀnylott egy megrÀzÂan valÂsÀgos is, ide a àrodostÂiÊ kertek alÀ, ahol a tenger zÃgÀsÀnÀl bizony sokkal
erûsebb a kivert ¢s bajt sejtû kutyÀk tutulÀsa, vonÁtÀsa, ez¢rt ez a àm¢gisvÀlaszÊ. Ha
tetszik: terÀpia. Ezzel a vÀlasszal Neki ¢s CsalÀdjÀnak, de ´nmagamnak is tartozom.)
Leveletekben a szomorÃ megÀllapÁtÀsok ¢s a keserü gondok mellett arrÂl is tudakolÂdtok, hogy a nevezett klasszikusok k´z¡l ki milyen m¢lyre ker¡lt, ker¡lhetett a
sÁrÀsÂk buzgalmÀbÂl, illetve a temet¢sen szem¡ket m¢g sürün t´r´lgetûk k´z´ny¢bûl,
netÀn k¢sûbbi hütlens¢g¢bûl.
Ha p¢ldÀul X.-re n¢z¡nk, akkor hÀny tonna f´l´tte a por? A gondosan kifaragott
(netÀn betervezett!) cs´nd t´mbje? Avagy ellenkezûleg, ha meg Y.-ra pillantunk, akkor
Àmulhatunk: lÀm, a passzÀtsz¢llel felfÃjt is f´l´tt¡nk lebeg! °li holtÀban is az ¢letet.
Pontosabban: ¢lnek belûle. (Vagy kiss¢ profÀnabbul: a fejhetû mindig nehezebben felejthetû.)
TalÀn vÀrtam is a nagyobb izgalmÃ àhabzÀstÊ (meglehet, eztÀn k´vetkezik!), azt,
hogy a mÀr t´bbsz´r´sen kit¢rdepelt ¢s megkoptatott elvÀrÀshorizonton a szÀjukat egy-
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f¢le besz¢dmÂdra cs¡cs´rÁtûk rÀmozdulnak majd a (szÀnd¢kosan felp´rgetett) magas
labdÀra, s kÁm¢letlen¡l lecsapjÀk. Ergo: kÀnonalkotÂ buzgalmukban (csupÀn a szÂjÀt¢k
kedv¢¢rt, mondjuk a Jelenkor mutÀciÂjak¢nt) l¢trehozzÀk az UtÂkor cÁmü lapot, hogy
a megerûsÁtett gyûzelmet bev¢ss¢k, kurzivÀljÀk, bevilÀghÀlÂzzÀk oda.
Ugyanis az irodalom ¢s irodalmi k´z¢let mai Àllapota (tansz¢kek, akad¢miÀk, mühelyek, kiadÂk, tovÀbbÀ ÁrÂfejekkel àornamentizÀltÊ bolti trikÂk [netÀn bugyik is?],
mintha csak a sürün emlegetett frankfurti àsalÀtÀstÀlÊ infernÀlis m¢ly¢n egy¡tt jel´ln¢k ki vagy szabnÀk meg a m¢rt¢ket!) nem teszi lehetûv¢, hogy valÂsÀgos vÀlaszt adjunk. MÀs szavakkal azt akarnÀm mondani: egy eltorzÁtott jelen aligha teheti felelûss¢ggel m¢rlegre a mÃltat. M¢g inkÀbb azt a k´zelmÃltat, melynek hasonlÂ torzÁtottsÀgÀrÂl bûven van tudomÀsunk, s melynek sz¢p àhajlÁtgatÀsÀbanÊ komoly gyakorlatot
szereztek azok, akik az ¢rt¢kkijel´l¢sben ¢s befolyÀsolÀsban ma is ä r¢szben szem¢lyesen, r¢szben tanÁtvÀnyaik Àltal ä jelen vannak.
°n p¢ldÀul sokkal hangsÃlyosabban hÃzom alÀ jelenvalÂsÀgÀval ¢s k´zvetettebb,
l¢lek szerintibb, de po¢tikai hatÀsÀval is TersÀnszkyt, TamÀsit, N¢meth LÀszlÂt, Illy¢st,
J¢kelyt ¢s Nagy LÀszlÂt, mint ahogy hÁrelik ÀltalÀban. Vagy ahogy illendû hÁrelni m¢g
romlatlan egyetemistak¢nt is bizonyos tansz¢keken. (Tudom, valahol a hivatkozÀsi szÀmokat gondosan szÀmolgatjÀk.) NÀlam Vas IstvÀn ¢s Nemes Nagy çgnes is mennyivel
inkÀbb remek essz¢ista, kÁm¢letlen¡l pontos ¢s vilÀgos tanulmÀnyszerzû, eml¢kÁrÂ ¢s
felfedezû, gondos müfordÁtÂ, mintsem par excellence ihletett k´ltû. Viszont minden
megszorÁtÀs n¢k¡l poeta natus, szinte ellent¢tpÀrk¢nt is, k¢t utat bejÀrva, de a titkok
kapujÀhoz mindig delejes aranykulccsal ¢rkezve: We´res ¢s Pilinszky.
A hiÀnyzÂk? Bizony kicsit ¢rtetlen¡l Àllok, hiszen tudom, hogy ti is tudjÀtok... ¢s
sokan tudjuk, legf´ljebb ¢n (mivel most e szomorÃ alkalombÂl àminden ZÀgonbaÊ vÀlasszal tartozom) jÂval megduplÀzom az Àltalatok leÁrt szigorÃan megrostÀlt neveket.
(A csak n¢hÀny ¢ve elk´lt´z´tteket nem is sorolom, holott sorolhatnÀm...)
De az itthoni k´ltûk k´z¡l SzabÂ Lûrinc, Sinka IstvÀn, Kormos IstvÀn, KÀlnoky
LÀszlÂ, RÂnay Gy´rgy, Hajnal Anna, CsanÀdi Imre, Simon IstvÀn, Sz¢csi Margit, RatkÂ JÂzsef...
A prÂzaÁrÂk k´z¡l Veres P¢ter, ¹rk¢ny IstvÀn, Cseres Tibor, Karinthy Ferenc, SzabÂ
IstvÀn, GalgÂczi Erzs¢bet, HajnÂczy P¢ter...
Az emigrÀciÂbÂl MÀrai SÀndor, a k´ltû FÀy Ferenc (hatvan¢vesen halt meg TorontÂban, legszebben ¢ppen MÀrai m¢ltatta), Tüz TamÀs, Bakucz JÂzsef, az essz¢ kolozsvÀri-londoni mestere, Cs. SzabÂ, s vele mÀr Erd¢lyben is vagyunk: SzilÀgyi Domokos,
Sz¢kely JÀnos...
Bizony nagyon ott vannak a csapatomban, m¢g Ágy is hiÀnyos antolÂgiÀmban. Egyegy k´nyv¡k, müv¡k mindig szabadon rÀm zuhanhat. Legyen csupÀn n¢ha egy vers,
egy novella, egy remek essz¢, mondjuk az ¢ppen az Àltalam is kifelejtett SzabÂ ZoltÀntÂl.
SzÂval ä innen mÀr szÂval nem lehet folytatni. Kint vonÁtanak az ebek. Halottam
van, halottaim vannak.
°n, valÂszÁnü, hasztalan vonÁtottam. De senkit sem akartam bÀntani, plÀne megharapni. °s ajtÂm elûtt egy ¢jfekete remegû cica jelenti a reggelt.
Ez¢rt is barÀtsÀggal ¢s az aggodalomban osztozva k´sz´nt benneteket:
Nagy GÀspÀr
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NÀdasdy çdÀm

EZER SZçLON
°s m¢g azt k¢rdezi, hogy nem bÀntott-e meg.
Minden zsebem csorog, minden gombom remeg.
Hogy hol is van nekem az ¢n ¢des hazÀm.
A cipûtisztÁtÂ flakonjÀt fÃjja rÀm.
ºzenni kellemes, ûszint¢n gyÂnni sz¢p.
Mint bamba vontatÂ, gy´kerest¡l kit¢p.
RosszÁzü Àlmokat, àmajdnemÊ-eket mes¢l.
Minden tagjÀt lesem, ha iszik, ha kef¢l.
Sosem hagy levegût, sosem hagy hidegen.
A vasszilÀnkokat nyakamban viselem.
Zengût pattant, nagyot, a hÂfeh¢r ¡veg.
°s m¢g azt k¢rdezi, hogy nem bÀntott-e meg.

EGYºTTL°T
ögy suttogtak, eg¢sz k´zel,
mint aki gyereket ´lel.
ögy voltak egymÀsra nyitottak,
mint aki szolgÀl a titoknak.
ögy vÀrtÀk k´zben a csendet,
mint aki kÀoszt teremtett,
kilûtte ürbe, hidegbe,
s most bÀmulja tett¢t lihegve.

NÀdasdy çdÀm: Versek

ZçRñRA
MindjÀrt v¢ge, a fiÂkot
jÂlesik betolni
erûsen, ¡tk´z¢sig.
A radÁr el´l marad:
t´r´lni m¢g lehet,
hozzÀtenni nem.
Sokat nyitogattam,
f´l´slegesen is,
k´nnyen szalad.
Minden nyitÀsnÀl
egymÀs fedez¢k¢ben
sunyÁt a kacat.
¹sszebÃjnak, melegÁtik egymÀst
szÀraz tollak, kid´f´tt patronok,
valaha sz´gm¢rû is kellett.
A radÁr kint marad, de
a fiÂkot magÀt
be lehet tolni, ¡tk´z¢sig.

ã
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FIGYELý

A K¹LTý
àEMBERI SZíNJçT°KÊ-A
RÀkos SÀndor vÀlogatott versei
Unikornis, 1998. 293 oldal, 1800 Ft
Nem boszorkÀnysÀg egy k´ltûi pÀlya Áz¡leteit
kitapintani. Nehezebb lecke egy k´ltûi ¢letmüvet ÀtsugÀrzÂ, tovÀbbl¢p¢sre is ´szt´nzû
ÀllandÂt f´lismerni. Legnehezebb azonban a
vÀltozÀsokban az ÀllandÂt, az ÀllandÂban a
sajÀt jogÃ variÀciÂkat ¢szrevenni, de ha a kritikus ezt a mesebeli prÂbÀt is kiÀllja, piros betüs ¢lm¢ny az osztÀlyr¢sze. Ilyen ¢lm¢nyt ad
RÀkos SÀndor vÀlogatott verseinek k´tete,
annÀl is inkÀbb, mert k´lt¢szet¢t maga rostÀlta, ez¢rt a k´nyv hiteles ´narck¢pe.
RÀkost az irodalomt´rt¢net az öjhold k´ltûi k´zt tartja szÀmon, jÂllehet korÀbban is
publikÀlt, de ¢letkora, szem¢lyi kapcsolatai ¢s
nem utolsÂsorban az öjhold 1947ä48-as ¢vfolyamaiban megjelent versei, k´zt¡k ¢pp elsû
k´tet¢nek cÁmadÂja, AZ EB VçLASZOL ezt a n¢zetet igazoljÀk. Az öjhold po¢tikÀjÀt a kritika
ÀltalÀban a Nyugat k´lt¢szete Ãjabb vÀltozatÀnak fogta f´l. De vajon melyek a Nyugat po¢tikÀjÀnak sajÀtsÀgai? °s az OsvÀt-korszakra
vagy Babits¢ra gondoljunk? AztÀn k´nnyen
hozhatÂk-e k´z´s nevezûre Pilinszkynek egy
szem¢ly f´l´tti vilÀgrend f¢ny¢ben kirajzolÂdÂ megnyilatkozÀsai Nemes Nagy çgnes
nem alaptalanul àtÀrgyiasÊ-nak mondott ars
poeticÀjÀval, kettej¡k k´lt¢szete pedig annak
a RÀkos SÀndornak szenved¢lyes lÁrÀjÀval,
akit szakadatlanul vonzanak az anyagi term¢szet, a teremtett vilÀg mÀgnesei? Egy¢bk¢nt
¢nlÁra-e egy¢rtelmüen ez a hÀromf¢le k´ltûi
szeml¢let?
A mostani vÀlogatÀs ¢l¢n ÀllÂ LEFOJTVA,
REJTV E is ellentmond az ¢nlÁra egysÁkÃ verdiktj¢nek, amikor a vÀltozÀsnak az egyetlen
¢letben lobogÂ vÀgyÀt hirdeti. A k´tet az
1955-tûl Árott versek javÀt sorakoztatja f´l, a
korÀbbiak szigorÃ mustrÀjÀt a f¡ggel¢kbe
rendelve. Az ´nkÁnzÂ vallomÀsok, az utÂpisz-

tikus hitkeres¢s, egy szem¢lyes pokoljÀrÀs k´tetl¢pcsûin Àt a SZEG°NYEK V ONULçSA (1959)
mÀr az ´nfeltÀrÀs ¢s a t´rv¢nykeres¢s vitÀinak foglalata, ¢s a cÁmadÂ vers itt ¢s most arra indÁt, hogy k´ltûj¢nek hely¢t az avantgÀrdhoz ¢ppannyira k´zel lÀssuk, mint a
Nyugathoz. Aki ezt a rÁmmel alig k´t´tt, parlando, majdnem szabad verset Árta, annak
fontosabb volt a k´z´ss¢gi drÀma, a kollektÁv
tapasztalat, mint sajÀt sebeinek f´lt¢p¢se: ehhez a magatartÀshoz jÂl illik az irÀnyvÀltoztatÂ, hol k¢rdû, hol megszÂlÁtÂ, hol meg ¢ppen
f´lkiÀltÂ elûadÀsmÂd. K¢t ¢vtized tÀvlatÀbÂl
a RÀdiÂnak nyilatkozva RÀkos ezt a tÀg l¢legzetü po¢mÀt a sz¢lesvÀsznÃ filmhez hasonlÁtotta, ¢s a szeg¢nys¢g szÂszÂlÂjak¢nt az emberi sors kiv¢teles szituÀciÂjÀnak, erk´lcsi ¢rt¢knek minûsÁtette: ez is avantgÀrd gesztus,
egy tÀrsadalmi jelens¢g ¢rt¢khordozÂvÀ avatÀsa. A FçK , V IHARBAN (1962) k´tet utÂszavÀban elfogadja egyik kritikusÀnak meglÀtÀsÀt,
miszerint minden verse àtÃlmutat a valÂsÀg felszÁn¢n, az egyszerin¢l ÀllandÂbb, az idûh´z ¢s helyhez k´t´ttn¢l m¢lyebb, sürÁtettebb ¢letet k´z´lÊ. Falusi gyermekkorÀtÂl a term¢szeti ¢s dologi
tÀrgyakkal besz¢lû viszonyban ÀllÂ, mohÂ ¢rz¢kletess¢gü k´ltût alkata ¢s a realizmust is
magÀba foglalÂ lÀtomÀsossÀga megÂvta a tÃlzott retorikÀtÂl. A szeg¢nyek, hÁrleli, àa hiÀny
rabjai, a csontig f´detlenek, kik sÁr-¡reg¡kben is dideregnek, / mert meztelen¡l raktÀk f´ldbe, dÁsz s ¢kszer n¢lk¡l, megszabadult testeiket, / kiknek az ¢let
is temetû-hely...Ê. A SZEG°NYEK VONULçSç-nak
mintegy pÀrverse, a SIRATñ J¢zust mint az
ember fiÀt ÀbrÀzolja, ahogy anyja h¢tk´znapi
teendûinek szemhatÀrÀn megjelenik, ¢s halÀlhÁre az û k¢pzeteiben tudatosodik. A po¢mÀnak ¢lethü mozzanatokban dÃs epikuma
¢s lÀttatÂ leÁrÀsai ugyancsak RÀkos SÀndor vilÀg¢hs¢g¢rûl tanÃskodnak.
A k´tet kompozÁciÂja szerint olykor epigrammÀba torkollÂ lÁrai darabok, majd szatÁrÀk vezetnek tovÀbb. A csÃfondÀroskodÂ jellemrajzok ¢s bizarr kifejletek az ¢nk´lt¢szet
hatÀrain tÃli vadÀszatra vallanak. Az idûszak
kiemelkedû k´ltem¢nye azonban a RASZ SAM-
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RA TORZñI .

Az Âkori Ugarit Àllam nagyvÀrosÀnak r¢g¢szeti leletei ihlett¢k ezt az allegÂriÀt, mely a k´ltûnek a szem¢lyi kultusz idej¢n
eltiport nemzed¢k¢t siratja. A c¢lzat, a kettûs
jelent¢s szituÀciÂja azonos annak a KÀlnokynak AZ ELV ESZETTEK cÁmü vers¢vel, akinek
po¢tikÀja az Ãn. harmadik nemzed¢kbûl legk´zelebb Àll az öjhold k´ltûihez. Ez¢rt is tanulsÀgos a k¢t vers f´lfogÀsbeli k¡l´nbs¢g¢nek meglatolÀsa. KÀlnoky l¢lektani utalÀsokkal festi egy vÁz alatti vilÀg egzisztenciÀlis hÀtterü el¢giÀjÀt, a KÀrolyi-bibliÀn eszm¢lkedett
RÀkos ezÃttal is irÀnyvÀltoztatÂ, avantgÀrd
dikciÂja a jeremiÀdok jajaival, prÂf¢tai Àtkokkal ¢s naturÀlis jelenetekkel vetÁti el¢nk egy
k´z´ss¢g mitolÂgiai m¢retü elpusztÁttatÀsÀt.
A RASZ SAMRA TORZñI befejez¢se mÀr szÂ
szerint utal a k´ltûnek a GILGAMES eposz, valamint a sumer-akkÀd àagyagtÀblÀkÊ szertartÀs¢nekeinek Àt¡ltet¢se k´zben szerzett tapasztalataira, magÀ¢vÀ hasonÁtott k¢pzetk´r¢re. Valamely irodalmi hatÀs jelens¢ge jellemzûbb a befogadÂra, mint a forrÀsra. Minden k´ltû csak arra a hatÀsra fog¢kony, melynek t´bb-kevesebb ´sszetevûje megvan benne. A sumer-akkÀd remekek vershangjÀt
r¢szben elsû k´tet¢bûl alakÁtotta ki, legalÀbbis
Ágy tÀrta f´l mühelytitkÀt RÀkos SÀndor.
Mindamellett egy k´ltûi Àt¡ltet¢s, fûk¢nt egy
terjedelmes mü huzamosabb ideig tartÂ fordÁtÀsa k´lcs´nhatÀsokkal gy¡m´lcs´zik. A
GILGAMES-fordÁtÂ k´ltû szÂkincse Ãj dimenziÂkkal, szokatlan Àrnyalatokkal dÃsult f´l,
szeml¢lete monumentÀlis k¢pzetekkel tÀgult.
íme egy hajnalk´sz´nt¢se ebbûl az idûbûl: àñ,
a palotÀkat led´ntû, / aranyat elkoptatÂ idû! / Ahogy
robog fens¢gesen / a lÀbnyomÀt meg nem ûrzû egen!
/ Ezredszer is.Ê Az avantgÀrd irÀnyok himnikus
hangnem¡ket az archaikus k´lt¢szet p¢ldÀjÀval ÀllÁtottÀk pÀrhuzamba, Ágy RÀkos is az Ãj
formateremt¢s eredet¢hez talÀlt vissza.
àIntellektuÀlis indÁttatÀsÃnak tartanak, de ÀllÁtom, a legspontÀnabb k´ltûk egyike vagyokÊ ä fedte
f´l rÀdiÂinterjÃjÀban RÀkos. SpontaneitÀsÀt
ÀradÂ ¢letigenl¢se, az anyagi l¢t formÀinak
valÂsÀgos szerelme hitelesÁti. Az Âkori mitolog¢mÀkban egy emberarcÃ, de m¢g a halandÂ vÀgyakat is f´l¡lmÃlÂ fens¢g ig¢zte meg.
így ¢rthetû, hogy a folyamk´zi Âkor k´lt¢szet¢nek tolmÀcsolÀsÀt befejezve, szem¢lyis¢g¢nek f´lajzott indulatait, a testi ´r´m´knekgy´ny´r´knek emelkedett hangjait szÂlaltat-

ja meg a hatvanas ¢vek lÁrai alaphelyzeteiben
is. Mint a f¢rfierotika pÀrjÀt ritkÁtÂan erûs
¢nekese, szerelmi lÁrÀjÀnak megkapÂ alkotÀsait Árja ekkor. àAhogy menek¡lve is hozzÀm
bujsz, bontott hajjal, f´ltakartan, / olyan vagy,
mint verg´lûdû barackfaÀg / a viharban... // Lehullik a szoknyÀd s mintha f¡gg´ny hullna, k¡nnreked a vilÀg. / HajlÁtgat a sz¢l s te ny´sz´r´gve
elt´rsz, / barackfaÀg.Ê (B ARACKFAçG.) A vÀgy
´szt´n¢t ¢s a beteljes¡l¢s jelenet¢t a hosszÃr´vid sorok ritmusÀnak gyorsulÂ-elfÃlÂ l¢legzet¢vel kottÀzva, a k´ltû egyszerre mintÀzza meg egy¢ni l¢nyeg¢t, v¢rbû term¢szet¢t
¢s szomjÀt az ¢nen tÃli ¢letre. HasonlÂ jogon id¢zhetn¢m az ELLENPONT-ot, a V IRçG°NEK -et ¢s m¢g n¢hÀny erotikus vers¢t.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a b¢k¢rûl, az
igazsÀgrÂl szÂlÂ t¢mÀk akkortÀjt idûszerü feladatÀnak teljesÁt¢se, egy didaktikus tÀrgyk´r
terhei alÂl û sem tudta magÀt kivonni.
Az ANYASIRATñ tanÃsÀga szerint szint¢n a
hatvanas ¢vekben n¢zett szembe az egyik legnagyobb emberi vesztes¢ggel. Szem¢rembûl
vagy po¢tikai meggondolÀsbÂl, alkalmasint
mindkettûbûl, RÀkos a t´bbt¢teles gyÀsz¢neket az ÂceÀniai n¢pk´lt¢szet maga tolmÀcsolta egyes darabjaibÂl, kifejez¢seiket parafrazeÀlva komponÀlta meg. Az ûsk´lt¢szetnek a
zsigerekbûl f´lszakadÂ, gyakran r´g´s kit´r¢sei, halmozott ¢s jobbÀra grammatikailag
szervezetlen f´lkiÀltÀsai hivatottak k´zvetÁteni itt àaz elviselhetetlentÊ. Az ANYASIRATñnak az ÀllÂ sorokat kurzÁvval cser¢lgetû aritmiÀja, majd a fettel szedett, csupa nagybetütÁpusok fokozott nagysÀga, tovÀbbÀ a spÀciumok (t¢rk´z´k) ÁrÀsk¢pi expresszivitÀsa mintha az avantgÀrd hûskorÀt tÀmasztanÀ f´l. De
a k´ltûnek ism¢telten id¢zett vallomÀsa arrÂl
vilÀgosÁt f´l, hogy az akkÀd agyagtÀblÀk technikÀjukbÂl k´vetkezû kihagyÀsait mintÀzta Àt,
m¢gpedig az alkotÂi szÀnd¢k szerint a zenemüvek sz¡neteinek hatÀsmechanizmusÀt
utÀnzandÂ. Az utÂszÂ (Angyalosi Gergely) ezt
a àt´redezetts¢get, a hangnemi sokf¢les¢getÊ m¢ltatja, ¢s a po¢ma sz¢les k´rben ´szt´nzû hatÀsÀrÂl tud. SzÀmos megejtû r¢szlet ellen¢re
¢n nem ebben a k´ltem¢nyben lÀtom RÀkos
SÀndor k´lt¢szet¢nek egyik csÃcsÀt, ¢s hasonlÂ okok miatt AZ EML°K JELEN°-ben sem,
mert a sokf¢les¢gbûl nem hallatszik ki sz¡ks¢gszerüen a t´bbszÂlamÃsÀgnak akÀr diszszonanciÀkkal is ¢rv¢nyes ´sszhangja. Az
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expresszÁv ÁrÀsk¢pek mutatvÀnyÀban, a hagyomÀnyos grammatika meghaladÀsÀban inkÀbb lÀtom azt az izmos k´ltûi egy¢nis¢get,
aki anyagszeretet¢tûl is ´szt´k¢lve ´nmagÀt
hatÀrain tÃl kÁvÀnja megvalÂsÁtani.
RÀkos SÀndor k´lt¢szet¢nek viszont igazi,
nagyszerü lelem¢nye a maszkos ciklusok, a
B ERDA-LITURGIçK ¢s a CATULLUSI JçT°KOK
sorozata. A àmaszkÊ fel´lt¢s¢vel a k´ltû alkothat Àlarcos verset, ami pÀrhuzam ÃtjÀn a vallomÀst m¢lyÁti el, de jÀtszhat szerepet is, a
maszk szÂlhat helyzetversben: ekkor az alkotÂ ÀbrÀzolÂ ¢s jellemfestû kedv¢t ¢li ki. Az
utÂszÂ ÁrÂja, aki RÀkost elsûsorban sokoldalÃ
kÁs¢rletezûnek dics¢ri, a k¢t ciklus maszkos
k´lt¢szet¢t az ´nmagunkkal azonosulÀs tagadÀsÀnak tekinti. ögy gondolom, hogy fûk¢nt
a B ERDA-LITURGIçK -ban mÀsrÂl ¢s t´bbrûl is
van szÂ.
Ha egy maszk valÂsÀgos t´rt¢neti szem¢lyt
rejt, a k´ltûnek ezzel szÀmolnia kell. RÀkos
SÀndornak Berda kortÀrsa, sût jÂ ismerûse
volt, Catullus viszont az idûben sajÀt embl¢mÀjÀvÀ, az odi et amo besz¢dhelyzet maszkja
lett. így aztÀn a CATULLUSI JçT°KOK bÀrmenynyire f´lhangoltak, izzÂk ¢s festûi korhüs¢gben, jelenetekben dÃskÀlnak, a szerelem hÃrjÀt pengetik akÀr a rajongÀs, akÀr a f¢lt¢kenys¢g ÀllapotÀban. çlarca m´g´tt ¢letre hÁvÂjÀnak ¢rzelmi viszontagsÀgait f¡rk¢ssz¡k,
meglehet, n¢ha alaptalanul. A hedonista Berda viszont, l¢v¢n maga is k¡l´n´s, a sorbÂl
kilÂgÂ egy¢nis¢g, olykor groteszk, olykor tragikus, de mindig egyszeri ¢lethelyzeteiben
vÀgyk¢pet ¢s alakmÀst testesÁt meg ifjabb pÀlyatÀrsÀnak. így lesz Berda egyszerre egy liturgiÀnak, azaz szertartÀsnak, s itt az agyagtÀblÀk is esz¡nkbe jutnak, a naturÀliÀk hatÀrtalansÀgÀban hûse ¢s minden heroikus pÀtosz ellenhûse. MondhatnÀnk, a versf¡z¢r tanÃsÀga szerint van egy ideÀlis el´ln¢zete ¢s
torz ä a szÂ is illik ide ä hÀtuln¢zete. Ez az
ellentmondÀsos, de ¢pp ez¢rt k´ltûnknek
kedves karaktere teszi szerep¢t a commedia
dell' arte tÁpusaihoz, k´z¡l¡k leginkÀbb ArlecchinÂhoz hasonlatossÀ. A ciklus meghatÀrozÀsa, a liturgia term¢szete szerint RÀkos ezt
a Berda-ArlecchinÂt elûbb a maszk Àlarcaiban
AnakreÂnnÀ, VillonnÀ ¢s mÀsokkÀ stilizÀlja,
¢s a szabad fordÁtÀs stÁlusbravÃrjak¢nt megszÂlaltatja a fohÀsz, a fedd¢s, a gyÂnÀs szertartÀsk´nyv¢nek szÀmos besz¢dhelyzet¢ben,

sût modellj¢t term¢szet¢vel gy´keresen ellent¢tes felt¢telek k´z¢ is eljuttatja, p¢ldÀul amikor a gyomorbajos ember sirÀmÀt adja szÀjÀba (LçZçLOM) vagy ¢pp az ´nkritika hangjait (MAGçNR¹STELKED°S, K¹ZTANULSçGGAL).
V¢gsû soron a B ERDA-LITURGIçK a f¡z¢r modellj¢t a jellem olyan szÁnjÀtszÂ forgatagÀban
vonultatja f´l s alÀ, hogy a k´z¢pkori bolondjÀt¢kokba is beleillen¢k. Ha pedig a maszk
alatt egyszer p¢ldak¢pet, mÀsszor a hûs parÂdiÀjÀt fedezz¡k f´l, Bahtyinra kell gondolnunk. ý besz¢l az emberi ¢let ilyen ellent¢teket elegyÁtû egys¢g¢rûl s a benne megnyilvÀnulÂ karnevÀli, vÀsÀri szeml¢letrûl, amelyben
a hûs olykor ´nmaga parodizÀlt mÀsa. Mindenesetre a Berda-ciklus profÀn liturgiÀja teljes ¢rt¢kü szeml¢letforma, melynek csak egyik
´sszetevûje a maszk, s amely ugyanakkor felszÁnre hozza RÀkos SÀndor lappangÂ szÁnjÀt¢kteremtû hajlamÀt, a lÁrÀjÀt hÃsosÁtÂ, nûttetû drÀmaelvüs¢get. Nem meglepet¢s, hogy
utÂbb hangjÀt¢kokat ¢s verses drÀmÀt is Árt.
A sumer-akkÀd agyagtÀblÀk szertartÀs¢nekei, a bolond¢nekek ¢s a commedia dell' arte
analÂgiÀja, a karnevÀli szeml¢let: valamennyi
a k´z´ss¢gi ¡nnepek kifejez¢sformÀja, s mivel az avantgÀrd k´lt¢szet is ehhez a csalÀdfÀhoz tartozik, mind alkalmasak az ûsi, a naiv,
a kollektÁv k´ltûi ¢rv¢nyess¢gre ÀhÁtozÂ szenved¢lyes lÁrikus jellemz¢s¢re. RÀkos egyik
essz¢je szinte Âda a groteszkhez, mint àa dolgok valÂdi ¢s lÀtszat¢rt¢ke k´z´tti k¡l´nbs¢gÊ megnyilvÀnulÀsÀhoz, ez¢rt lÀtÀsmÂdjÀra alkalmazhatjuk a àfarsangiÊ jelzût. A kom¢diai
¢letkedv buzog v¢nÀjÀban, amikor jeles kortÀrsakat ¢s klasszikus elûd´ket id¢z meg
(SCH¹PFLIN EST°JE, °P BýRREL), s amikor az
¢lethü jellemz¢s kedv¢¢rt vend¢gsz´vegekkel
hitelesÁt portr¢kat (B. D. öR REJTýZ°SEI,
HOLT TEREK , UTCçK ). àTovÀbbÁrÀsokÊ megnevez¢ssel pastiche-okban ¢li ki farsangi ked¢lyÀllapotÀt: a stÁlusmimikri felsû fokÀt valÂsÁtja
meg Shakespeare- ¢s Arany-hûs´k pÀrhuzamos monolÂgjaiban, s remekel Mikes Kelemen ¢s a T ¹R¹KORSZçGI LEV ELEK -bûl ismert
cÁmzettj¢nek, a k´lt´tt àn¢nik¢Ê-nek sose l¢tezett verses lev¢lvÀltÀsÀban, mely RÀkosnak
ism¢t vend¢gsz´vegekkel füszerezett lelem¢nye ä m¢g a korhü ritmusterv, az ugyancsak korfestû szÂkincs ¢s mondatfüz¢s is dûzs´lû fantÀziÀjÀra vall. Ez utÂbbi fiktÁv verses
levelek tÀvoli rokonsÀgba hozhatÂk We´res
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PSYCH°-j¢vel, noha elsûsorban RÀkos SÀndor
farsangi mulatozÀsÀnak Ãjabb fejezete, akÀrcsak a megisten¡lt, àbutaÊ Claudius csÀszÀr
pszeudomonolÂgja, valamint magyar kirÀlyok ¢s Cluny apÀturÀnak k¢pzelt lev¢lvÀltÀsa, az elûbbi az intuitÁv jellemz¢s mintadarabja, az utÂbbi valÂsÀggal tobzÂdik a k´z¢pkori
nyelv ¢s illemkÂdex korfestû effektusaiban.
A legutÂbbi tÁz ¢v term¢s¢t, r¢szben pastiche-ok stÁlusjÀt¢kaival vÀltogatva, az ´narck¢pÁrÂ gesztus erûs´d¢se jellemzi. T´bb lÁrai
sÂhajban, sz´sszenetben, fintorban kivehetû
Arany JÀnos szellemujja, mint ahogy nemigen akad ´reg magyar k´ltû, aki az ýSZIK°K
po¢tikai csÀbÁtÀsÀt semmibe vehette volna.
De RÀkos SÀndor a maga ûszik¢it is egy farsangi menet r¢sz¢nek fogja f´l, tollÀt csÃfolÂdÂ ´nirÂnia vezeti, ¢s ez eleve mentesÁti a
korszerütlen narcizmustÂl. Ugyanakkor a
deheroizÀlt vallomÀsok a lÁrÀt ism¢t egy drÀmaibb, megjelenÁtÂ szemhatÀr fel¢ tÀgÁtjÀk.
àAmi benned kezdûdik / olyan meccs hogy a pÀlya
/ mindk¢t fel¢n te jÀtszolÊ ä Árja a K ºL¹N¹S M°RKýZ°S-ben, s ´nmagÀra vicsorogva megfesti,
¢s ez a magas müv¢szet ig¢nye, sajÀt l¢thelyzet¢nek torzk¢p¢t: àez a testedre szük¡lt / ¡reg
istent kizÀrja / magad teremts magadbÂl / magadnak cella-istent...Ê (çLLñZçRKA). IfjÃkora irodalmi ¢let¢nek nagyjairÂl hasonlÂ csipkelûdûkedvvel, az ¢lû bÀlvÀnyok fonÀkjÀra nyÁlÂ
szemmel kerekÁtett Hogarth alaklÀtÀsÀhoz
sem m¢ltatlan arcmÀst a FºST MILçN KEZE,
FºST MILçN TçRGYAI, illetve SzabÂ Lûrincrûl
a K ONOK SZíV cÁmü versben; egy¢bk¢nt Hogarthnak is van çLARCOSBçL cÁmü k¢pe!
Ezeknek a k´ltûi megjelenÁt¢seknek elgondolkodtatÂ vet¡lete, hogy RÀkost mindk¢t
modellj¢nek emberi furcsasÀgai izgatjÀk, ¢s
nem mühelyfort¢lyaik.
Az ¢vek mÃltÀval minden k´ltû mozgÀster¢ben ´nmaga marad meg modellnek. Igaz
ez RÀkos SÀndor farsangi szeml¢let¢re is. De
a vitathatatlan tehets¢g, aki idûs korÀra mühely¢nek büv¢sz¢v¢ vÀlt, leleplezû talÀl¢konysÀggal ´nn´n figurÀjÀt, testi-lelki jegyeit
ironizÀlja mozgalmas kom¢diÀvÀ: àuram nagy
baj vagyon kenddel / haja kÂcos mint a kender /
bûre sÀrga mint a sÀfrÀny / eld´bbenek szÁne lÀttÀn
/ beomlÂ kÃt szeme s¡pped / k´r¡lte k¢k udvar l¡ktet...Ê (MAGA-K¹SZ¹NT°SE HETV EN¹T¹DIK
SZºLET°SNAPJçN ). A hajdani ¢lethabzsolÂ fiatalember ´ngy´trû igazmondÀssal n¢z itt

szembe erû ¢s eg¢szs¢g r¢szletekig kinagyÁtott romlÀsÀval. ¹nmagÀt sorolja farsangi figurÀkkÀ lefokozott hûseinek sorÀba, s ez a
gesztus ´nmagÀban erk´lcsi f´l¡lemelked¢st
t¡kr´z, a naturÀlisan ¢rz¢kletes r¢szletek, a
jÀt¢kos, szinte tÀncl¢p¢sekre szedett ritmus,
a groteszkig fokozott rÁmekkel tüzdelt versbesz¢d a parÂdia müv¢szet¢nek csÃcsain jÀr.
HasonlÂ karnevÀli hatÀst kelt, amikor tÀrsadalmi talÀlkozÀsok felsûfokÃnak hÁrlelt esetei
fonÀkjÀt mutatja meg. így jÀr el globalizÀlt vilÀgunk nagyra becs¡lt kultÃrcser¢j¢vel EB°D
EGY V ILçGHíRþ PçLYATçRSSAL cÁmü vers¢ben.
Az irodalmi int¢zm¢ny àaltisztviselûjeÊ-k¢nt
n¢masÀgban elt´lt´tt eb¢det fogyaszt el a
nemzetk´zi hÁress¢ggel (valÂszÁnüleg a g´r´g
Ritszosszal), s miutÀn a verebek n¢zeget¢s¢vel mÃlatjÀk a marad¢k idût, a vend¢g franciÀul magasztalja hozzÀjÀrulÀsukat àa vilÀgkultÃra egys¢g¢nek / erûteljes tudatosÁtÀsÀhozÊ. Ez
a vers is az Àl¢rt¢kek mesteri szatÁrÀja.
Mennyire fogyat¢kos az à¢nlÁraÊ meghatÀrozÀs! Ha a k´ltûi ¢n szÀz ¢letet akar ¢lni, ¢s
kortÀrsakba, t´rt¢nelmi ¢s legendÀs szem¢lyekbe sokszorozza meg magÀt, igazi emberi
szÁnjÀt¢k pereg le elûtt¡nk, ami egy f¡st alatt
alkotÂjÀnak àsürÁtettebb ¢leteÊ. Bûv¢rü k´lt¢szet teljesedik ki Ágy, sokszÁnü mikrokozmosz, a nagyvilÀg müv¢szi pÀrja. Ez a müv¢szi eredm¢ny adja meg RÀkos SÀndor vÀlogatott versei k´tet¢nek nem mindennapi ¢rt¢k¢t.
RÀba Gy´rgy

BERTñK LçSZLñ:
DESZKATAVASZ
Jelenkor, P¢cs, 1998. 84 oldal, 680 Ft
243 szonett, tÁz ¢v term¢se: ez volt a HçROM
AZ ¹T¹DIKEN, felsugÀrzÂ ¢s megjelen¢se Âta
is izzÂ f¢nyt ÀrasztÂ mü; ÃjÁtÀs ¢s beteljesÁt¢s,
pillanatnyi ¢lm¢ny ¢s tartÂs koncentrÀciÂ ihlet¢bûl sz¡letett. Akaratlanul is t¡kre lett a
kornak, amelyben k´ltûje ¢rlelte, megalkotta
¢s kibocsÀtotta; ´sszefoglalta a befejez¢sekor
hatvan¢ves BertÂk addig szerzett tudÀsÀt a
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l¢trûl ¢s a k´lt¢szetrûl. Neh¢z ilyen szint¢zis
utÀn mÀsk¢ppen megszÂlalni. L¢legzetet kell
vÀltania a k´ltûnek, mÀr-mÀr lemondania
egy nyelvrûl, amelyben oly tartÂsan otthon
lett. Gondoljunk SzabÂ Lûrinc szituÀciÂjÀra a
T ºCS¹KZENE vagy A HUSZONHATODIK °V
utÀn. Nem szakÁthat gy´keresen a ciklusokban teremtett vilÀgokkal, de Âvja magÀt,
hogy m¢g m¢lyebbre eressze oda k´lt¢szete
gy´k¢rzet¢t. T´bbszÂlamÃ, lÀtszatra r´gt´nz¢sszerü ihlettÁpusok nyomulnak elû ilyenkor. ValÂszÁnüleg erre c¢loz Parti Nagy Lajos,
amikor a k´tetet bemutatÂ soraiban olyan
hosszÃ d´nt¢si folyamatrÂl besz¢l, ahol àminden ugyanoda mutat, noha a r¢szletek sz¢pen ¢s rem¢nykeltûen szanasz¢tÊ. Vagy Lator LÀszlÂ, aki
Ágy fejezi be talÀlÂan jellemzû kritikÀjÀt:
àMÂdszerek k´zt vÀlogat, ez a k´tet csupa kezdem¢ny, de m¢g nem dûlt el benne semmi.Ê
KorÀbban mÀr becserk¢szett tÀjakon pillant v¢gig elûsz´r BertÂk, sajÀt r¢gebbi formai invenciÂi ¢s eredm¢nyei ´sv¢nyein keresi a szonettk´tet vilÀgÀtÂl valÂ tÀvolodÀs lehetûs¢g¢t. KÁnÀlkozik a szonettnek is olyan
vÀltozata, amely nem nyolc szÂtagos ¢s gyakran ¡temezhetû sorokbÂl Àll, kev¢sb¢ ¢pÁt ragozÀsi ¢s mondattani licenciÀkra, nagyobb
szÂtagszÀmÃ, a szabÀlyt k´vetûen jambikus,
egyszÂval: a hagyomÀnyosabb szonett-tÁpus,
amelyre legalÀbbis az EML°KEK VçLASZTçSA
k´tetben mÀr f´lfigyelt¡nk. Ezt folytatja p¢ldÀul a K ERºLýV EL MENJºNK MA, KEDV ESEM
vagy a M°G KIDERºL, HOGY TE, MEG TE, MEG
°N: vÀltozatok Babits, illetûleg JÂzsef Attila
rÁmt¢mÀira, sz¢p versek, inkÀbb a pastiche
kategÂriÀjÀhoz k´zel. KivÀlik ebbûl a sorbÂl
az ONGºRº CSITçTI (ñT¹R¹K -FINNUGOR K¹NY¹RG°S ) cÁmü-alcÁmü, k¡l´n elemz¢st ¢rdemlû vers. KitalÀlt nyelven ÁrÂdott, ihletûi
k´z´tt bizonyÀra ott vannak We´res SÀndor,
Vas IstvÀn, KÀlnoky LÀszlÂ hasonlÂ tÁpusÃ
versei, de elt¢r tûl¡k BertÂk t´rt¢nelmi aszszociÀciÂkat keltû, r¢gi magyar nyelvi-irodalmi szÂk¢pz¢se, irÂniÀba rejtett nemzeti ¢s
vallÀsos emelkedetts¢ge. Mivel korÀbbi megjelentet¢sekor nem szonett alakban t´rdelte,
gondolat¢bresztû jelent¢st´bbletet kapott a
sz´veg a keleti ¢s ¢szaki rokonaink nyelv¢t
id¢zû hanganyag ¢s a kidolgozott nyugat-eurÂpai forma lappangÂ fesz¡lts¢g¢tûl.
TovÀbbfejlesztette BertÂk azt a jambikus
k¢tsoros pÀros rÁmü szakaszokbÂl ÀllÂ verstÁ-

pust is, amelynek eml¢kezetes p¢ldÀit adta
korÀbban az ELMENNI KEV °S, ITT MARADNI
SOK , majd az E GYIK RíMTýL A MçSIKIG cÁmü
vers¢ben. ¹sszefoglalÂ ars poeticÀk voltak
ezek, nemcsak a k´lt¢szettan, hanem az ars
vitae ¢rtelm¢ben is. A tÀpai Krisztus JuhÀsz
GyulÀjÀra visszaeml¢kezû formÀra ä mely
egyben ´nid¢zet is ä a BertÂk-szonettûl ¢ppen tÀvolodÂ k´ltûnek volt sz¡ks¢ge. °rdekes mÂdon korÀbban sem az ¢rzelmess¢g, hanem egyfajta groteszk, akÀr durva mell¢kszÂlamokat megszÂlaltatÂ hang lehetûs¢ge csÀbÁtotta ebben a ritmikai ¢s strofikus vÀltozatban; a Nemes Nagynak ajÀnlott ELMENNI KEV °S...-ben is leÁrta p¢ldÀul: àMint a szem¢t a
f´ld lÀgy r¢szein, / ´sszegyülnek a h¡lyes¢geim.Ê A
sz¢p, eufonikus k´ltûi besz¢d n¢mely ´ns¢rtû, durva àtartalmakÊ kimondÀsÀval kapcsolÂdik ´ssze. A groteszk ellent¢tez¢s gesztusÀrÂl az EGYIK RíMTýL A MçSIKIG k´ltûje sem
mond le (a BertÂk-kronolÂgiÀban most
1982ä1983-ban tartunk), az ´nirÂnia nem
hagyja elandalodni a pÀros jambusokra rÀhagyatkozÂ k´ltût: az ihlet term¢szet¢t kutatva
tudattalan, k´znapi ¢s vegetatÁv motivÀciÂt
id¢z f´l: àmintha egy Àllat l¢pne be, / s nem tudnÀ,
mi¢rt j´tt ideÊ.
A DESZKATAVASZ-ban f´lbukkanÂ k¢tsoros
szakaszos versek utalnak elûzm¢nyeikre, de
kÁv¡lrûl ¢rtelmezik ûket, ironikusan jÀtszanak rÀ a formÀra, sût netÀn szigorÃ Át¢letalkotÀs alkalma lesz az ´nid¢z¢s. Nem felt¢tlen¡l a legjobb, de Àtgondolt kritikai szellem¢t
tekintve tanulsÀgos p¢ldÀja ennek a versalakzatnak az ELK°PZELEM A FALANSZTERT. A cÁm
¢s mÀs c¢lzÀsok rÀjÀtszanak AZ EMBER TRAG°DIçJç-bÂl ismerûs toposzokra (raktÀr, sz¢klÀbak, felvigyÀzÂ, zord Àcs, felnyalÀs stb.), ¢s
f´ltünnek mÀsf¢le, csak lÀtszÂlag divergÀlÂ
k¢pzetk´r´k, a n¢pies müdal¢: àS amott mÀr
kilenc csÂk a forgÀcsÊ, majd egy obszc¢n mer¢szs¢ggel deformÀlt Ady-reminiszcencia:
àMi lesz, ha lÀngra kap a szikra / s rÁmelni kezd
a lik a likra?Ê Fenyeget¢s n¢lk¡li prÂf¢ciak¢nt
is ¢rtelmezhetû BertÂk verse (nem csak ez).
Olvassuk egybe a jÂkora tÀvolsÀgbÂl disszonÀnsan rÁmelû elsû ¢s utolsÂ sort: àS hogy verset Árni megint flanc lett, [...] Ha meg nem, hÀt az
lesz a vesztek.Ê NyomasztÂ, groteszks¢g¢vel letaglÂzÂ keserüs¢g Àrad a nyelvi jÀt¢kbÂl; konszonancia ¢s disszonancia stÁlushatÀsa f´lcser¢lhetû; a k´ltûk szÂval a p´rk´lt cseng ´ssze.
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A vilÀgn¢zettelen, minden mindegy hangulat
ellen fakad ki a hasonlÂ formÀjÃ, sokat sejtetû cÁmü LEHETN°K KURUC, SýT, LABANC IS,
mÁg a SAJçT çRNY°KçT ELýZI A Lñ inkÀbb a
talÀnyosan sz¢p vers tÁpusÀt folytatja nosztalgikus harmÂniamegid¢z¢s¢ben ¢s ´sszeb¢kÁtett kontrasztjaiban (àC¢lba futnak a marad¢k
napok, / oda sietek, ahol ott vagyokÊ).
Ha mÂdszerek k´zt vÀlogatÂ eklekticizmusra keresn¢nk p¢ldÀt, akkor a szonetthangulat utÂrezg¢sein ¢s az àegyik rÁmtûl a mÀsikigÊ alapelvü k¢tsorosokon kÁv¡l netÀn azokra a mÀs k´ltûi vilÀgokat virtuozitÀssal ¢s hiteles pÀlyatÀrsi bele¢rz¢ssel megid¢zû versekre is gondolhatnÀnk, amelyek t´bbnyire halÀllal, gyÀsszal kapcsolatos àalkalomÊ ihlet¢bûl fakadnak. MegkockÀztathatÂ, hogy az
eg¢sz BertÂk-¢letmüre kitekintve is a legszebb bÃcsÃztatÂk k´z¢ tartoznak a Nemes
Nagy çgnesnek, Csorba Gyûzûnek, PÀkolitz
IstvÀnnak ¢s Fodor AndrÀsnak àodaÀtraÊ
ajÀnlott versek (àEGY ISTENT KELLENE CSI NçLNOMÊ, SIRATñ, PçKOLITZ I STVçN ELMENT,
MINT A MADçRSZçRNY ). Az utolsÂ barÀti k¢zszorÁtÀsok gesztusÀt id¢zik; az idûszeml¢let a
àminthaÊ k´ztes tartomÀnyÀba sürÁti a m¢g ¢s
a mÀr kettûss¢g¢t, a mÀgikus rem¢nyked¢s
olyan hangokat csalhat elû, amelyek legalÀbb
annyira jellemzûk az eltÀvozottra, mint a rÀ
eml¢kezûre.
Nem vadonatÃj vonÀs lÁrÀjÀban, hogy egyre nagyobb ¢s fokozottan tudatosÁtott szerephez jut benne sz´vegk´zis¢g, az id¢z¢s ¢s utalÀs. Sz¢p p¢lda a gyÀszolÂ verseken kÁv¡l a
K OCOGçS EGY ADY-SOR UTçN. A Lñ K°RDEZ
v¢g¢n elhangzÂ feledhetetlen Ady-mondat
utÀn àkocogÊ a vers (àHÀt mi lesz ebbûl, tekintetes Ãr?Ê), szelleme ¢s hangneme keserüen
parodisztikus. AdynÀl a kigyÃlÂ-sz¢p fejü Pegazus k¢rdez, BertÂk vers¢ben egy k¢pzelgû,
bolond k´ltû.
Van azonban egy olyan r¢tege vagy irÀnya, koncepciÂja a k´tetnek, amely az eddig
jelzettekn¢l elt´k¢ltebb, mer¢szebb formateremt¢sre vall, ¢s k¢t szempontbÂl is bizonyÁtja, hogy BertÂk megtalÀlta a vÀlsÀgos keres¢s k´zben az Ág¢retes Ãj po¢tikai tÀmpontot. A szabad versnek egy sajÀtszerü vÀltozata
az, amit most tovÀbbfejleszt, mondjuk ki: a
t´k¢lyig, a legjobb darabokban, amelyeket,
ahogy MargÂcsy IstvÀn is kiemelte egy r´vid
kritikÀjÀban, nagy t´bbs¢gben a F°MíZþ cÁmü

elsû ¢s az I Dý ELýTTI cÁmü negyedik, utolsÂ
ciklusban szerkesztett t´mbszerü egys¢gekbe.
BertÂk mindig kitünt a hidegv¢rüen precÁz,
de sokat sugallÂ k´tetszerkeszt¢s k¢pess¢g¢vel; most is az elej¢re ¢s a v¢g¢re helyezi
nemcsak a term¢s legjavÀt (mert a t´bbi is kitünû minûs¢gü), hanem a szÀnd¢kÀra, ÃjÁtÀsÀra jellemzût, a k´lt¢szete alakulÀsÀra rÀvilÀgÁtÂt, ¢s t´bb mint valÂszÁnü, hogy egyben
a legÃjabbat is, t´bbs¢g¡kben a k¢t k´z¢psû
ciklusnÀl k¢sûbb keletkezett, a àfejlûd¢sÊ irÀnyÀt vektorok gyanÀnt szeml¢ltetû verseket.
A rÁmtelen, gyakran egymondatos, leginkÀbb a l¢legzet ¡tem¢tûl pulzÀlÂ versnek is
van elûzm¢nye k´lt¢szet¢ben: id¢zz¡k f´l a
TçRGYAK IDEJE cÁmü k´tet korszakÀt (1977ä
1979), a D°MOSZTHEN°SZ ELSý BöCSöLEV EL°-t, a D°DAPçM , MçRCIUS-t. A szavaktÂl ¢s
a retorikÀtÂl bÃcsÃzott akkor a k´ltû, szavakon tÃli jelek fontossÀgÀra ¢bredt rÀ, versnyelve mondattani elk´telezetts¢gü lett, legalÀbbis a szÂban forgÂ verstÁpusÀban. Maga
az a l¢legzetv¢tel, amely a t´bb szÀz soros D°DAPçM ...-at k¢t mondatba tudta pr¢selni, a t¡dû ac¢los fiatalsÀgÀra vall, ¢s (ha besz¢lhet¡nk ilyenrûl) a tartalom ¢s a forma belsû
azonossÀgak¢nt szeml¢lteti a nemzed¢kek
korokon, dÀtumokon ÀtÁvelû kontinuitÀsÀt.
K¢rdûjel Àll ugyan a hosszÃvers v¢g¢n, de az
utolsÂ szÂ m¢giscsak a àbefejeztemÊ, felt¢telesen bÀr, de a v¢ghezviv¢s elk¢pzelhetûs¢g¢re,
lehets¢gess¢g¢re utalva:
às ki lesz az, aki ÀtnyÃl majd f´l´ttem,
fiammal egy¡tt, ¢s mondjuk, szÀz´tven,
vagy talÀn szÀznegyvenk¢t ¢v mÃlva, hogy
d¢dapÀm ¢letkorÀt ne feledjem,
tehÀt k¢tezeregyszÀzhuszonegyben,
talÀn mÀrcius tizen´t´dik¢n,
talÀn d¢dunokÀmmal, ¢s helyettem
elmondhatja itt, hogy befejeztem?Ê
A PçRHUZAMOSOK most mÀsfajta, k¢tkedûbb j´vûsejtelmet villant fel. A r¢gi pince
(pr¢shÀz), a d¢dapa birodalma: lebontva. A
gerendÀk egyik¢be beleakad a k¢sei utÂdok
autÂjÀnak kereke, arrÀbb kell tenni, elbÃcsÃzni a mÃlt architektonikus-paralellisztikus
rendj¢tûl. SÃlyos epikai magja van a versnek,
nagy idûtÀvlatokat Ável Àt; a d¢dapa m¢g betyÀrokat fogadott a tetûgerendÀk alatt, az
utÂdok az autÂhoz tartozÂ r´gzÁtûgombokat
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keresg¢lik a szalmÀban, azt is hiÀba. A mÃlt
¢s a jelen ilyesfajta alakulÀsa a jelen ¢s a j´vû
viszonyÀnak rezignÀltan konstatÀlÂ ¢rt¢kel¢s¢t k¢szÁti elû.
àNem igaz, hogy a pÀrhuzamosok
talÀlkoznak a v¢gtelenben. Mit kezdhetek
vel¡k, akik a halÀlom utÀn
sz¡letnek? A f´ltÀmadÀskor
ugyanazok vesznek majd k´r¡l,
akik ma.Ê
MÀs alkalommal olyan intertextuÀlis pÀrhuzamok n´velik a vers hatÀsÀt, amelyek
´n¢letrajzi kapcsolatra utalva egyben klaszszikus toposzra ¢s k´ltûi elûzm¢nyre is eml¢keztetnek. A K ERºLGETED az egyik legszebb
p¢lda (ennek kezdûszava a k´tetcÁmadÂ
àdeszkatavaszÊ). RÀismerni benne az ¢letk¢pbe
Àgyazott ironikus moralitÀs verstÁpusÀra, k´zvetlen k´zelrûl Arany JÀnos K ERTBEN-j¢nek
rokonsÀgÀra. A n´v¢nyeit, fÀit ÀpolÂ gazda
akarva-akaratlanul tanÃja lesz a szomsz¢dsÀgot sÃjtÂ halÀlesetnek ¢s gyÀsznak. A lÁrai hûs
(Arany¢ is, BertÂk¢ is) mindent elk´vet, hogy
tÀvol tartsa magÀtÂl a megrend¡l¢st. Arany:
àEh, nekem ahhoz mi k´z´m! [...] Kit ¢rdekel a mÀs
sebe?Ê, BertÂk: àR¢g volt, / amikor megilletûdt¢l.
[...] Holnap / benne lesz az ÃjsÀgokban.Ê M¢gis
mind a k¢t vers katarzist tÀmaszt; az Arany¢
azzal, hogy rÀd´bbent az embermegvetû cinikus ¢s sztoikus szÂlamok el¢gtelens¢g¢re,
noha ism¢tl¢sekkel nyomat¢kosÁtja az idevÀgÂ k´zhelyeket (àkert¢szkedemÊ, àK´z´ny´s a vilÀg...Ê). BertÂk vÀltozata a lÀtszÂlagos egyez¢seken tÃl markÀnsan k¡l´nb´zik, ¢s nem elsûsorban a nagyszalontai meg a mecseki helyi
szÁnezet elt¢r¢se k´vetkezt¢ben. Az û verse
´nmegszÂlÁtÂ (Arany egyes szÀm elsû szem¢lyben ¢s ÀltalÀnos szentenciÀkban besz¢l),
¢s a ragozÀsi forma ezÃttal belsû vitÀnak, lelki
drÀmÀnak a t¡kre is. A kettûs ¢n egymÀshoz
ä egyik a mÀsikÀhoz ä int¢zett szavai eleinte
tudati ¢s ¢rz¢kel¢si reflexiÂk, amelyek az eml¢kek, a mÃlt vilÀgÀbÂl a jelen pillanat fÀjdalmas aktualitÀsa fel¢ haladnak: àmegilletûdt¢lÊ,
àazt k¢pzeltedÊ, à¢rintedÊ, àtudodÊ. A k´vetkezû
igesor brutÀlisan megkurtÁtja a mÃlt-jelen viszonylat ¢rz¢keltet¢s¢t, s akÀr babitsi reminiszcenciÀt is kelthet: àamit / ûsszel ¡ltett¢l, elment a t¢llelÊ. V¢g¡l pedig a kÁm¢letlen ´r´k
jelen, a mÁtosz idûtlens¢ge veszi Àt a vez¢rszÂlamot; megint csak az ´nmegszÂlÁtÂ ig¢ket

id¢zve: à¡tszÊ, àegyengetedÊ, à(k´veket) rakszÊ,
àker¡lgetedÊ. V¢gzetes lÀtomÀsba torkollik az
¢letk¢p, memento mori lesz belûle, de nem
allegÂria, m¢g csak nem is bÃskomorsÀgra
felszÂlÁtÂ ¡zenet: a kert, a karÂ, az ÀsÀs, a kutya f´lvillanÂ ¢letszerü motÁvumai elvÀlaszthatatlanok a m¢goly megf´llebbezhetetlen
tragikus belÀtÀstÂl.
Az az Ãjf¢le BertÂk-vers, amelynek a po¢tikÀja a szem¡nk lÀttÀra alakul a k´tetben ¢s
az azÂta megjelent folytatÀsÀban, a szintaxis,
a versmondattan rugalmassÀgÀt a metaforikus gondolkodÀs frissess¢g¢vel egyesÁti, de a
àgondolkodÀsÊ szÂ is el¢gtelen a jelens¢g
meghatÀrozÀsÀra, hiszen k¢pnek, hangzÀsnak, eszm¢nek, asszociÀciÂs k´rnek egymÀst
ÀtjÀrÂ ¢s erûsÁtû egy¡ttmük´d¢s¢rûl van szÂ,
az Ezra Pound fogalommeghatÀrozÀsa ¢rtelm¢ben f´lfogott imagizmusrÂl. Szili JÂzsef
id¢zi Pound POETRY cÁmü tanulmÀnyÀbÂl:
àÏk¢pÎ az, ami egy intellektuÀlis ¢s ¢rzelmi komplexumot egyetlen idûbeli pillanatban prezentÀl [...]
Egy ilyen ÏkomplexumÎ pillanatnyi prezentÀlÀsÀnak hirtelen szabadulÀs¢rzet a k´vetkezm¢nye ä az
az ¢rz¢s, hogy megszabadultunk az idû ¢s t¢r korlÀtaitÂl; az az ¢rz¢s, hogy hirtelen megn´vekedt¡nk,
ahogyan ezt az ¢rz¢st a legnagyobb müalkotÀsok jelenl¢t¢ben Àt¢lj¡k. ä Jobb egy ¢let alatt egyetlen K¢pet alkotni, mint terjedelmes k´teteketÊ. Vegy¡k
p¢ldÀnak a k´tet nyitÂvers¢t:
ºVEG N°LKºLI
Valami rozsdasÀg, bÀdogv´d´r
aljÀn a vÁz eml¢ke, ¡res,
¡veg n¢lk¡li ablakkeretben
borotvÀlkozni, r¢gi
tÀrsakkal (barÀtokkal?), mintha
l¢trÀt akarnÀl keresztben
Àtvinni az erdûn, mintha
megfagyott, d´gl´tt lovon
szÀnkÂznÀl, mintha
bel´ktek volna egy
fogolytÀborba, ahonnan
sohase szabadulsz, pedig
oda mehetsz mÀr, ahova akarsz,
ugyanaz a v¢r szÀrad a kerÁt¢sen,
ugyanazok
emelik szÀdhoz az ecetes ruhÀt,
ugyanolyan f¢mtÀrgyak
eszik az oxig¢nt, s ugyanÃgy
motyogsz, ha
azt mondod, rÂzsaÀg.
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HÃsz sor a cÁmet nem szÀmÁtva; lÀtszÂlag
szabad asszociÀciÂk k´vetik egymÀst, de ¢ppen nem a sz¡rrealista automatizmus szellem¢ben. InkÀbb fugatotechnikÀra v¢l¡nk rÀismerni, k¢t t¢ma vÀltogatÀsÀra ¢s kontrapunktikÀjÀra: mÃlt ¢s jelen viszonylatrendszere az egyik, szabadsÀg ¢s fogolyl¢t ellent¢tes egys¢ge a mÀsik. TalÀlkozik a kettû, kÁs¢rteties m¢rtani ¢s zenei precizitÀssal, a àminthaÊ ¢s az àugyanazÊ k¢pzetek szimmetriÀjÀban, ism¢tlûd¢s¢ben. Szerkezetet meghatÀrozÂ elemm¢ izmosodik egy n¢vmÀs ¢s egy k´tûszÂ; egyazon fogolytÀbor rabja marad az
ember, vagy àcsakÊ az als ob filozÂfiÀja sugallja a jÂvÀtehetetlen determinizmust? Mesteri
szÂjÀt¢k segÁts¢g¢vel l¢p ki BertÂk a büv´s
k´rbûl. Az elsû sorban rozsdasÀg (eml¢k)k¢pe
r¢mlik f´l a lÁrai alany tudatÀban, az utolsÂban azt motyogja, hogy rÂzsaÀg. Nem mern¢nk ÀllÁtani, hogy a n¢hÀny betüt-hangot
¢rintû vÀltoztatÀs bizakodÂvÀ hangolnÀ Àt a
komor l¢t¢lm¢nyt, az ¡ress¢g, a szomjÃsÀg,
a lÀgerek, a d´gl´tt Àllat, a korrÂziÂ, a keresztre feszÁt¢s, a v¢r motÁvumaihoz kapcsolÂdÂ botrÀnyos tapasztalatokat. RozsdasÀg ¢s
rÂzsaÀg m¢gsem ugyanaz, bÀr tagadhatatlanul k´z¡k van egymÀshoz. Akusztikai ¢s szemantikai hasonlÂsÀguk ¢s k¡l´nbs¢g¡k mintha egy pillanatra megnyitnÀ az el¢rhetû szabadsÀg tÀvlatÀt. Komplex k¢pet ¢rz¢kel¡nk,
eg¢szen Ezra Pound szellem¢ben, olvasÂi ¢lm¢ny¡nk a hirtelen szabadulÀs ¢s megn´veked¢s. S erre a revelÀciÂra m¢g vagy tucatnyi
p¢ldÀt lehetne id¢zni a DESZKATAVASZ-bÂl.
Csür´s MiklÂs

àPLETYñ K¹NYVÊ
Tandori Dezsû: PÀlyÀim eml¢kezete
J´vendû KiadÂ, 1997. 162 oldal, 1980 Ft
MÀr-mÀr Ãgy tünik, hogy Tandori Dezsû az
utÂbbi idûben bÀrmit tesz, mond, rajzol vagy
Ár, nyilvÀnossÀgot kap. Ismereteim szerint ez
a lehetûs¢g kev¢s ¢lû ÁrÂnak adatott meg MagyarorszÀgon. Csak a legnagyobbaknak: JÂkainak, MikszÀthnak, talÀn Adynak. Tandori

rÀadÀsul abban is hasonlÁt hozzÀjuk, hogy elk¢pesztû mennyis¢gben ontja a legk¡l´nb´zûbb müfajÃ k´nyveket. A prÂzai, verses-, tanulmÀny- ¢s gyerekk´tetek, a szÁnmüvek, a
rÀdiÂjÀt¢kok ¢s hangkazettÀk szinte szÀmontarthatatlan t´mege jelent meg a sajÀt vagy
valamely ÁrÂi Àlneve alatt az elmÃlt hÀrom ¢vtizedben.
Ez a harminc esztendû tekint¢lyes ¢s immÀron ÀtfogÂ m¢rlegel¢sre ¢rdemes pÀlyaszakasz, azonban m¢rt¢kadÂ, monografikus
Àttekint¢s, mint a feh¢r ver¢b, olyan a Tandori-irodalomban.
Irodalomt´rt¢n¢szeink
mintha ÂdzkodnÀnak az eg¢sz vizsgÀlatÀtÂl,
mert abban az esetben nemcsak krimikkel ¢s
tanulmÀnyk´tetekkel lenne c¢lszerü valamit
kezdeni¡k, de a hangjÀt¢kokkal ¢s a àgyerekk´tetekÊ k´z¢ sorolt müvekkel is. Fogarassy
MiklÂs TANDORI -KALAUZ-a besz¢des p¢ldÀja e
szerteÀgazÂ ¢letmü felfejthetûs¢ge ¢s bemutathatÂsÀga neh¢zs¢geinek.
S valÂban nincs k´nnyü dolga, aki ennek
az unikum madaras-medv¢s vilÀgnak meg
akarja keresni a hely¢t a Tandori-¢letmüben.
Mindez talÀn az¢rt lÀtszik mÀr-mÀr megoldhatatlan probl¢mÀnak, mert talÀn ¢ppen fordÁtva kellene vizsgÀlÂdni: a szerzû ¢let- ¢s
gondolkodÀsmÂdjÀt k´zismerten meghatÀrozÂ t¢nyezûk folyamatos szem elûtt tartÀsÀval
m¢rlegelni az ¢letmüvet. Meggyûzûd¢sem,
hogy a hetvenes ¢vek mÀsodik fel¢tûl elker¡lhetetlen, hogy ezt is figyelembe vegye, aki
nemcsak egy-egy versre vagy k´tetre kÁvÀn
koncentrÀlni.
Igaza lehet Fogarassy MiklÂsnak, amikor
hatÀrozottan elveti a àmagÀnmitolÂgiaÊ terminust, amely alapvetûen leegyszerüsÁti a àMit
is kezdj¡nk a madarakrÂl ¢s medv¢krûl tÀrsalgÂ Tandori Dezsûvel?Ê k¢rd¢st. Sût nemcsak leegyszerüsÁti, de gyakorta el is bagatellizÀlja, ¢s Ágy v¢gsû soron f¢lretehetûv¢ vagy
megker¡lhetûv¢ teszi. Nem k¡l´n´s magÀnmitolÂgiÀval (vagy nem csak azzal) szembes¡l,
aki Tandori eme k´nyveit kez¢be veszi, illetve
v¢gighallgatja a madaras-medv¢s rÀdiÂjÀt¢kokat, hanem egy sajÀtosan dokumentÀlt magÀn¢lettel, melyben a jÀt¢k medv¢k korlÀtlanul tÀgÁthatÂ imaginÀrius vilÀga ¢s a lakÀsban
¢lû vadmadarak valÂsÀgos l¢te Tandori Dezsû meghatÀrozÂ inspirÀciÂi. Az eg¢sz ¢letmüvet Àttekinteni szÀnd¢kozÂ szÀmÀra ¢ppen ez¢rt c¢lszerü lesz tisztÀzni, hogy ennek
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a korÀntsem tipikus ¢letformÀnak, illetve az
ezzel pÀrosulÂ szeml¢letmÂdnak milyen
¢rintkez¢si pontjai vannak a Tandori-b´lcselettel.
Nos, ebben a meglehetûsen bonyolultnak
tünû feladatban segÁts¢g¡nkre lehetnek azok
a Tandori-k´nyvek, amelyek az utÂbbi esztendûkben jelentek meg. Mindenekelûtt a
PçLYçIM EML°KEZETE cÁmü k´tet, ez az eg¢sz
delikÀt magÀn-¢let-müvet Àttekintû ¢s m¢rlegelû sz´veg, amely sz¢tfolyÂsÀgÀban is zÀrt
eg¢sz, amely àtandorisanÊ jÀt¢kos, ugyanakkor itt ¢s most hihetûen ûszinte feltÀrulkozÀs,
s amely Ágy egyfajta sajÀtos kulcs lehet az ¢letmüh´z.
A PçLYçIM EML°KEZETE nem medv¢s
k´nyv (mint az ugyancsak mostansÀg megjelent MEDV °K °S MçS V EREBEK ), nem madaras
(mint az °S MEGINT MESSZE SZçLLNAK ), sût a
lÂversenynek sincs benne k´zponti szerepe.
çllÁtom ezt annak ellen¢re, hogy jÀt¢k mackÂk ¢s fûleg madarak meg lovak mindv¢gig
felbukkannak ebben az eml¢kek Áratta ÃtinaplÂ-memoÀrban.
De a fûszereplûje ä ezÃttal nyÁltan ¢s vÀllaltan ä maga a hely¢t nem talÀlÂ szerzû. Tandori eredendûen az emberek s¢tÀlÂ, vagyis
szeml¢lûdû ¢s t´prengû tÁpusÀhoz tartozik,
Àm ezt a jÀrok-kelek, megÀllok ¢letmÂdot a àMi
dolgom nekem m¢g e vilÀgban?Ê k¢rd¢s mÀra mintha nyugtalan t¢blÀbolÀssÀ vÀltoztatta
volna.
SzÀmvet¢s ez a k´nyv, mely eset¢ben nem
csak a cÁm sugall pÀrhuzamot Kazinczy eml¢kirataival, hiszen ahhoz hasonlÂan Tandori
müveiben is szÂ esik pÀlyakezd¢srûl, barÀtokrÂl ¢s barÀtsÀgrÂl, p¢ldak¢pekrûl, a sajÀt ¢let¢rûl, a csalÀdjÀ¢rÂl, nagysz¡lûkrûl, sz¡lûkrûl
¢s feles¢grûl. S az is szÂba ker¡l, hogy igaz-e,
miszerint àTandori Dezsû (ÏA TandoriÎ) a verebeknek adta a szeretet¢t az emberek helyettÊ, vagy hogy mik¢nt v¢lekedik arrÂl a
megÀllapÁtÀsrÂl, mely szerint û egy àegzisztencialista szentÊ. A Kazinczy-memoÀrt id¢zi
a PçLYçIM EML°KEZET°-nek formai sokszÁnüs¢ge is. LeÁrÀsok, versek, pÀrbesz¢dek, gondolatszilÀnkok ¢s eml¢kfoszlÀnyok vÀltakoznak, amelyeket fekete-feh¢r ¢s szÁnes grafikÀk tesznek m¢g kifejezûbb¢. (Sût m¢g egy
hangjÀt¢ksz´veg, a K. U. CONFUSIONçRIUS is
olvashatÂ a k´tetben.)
Vagyis a PçLYçIM EML°KEZETE ama vallo-

mÀsos müvek k´z¢ tartozik, amelyek szerzûi
visszapillantanak ¢let¡knek egy t´bb¢-kev¢sb¢ mÀr lezÀrultnak tekintett szakaszÀra, ¢s
mintegy m¢rlegelik, ¢rt¢kelik azt. Az elmÃlÀs
hangulata uralkodik a k´teten, amely a hatvan fel¢ k´zeledû Tandori szÀmvet¢se ´nmagÀval, az eddigiekkel ¢s a m¢g j´hetûkkel,
k¡l´n´sen azok utÀn, hogy kedves madarainak t´bbs¢ge mÀra mÀr eltÀvozott e vilÀgbÂl.
A PçLYçIM EML°KEZET°-t, mik¢nt ez a
k´nyvbûl kider¡l, Tandori barÀtja, Alexander Brody, a k´tet k¢sûbbi szerkesztûje s¡rgette:
àBrÂdynak, mert k¢rdi: hogyan is ¢lek.
HÀt, ugye, volt az, hogy amÁg Szp¢rÂ ¢lt, 11 ¢vig
(majdnem): utazÀs sehova. K¢tszer Vecs¢sre, mit tudom ¢n, egyszer SzÀrszÂra, ilyesmi. De mÀr kora
d¢lutÀn vissza.
AztÀn ez se.
[...]
T´m¢rdek, amit Szp¢rÂ¢k miatt kihagytam (1977ä
1985).Ê
Mikor Szp¢rÂ, Samu, Aliz ¢s a t´bbiek
meghaltak, Tandori Ãtnak indult. PÂtolja,
amit mind ez idÀig elmulasztott megtenni:
utazik. Voltak¢ppen ez is ¢rdekes pÀrhuzam
a PçLYçM EML°KEZET°-vel, m¢gpedig annak
ama r¢sz¢vel, amelyben Kazinczy Ferenc a
cenzÃra miatt Ãgy Ár a fogsÀgÀrÂl, mintha az
idû alatt k¡lf´ld´n utazott volna. A k´t´tts¢g
¢s az utazÀs kettûse Tandori Dezsû szÀmÀra
is meghatÀrozÂ ¢lm¢ny, csak ¢ppen ellenkezû
elûjellel. Neki Szp¢rÂ¢k jelentett¢k a teljess¢get, ¢ppen ez¢rt hiÀnyuk hiÀba tette lehetûv¢
az utazÀst, Tandorinak vergûd¢s ez a szabadsÀg. KalitkÀban ¢rzi magÀt; rep¡lhetne, de
immÀr a torokszorÁtÂ eml¢kek foglya.
Most, hogy teheti ä sajÀt bevallÀsa szerint ä,
a nyugat-eurÂpai lÂversenypÀlyÀkat lÀtogatja
rendszeresen. A lovak ¢s a fogadÀs vilÀga
azonban nem felvÀltottÀk Tandori eddigi
mozgÀster¢t, hanem kitÀgÁtottÀk, mintegy
m¢lys¢ggel is kieg¢szÁtve a Tandori-f¢le ¢letszÁnhÀz eddig jobbÀra a lakÀsÀra korlÀtozott
szÁnpadÀt. TovÀbbra is a megszokott dÁszletek
vannak az elût¢rben, de a hÀtteret ma mÀr
nem az otthon falai, hanem az olcsÂ szÀllodÀk
¢s/vagy a lÂversenypÀlyÀk adjÀk. S ettûl a madaras-mackÂs elût¢r elkezd mÀs ¢rtelmet
nyerni.
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Tandorinak mindenrûl kedves Àllatai jutnak esz¢be, nem tudva szabadulni elveszt¢s¡k fÀjdalmas eml¢keitûl, attÂl, amit Ãgy fogalmaz meg, hogy
àazt hiszem, az mindenn¢l t´bb volt,
hogy Szp¢rÂ
¢s Aliz
meghalt.Ê
Ez pedig egyÃttal a k´t´tts¢gek megszünt¢t is jelenti Tandori szÀmÀra. Lehetûs¢get az
utazÀsra, amely azonban mindinkÀbb menek¡l¢ss¢ vÀlt a privÀt szf¢ra addigi vilÀgÀbÂl,
ahol minden az elvesztettekre eml¢kezteti. A
PçLYçIM EML°KEZETE annak fel- ¢s beismer¢se, hogy nincs menekv¢s az eml¢kek elûl. A
meghaltak elevenebbek, mint bÀrmikor, akkor is lÀtja ûket, ha nyitva van a szeme, ¢s
akkor is, ha lehunyja, akkor is, amikor ¢ber,
de m¢g ÀlmÀban is vele vannak. Gondolatai
elûbb-utÂbb ugyanoda t¢rnek vissza, mik¢nt
azt Tandori ÀllÁtja: àez eml¢kezetem meg(annyi)
pÀlyÀjaÊ.
Innen, vagyis a k´t´tts¢gek elveszt¢s¢rûl,
az ezt k´vetû elbizonytalanodÀsrÂl, a àminden megt´rt¢nhetÊ felismer¢s¢rûl, ¢s hogy
folyton ezen jÀrnak a gondolatai, nos, innen
mÀr k´nnyü a lÂversenypÀlyÀra asszociÀlni. A
turf ennek az àafterÊ-¢rz¢snek a kifejezûj¢v¢
vÀlt Tandori Dezsû ¢let¢ben. TalÀn pÂtcselekv¢s. C¢l ¢s eszk´z egyszerre. Szeml¢letesen
¢rz¢kelteti Tandori menek¡l¢svÀgyÀt, eg¢szen pontosan annak rem¢ny¢t ä amelyet a
rÀ annyira jellemzû szÂjÀt¢kkal talÀn Ãgy lehetne legjobban kifejezni ä, hogy Ãgy ¢rzi, el
kellene innen pÀlyÀzni, vagy jÂ lenne parkolÂpÀlyÀra Àllni. Jobb hÁjÀn marad a lÂverseny,
amely nem olyan k´t´tts¢g, mint amikor m¢g
¢ltek a madarai, akik tûle/tûl¡k f¡ggtek. Tandori szerint
àa lÂpÀlya az egyetlen, amit potyÀra (´nkÀrra,
szabadon stb.) ott lehet hagyni.
ÏA lÂÎ nekem azt hozta meg, hogy van valami,
ahol (amivel, ami ellen, amitûl f¡ggetlenedve) azt
teszek, amit akarok.
Lelkem rajta.
Testem.
Megtestes¡lhetek, mintha nem is ebben a vilÀgban lenn¢k.Ê

Tandori, hogy sehol se lehessen, hol itt,
hol ott van. çm mikor mÀr nagyon àott kezd
lenniÊ, sietve od¢bbÀll. Nem talÀlja a hely¢t.
E k´nyv azt is sejteti, hogy mÀr nem is keresi.
Azonban mindez nem t´lti el megnyugvÀssal.
Sût helyenk¢nt a àMi lesz most?Ê pÀnikhangulat uralkodik el rajta, amikor ´nelemzû,
´n¢rtelmezû feljegyz¢seit Árja. Itt, ebben a
k´tetben k¡l´n´sen ä m¢g a MEDV °K °S MçS
V EREBEK -n¢l is jobban ä ¢rzûdik, mennyire
szeretn¢, hogy amit gondol, ne mehessen el
csak Ãgy, mint a zaj, a f¡st, a vÁz vagy a felhû.
A PçLYçIM EML°KEZETE folyton a SZABAD
¹TLETEK JEGYZ°K°-t ÁrÂ JÂzsef AttilÀt juttatja
eszembe. HasonlÂ az alapÀllÀs: mindketten ki
akartÀk Árni magukbÂl a gy´trelmet. Tandori, ha hihet¡nk neki, barÀti felk¢r¢sre ä
àBrÂdy k´nyv¢beÊ ä dolgozott, vagyis mÀr a
kezdetektûl tudta, hogy k´tetnyi terjedelem
Àll a rendelkez¢s¢re. Mik¢nt JÂzsef AttilÀnak
is, aki egy ¡resen maradt k´nyvbe jegyezte
le gondolatait. AkÀrcsak nÀla, TandorinÀl is
folyton felid¢zûdnek az ÁrÀs k´r¡lm¢nyei ¢s
az ÀllandÂ t¢pelûd¢s, hogy ami papÁrra ker¡l, valÂban az-e, amit r´gzÁteni akar:
à°n most, persze ennek a k´nyvnek
a hatÀsa alÀ ker¡ltem, az¢rt ÁrÂdott ilyenre.
Csak ez se ¢n vagyok.Ê
A PçLYçIM EML°KEZET°-nek is jellegzetess¢ge az automatikus ÁrÀsmÂd; a szabad aszszociÀciÂkbÂl ÀllÂ gondolatf¡z¢rek Àt- meg
Àtsz´vik a sz´veget. A k´vetkezû id¢zet erre
is ¢s az ´nreflexiÂra is szeml¢letes p¢lda:
àMondom, csak n¢zek, csak n¢zek (ahogy
visszat¢rek ide a sarokszobÀba): mi ez.
N¢zem, mi ez.
Ez a legÀltalÀnosabb n¢z¢s.
De amit n¢ztem, az is ÀltalÀnos volt. Nagyon.
AmÁg (amÁgre) abbahagytam az ÁrÀst (mert telefonoztam, tunk, tunkoltuk a k´nyvet a gondolatainkba, az Ãgynevezettekbe az Ágynevez¢st), elaludt az
asztali lÀmpÀm.
Ellenben nem az aludt el.
LeÀllt (kihagyott) a villanyszolgÀltatÀs.
A t´bbi lÀmpa sem ¢g.
Abbamaradt a mondat, leÀllt az ÀramszolgÀltatÀs. Helyesleg, lÀmpai Àramzavar? Nem, Àramsz¡net tÀmadt, mert abbahagytam az ÁrÀst, ha-ha-ha,
mes¢lem majd SÀndor Ãrnak.Ê
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JÂzsef AttilÀhoz hasonlÂan Tandori is szinte mindent r´gzÁtett, amit jegyzetel¢s k´zben
gondolt vagy tett. így nemcsak a vele aznap
t´rt¢nteket Árta le, ¢s mindazt, ami esz¢be jutott, hanem azt is, hogy ÁrÀs k´zben ¢ppen
mit csinÀl vagy mit szÀnd¢kozik tenni. Feljegyezte, ha rÀgyÃjtott, ha t´lt´tt a poharÀba,
ha felÀllt, ha le¡lt, ha lement a boltba egy csomag cigarettÀ¢rt vagy egy ¡veg bor¢rt. A f¢lre¡t¢seit is dokumentÀlta, mik¢nt azt is, ha a
feljegyz¢seket elvÀlasztÂ ikszet akaratlanul
¡t´tte le, vagy netÀn v¢letlen¡l az ipszilonbillentyüt nyomta le helyette. Sût m¢g az az ÁrÂg¢p is szÂba ker¡l pÀrszor, amelyen dolgozik.
A feljegyz¢sek tehÀt eredendûen k´nyvnek k¢sz¡ltek. A k¢ziratoldalakat az a szÀnd¢k rendelte egymÀs mell¢, hogy szerzûje elmes¢lhet àebben a k´nyvben minden csudÀt,
amit mÀr mÀskor egyszerÊ elmondott. SzÂval
àpletyÂ k´nyvÊ, mik¢nt Tandori ÀllÁtja, de azt
is hozzÀteszi, hogy
àez a k´nyv, tess¢k, az¢rt is jÂ
¢s
egyszerü eset nekem, mert
ez
a k´nyv
aff¢le gyüjtem¢ny is. Csak r´viden, annyi szent, de
egymÀs mell¢ ker¡lhet, ker¡lj´n is, pÀr dolog (pÀr
szÀz), legyenek egymÀssal
mÀsok,
mint amik mÀsokkal voltak, mÀs dolgokkal, vagy
ahogy
magukban voltakÊ.
Tandori Dezsû PçLYçIM EML°KEZETE cÁmü
k´tete k¢ts¢gtelen¡l àpletyÂ k´nyvÊ, de csak
annyira ¢s Ãgy, mint minden ÃtleÁrÀs ¢s memoÀr. (à¹r¡l´k, hogy habk´nnyü [sÃlyos hab, maximum] maradt ez az ÁrÀs.Ê) TalÀn ez¢rt is ¢rzem
fontosnak annyira. Az¢rt, mert ezÃttal csupÀn m¢rt¢kkel jÀt¢k, sokkal inkÀbb halÀlosan
komoly dolog. KomolysÀgÀt leginkÀbb ¢ppen
a halÀlrÂl valÂ elm¢lked¢sek adjÀk, a verebek¢, a poszÀtÀk¢, a cineg¢k¢, a kutyÀk¢, a sz¡lûk¢, a barÀtok¢ ¢s sajÀt magÀ¢. A feljegyz¢sekben r´gzÁtett eml¢kez¢s t´bbnyire ugyanoda t¢r vissza ä mik¢nt a lÂversenypÀlyÀk paripÀi a rajt-c¢lhoz ä, ¢spedig az elmÃlÀshoz.
TalÀn ez¢rt is meghatÀrozÂ, vissza-visszat¢rû jelk¢p a KrÃdy GyulÀt is megihletû Szemere MiklÂs, aki a turfon szerezte vagyonÀt,
¢s aki ott is halt meg. Tandori Dezsû azonban

inkÀbb a kettûj¡k à´tv´zeteÊ: Ãjabb ¢letformÀjÀban egy kicsit Szemere, aki halÀlosan komolyan veszi a jÀt¢kot, r¢gebbi ¢letformÀjÀban pedig nagyon KrÃdy, aki r´gzÁteni prÂbÀlja ezt a àszemeres¢getÊ. K´zben pedig
àkrÃdysanÊ f¢l az elmÃlÀstÂl, fûk¢nt annak ismeretlen mÂdjÀtÂl, ¢s addig fogadkozik,
hogy a tovÀbbiakban tartÂzkodik a bortÂl, a
kÀv¢tÂl, a cigarettÀtÂl, amÁg nem t´lt egy
Ãjabb pohÀrral, amÁg nem rendel egy mÀsik
cs¢sz¢vel, ¢s amÁg rÀ nem gyÃjt a k´vetkezû
szÀlra.
Az esendû Tandori Dezsû k´nyve a PçLYç IM EML°KEZETE.
V¢gezet¡l m¢g k¢t pÀrhuzam, amely ´nk¢ntelen¡l is az olvasÂ esz¢be juthat a k´tetrûl. RokonsÀgukat talÀn nem àcsupÀnÊ a v¢lhetûen azonos l¢lekÀllapot, valamint a megÁrÀs k´r¡lm¢nyeinek ¢s mÂdjÀnak hasonlÂsÀga adja.
Az egyik szerzû Petûfi, akinek nev¢t Tandori Dezsû kapcsÀn ¢ppen Ãgy nem tÃlzÀs a
p¢lda kedv¢¢rt emlegetni, mint Ady¢t. Nos,
ezÃttal a FELHýK ciklus hatvanhat vers¢re
gondolok, amelyet a vÀratlanul meghalt kedves eml¢ke ¢s a magÀn¢leti csalÂdÀsok elûl
Pestrûl valÂsÀggal elmenek¡lû k´ltû Árt. Fiatalember, tehÀt d¡h´s ¢s indulatos, de t´prengû ¢s megrettenû is. Ezek a k´ltem¢nyek
feltünûen t´m´rek, mÀr-mÀr feljegyz¢sszerüek. R´vids¢g¡k, a megÁrÀsuk idej¢t tekintve
nagy szÀmuk ¢s alkotÀsuk k´r¡lm¢nyei nekem azt sugalljÀk, hogy az alapvetûen versben gondolkodÂ Petûfi ebben a szalkszentmÀrtoni bujdosÀsban folyton lÁrai feljegyz¢seket k¢szÁtett, m¢gpedig azzal a szÀnd¢kkal ¢s
Ãgy, ahogyan k¢sûbb JÂzsef Attila ¢s Tandori
az emlÁtetteket Árta.
A mÀsik szerzû ¢s mü, amelyet a PçLYçIM
EML°KEZETE eszembe juttatott, Darvasi LÀszlÂ ¢s A BERLINI FEKETE FºZET. Ezt Baka IstvÀn halÀla utÀn Árta Darvasi, aki szinte elmenek¡lt Szegedrûl a k´zeli jÂ barÀt eml¢ke
elûl. çm elûbb-utÂbb neki is be kellett lÀtnia,
hogy eml¢kezet¢nek pÀlyÀi az û eset¢ben is
ugyanoda t¢rnek vissza. írÀsa ¢ppen Ãgy
rekviem, mint Tandori¢, ez utÂbbi a k´nyv¢ben ¢ppen Ãgy siratja el Szp¢rÂt, Samut,
Alizt ¢s a t´bbieket, mint Darvasi LÀszlÂ BakÀt a maga ÁrÀsÀban.
KazinczytÂl mÀig tart tehÀt a sor, amelybe
Tandori Dezsû ÃtinaplÂ-memoÀrja beilleszthetû. Persze sz¢p szÀmmal lenne m¢g emle-
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getnivalÂ, amire nemcsak Tandori eddigi
¢letmüve k¢sztetett, hanem az, amire szerzûnk e mostani k´nyv¢ben k¡l´n is eml¢keztet, vagyis arra, hogy àszemed ¢rz¢kcsalÂdÀsa
igazat mond: az ELýD¹K ÁrÀsa van ott mÀr minden¡tt, ahovÀ te Árni mer¢szelsz, amitÊ... Amit
azonban csak û tudott megÁrni, a MEDV ETALP
°S BARçTAI , a K EDV ES SAMU...!, a MADçRLçTTA TOLLASLABDA, a JçT°KMEDV °K V ER°BDALA,
a PIPI N°NI , CSIRIPCSIRIP...!, a K APASZKODJ A
KñCMACKñDBA ! ¢s a t´bbi szerzûje.
SÀnta GÀbor

à...A VILçG NEM ºZEN
SEMMIT, VISZONT NYITVA
çLL ELýTTºNKÊ
GÀl Ferenc: öjabb jelenetek a bÀbuk ¢let¢bûl
Seneca, 1998. 53 oldal, 680 Ft
GÀl Ferenc elsû ¢s mÀsodik k´tet¢hez egyarÀnt jelentûs¢gteljes mottÂt vÀlasztott. A
Cser¢pfalvi KiadÂ eml¢kezetes Poetika sorozatÀban 1991-ben megjelent f¡zetecske, A
KERT, A VçROS °S A TENGER belsû borÁtÂjÀn
H´lderlin ¢s Heidegger sokat id¢zett gnÂmÀja Àll: àK´ltûien lakozik az ember.Ê E mondat GÀl
Ferenc verseihez kapcsolÂdva mindenekelûtt
a nyelv ¢s a term¢szeti-tÀrgyi vilÀg eredendû
idegens¢g¢vel vet szÀmot, ¢s az abszolÃt k´lt¢szet romantikus eszm¢ny¢re utalva az elbesz¢lhetetlen szem¢lyess¢get is magÀban foglalÂ valÂsÀg eredendû komponÀltsÀgÀrÂl,
versbeli megalkotÀsÀnak ig¢ny¢rûl besz¢lt. A
h¢t ¢vvel k¢sûbb, 1998-ban kiadott k´nyv, az
öJABB JELENETEK A BçBUK °LET°BýL m¢g
nyÁltabban hatÀrolja el az ÁrÀst a term¢szetess¢g ideÀljÀtÂl, amikor nemcsak a sz´veg
szimbolikus tÀrgyÀt, hanem cÁmzettj¢t is alkotott alakk¢nt ÀllÁtja el¢nk: àS ezek voltak ¢letem
legszebb ÂrÀi..., a leghüv´sebb term¢szetess¢ggel
¢nekelhettem, m¢gpedig egy Àrny, egy fantom szolgÀlatÀban.Ê MagÀn az ÁrÂn kÁv¡l a versek minden alakja ¢s tÀrgya a sz´vegszerüs¢g mozgÀsainak r¢szese. E mozgÀsok ter¢ben az ÁrÀs bizonyul az elsû term¢szetnek, amelyhez viszo-

nyÁtva a k´ltû, akinek neve a fedûlapon olvashatÂ, arck¢pe pedig a hÀtsÂ borÁtÂn lÀthatÂ, term¢szetfeletti pozÁciÂba ker¡l. Az ÁrÂtÂl
mindenk¢ppen el kell vÀlasztanunk azt az
¢nt, akit a versek besz¢d¡k egyik lehets¢ges
referenciÀjak¢nt megalkotnak, mik¢nt azt a
mÀsik szem¢lyt is, aki a k´tet elsû darabja el¢
füz´tt lapon cÁmzettk¢nt megjelenik: àKedvesem,Ê. Az egyes versek Ágy formÀlisan lev¢l
vagy lev¢lt´red¢k jelleg¢t ´ltik, Àm az ÁrÀsban
megszÂlalÂ alakot ¢s a fantomszerü cÁmzettet
nem felt¢tlen¡l kell k¡l´n szem¢lynek elk¢pzeln¡nk.
A cÁm GÀl Ferenc k´tet¢ben fokozottan
vonatkozik a k´nyv minden r¢szlet¢re, mert
az egyes versek f´l´tt csupÀn besorolÀsukat
jelzû rÂmai szÀmok olvashatÂk. E cÁm ugyanakkor A KERT, A VçROS °S A TENGER sz´vegeire is mutathat. Ezt az olvasatot erûsÁti, hogy
az elsû k´tet egyik verse vÀltozatlan formÀban Àtker¡lt a mÀsodikba, sût mivel a k¢t
k´nyv sz´vegvilÀga po¢tikailag nem Àll nagyon tÀvol egymÀstÂl, akÀr t´bb vers is Àtemelhetû lett volna. A k¡l´nbs¢gekrûl legnyilvÀnvalÂbban maguk a k´tetcÁmek vallanak. Az elsû k´nyv versei m¢g sokat megûriztek az ¢nlÁrÀk po¢tikÀibÂl, ez¢rt a benne szereplû verseket t´bb kritikus ä az olvasatok bizonytalansÀgÀt fenntartva ä joggal hozta kapcsolatba egy fel¡ldeterminÀlt szem¢llyel, akit
a szerzûvel azonosÁtottak. Az öJABB JELENETEK A BçBUK °LET°BýL a sz´vegek besz¢lûj¢t
¢s cÁmzettj¢t is bÀbuk¢nt, alkotott alakk¢nt
mutatja be. A bÀbuk ¢lete a n¢met romantika, mindenekelûtt Kleist Âta az ideÀlis emberi
l¢t egyik leggyakoribb metaforÀja. Itteni ¢rtelmez¢s¢t megnehezÁti, hogy GÀl Ferenc
egyetlen verse sem besz¢l bÀbukrÂl, csupÀn
a fedûlapon szereplû f¢nyk¢pen lÀthatunk
r´gt´n vagy hÀrom tucatot. A bÀburaktÀr
polcain pihenû alakok egytûl egyig f¢rfiakat
vagy fiÃkat mintÀznak, hasznÀlatukrÂl pedig
kider¡l, hogy nem marionettekrûl van szÂ,
hanem kesztyüs bÀbokrÂl. Ez az¢rt nem mell¢kes, mert a kesztyüs bÀboknak a marionettekn¢l kisebb a àmozgÀsi szabadsÀgaÊ. MÁg az
utÂbbiakat a zsinÂrok ¢s pÀlcikÀk k´tik a bÀbos kez¢hez, ¢s tagjaik a bÀb sÃlypontja k´r¡l
lÀtszÂlag k¡l´n mozognak, addig a kesztyüs
bÀbokat a k¢z ujjai k´zvetlen¡l irÀnyÁtjÀk.
Amennyiben e k´nyv a bÀbuk ¢let¢bûl vett jeleneteket besz¢l el, hozzÀjuk k¢pest a bÀbos
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keze ¢ppen annyira transzcendentÀlis erû,
mint a szerzûs¢g a versek sz´veg¢hez k¢pest.
Ez a viszony sajÀtosan ism¢tlûdik meg a
k´nyv egyik leghangsÃlyosabb metaforÀjÀban. A V I., valamint a XXIII. darabban a
megszÂlÁtott, illetve a megszÂlÁtÂ alakjÀhoz
egyarÀnt a pÂk k¢pzete tÀrsul: àA testedbûl /
engedett fonÀlon az¢rt majd hasznÀlod / azt a szÂt
is, hogy bocsÀnat?Ê, àA meghÁvÀs / nem arra szÂl,
hogy a testembûl / engedett csillogÂ fonalat k´vetve,
/ rÀm talÀljÊ. A megszÂlÁtÂ ¢s a megszÂlÁtott
egy olyan teljes vilÀg szervezûjek¢nt, alkotÂjak¢nt Àll egymÀssal szemben, amelyben a
mÀsiknak nincs es¢lye tÀj¢kozÂdni, mint egy
labirintusban elt¢ved, ¢s tÀrsa jelenl¢t¢nek
csupÀn nyomait ¢rz¢keli. A term¢szetelleness¢g vilÀgÀban a fantom ¢s a hozzÀ fordulÂ ¢n
jelenl¢te egymÀs szÀmÀra megismerhetetlen,
sosem rem¢lhetû, ami elsûsorban a valÂsÀg
gy´keres idegens¢g¢nek, el¢rhetetlens¢g¢nek k´vetkezm¢nye. A nyelv marad az ¢let
egyed¡li k´zege, annak minden zavarÀval,
f¢lrevezetû transzparenciÀjÀval egy¡tt. A
nyelv logikÀja ugyanis csak sajÀt magÀrÂl
szolgÀl tudÀssal, szavai e nominalista hagyomÀnyÃ gondolkodÀs szerint lemozdulnak a
dologrÂl, ¢s nem igazÁtanak el a k´zt¡k valÂ
tÀj¢kozÂdÀsban: àTapasztalatbÂl tudjuk, hogy oltani / kell a meszet is, a gyereket is, csak / csak a
meszet nem csÂkoljuk meg elûtte, / utÀnaÊ (II). A
term¢szetelleness¢g, a fantom vilÀga a vÀltoz¢konysÀg, az esetlegess¢g ¢rtelm¢ben sosem
vÀlhat ¢lûv¢, Àm az ÁrÀs megteremti az azonosÁtÀsok, analÂgiÀk ¢s ´sszef¡gg¢sek v¢gtelen lehetûs¢g¢t: àMintha kezd¢s ¢s Ãjrakezd¢s
k´zt / a holtidûben a dolgok n¢lk¡l¡nk is / ´sszef¡ggen¢nek, azokra gondolok, / akikrûl nemr¢g olvastam, / s hogy az egyik mintha ¢n lenn¢k / k´z¡l¡kÊ
(XXXVIII). Az id¢zett r¢szben ¢s a hasonlÂ
megfogalmazÀsokban mÀs helyeken is feltünûen hangsÃlyosak a bizonytalansÀgot kifejezû szavak. A term¢szetelleness¢g vilÀgÀrÂl felt¢telezhetû, hogy benne az ´sszef¡gg¢sek, a
megfelel¢sek, az analÂgiÀk v¢gtelen rendszere j´n l¢tre, de mivel az analÂgiÀk v¢gsû
soron csak egy k¡lsû entitÀsra (a szerzûre, aki
nem juthat szÂhoz?) vonatkozhatnak, e rend
az ÁrÀs mozgÀsait k´vetve nem tÀrhatÂ fel,
nem jÀrhatÂ be. Mindez azt is jelenti, hogy a
besz¢lû ¢s a megszÂlÁtott sosem talÀlkozhat
egymÀssal a leÁrt nyomokban, a lev¢l talÀn
k´zvetÁti a besz¢lû jelenl¢t¢t, de az ÁrÀs jelen

idej¢t nem: àA vÁz, / dÃdoltad legutÂbb, attÂl m¢g
holt vÁz / marad, hogy benne f¡rd¡nk. Nem / eml¢kszem, hogy kÁs¢rtelek volnaÊ (II). Az ´nreferenciÀlisan mük´dû ÁrÀs nem jÂ eszk´z az idû
megûrz¢s¢re, holott a platÂni hagyomÀnyÃ
nyelvszeml¢letek mindig ebben lÀttÀk legfûbb er¢ny¢t, az elbesz¢l¢sek folytonosan ki
vannak t¢ve a nyelvi mozgÀsok k¡l´nbs¢geinek, ¢s Ágy r´gzÁthetetlenek maradnak. A jelenl¢t k´zvetÁt¢s¢re csupÀn azokban a ritka
esetekben van es¢ly, amikor az ÁrÀs ¢rint¢ss¢,
testszerüv¢ vÀlik: àAz Ágy k´rvonalazott vilÀgok
hatÀrÀn / ÃjbÂl beÀllÁtom, ¢s vÀrok, hogy vonzÀs /
¢s viszonzÀs eg¢sz test¢ben kioltsa / egymÀst. Akkor
an¢lk¡l, hogy n¢vre / szÂlÂ homokÂra nyakÀn felt¢tlen¡l / ÀtcsÃszna az utolsÂ kristÀly, elûrej´n, / ¢s
a szavakat, hogy egyszerre soha / nem hasonlÁtunk
azokra, akik mindig is / lenni akartunk, ujjal hasamra ÁrjaÊ (V ).
Ilyen nyelvi felt¢telek mellett a besz¢lû ¢s
a megszÂlÁtott szem¢ly azonosÁthatÂsÀga, integritÀsa is szertefoszlik, ¢s talÀn ez a legnagyobb vÀltozÀs GÀl Ferenc mÀsodik k´tet¢ben az elsûh´z k¢pest. Az ¢n ¢s a nem ¢n k¡l´nbs¢g¢nek elhalvÀnyulÀsa egy¡tt jÀr a rilkei alapÃ, metafizikus kettûss¢gekre ¢p¡lû
metaforÀk ¢rv¢nytelened¢s¢vel. AmÁg a rilkei
hagyomÀnyban a gyakorta hierarchikus kapcsolatokat felÀllÁtÂ metaforikus k¢pzetk´r´k
egymÀst ¢pÁtik ¢s erûsÁtik, addig itt szinte
minden ponton a k¢pzetek elbizonytalanÁtÀsÀval, sz¢tÁrÀsÀval talÀlkozunk. Erre a jelens¢gre a k´tet tizenharmadik darabja szolgÀltatja az egyik legnyilvÀnvalÂbb p¢ldÀt, ahol a
sz¢tÁrÀs a nyelvi logika ¢rtelmi bizonytalansÀgÀt teszi lÀthatÂvÀ: àMa elemezt¡k a mondatot,
hogy kanalak / remegtek a vÁzben vagy halak, vagy
csak / a kanalakat tartÂ kezek hasonlÁtottak / halakra. Az elemhez fogtam a drÂtokat, / ¢s a mocorgÂ
b¢kacombbal sz¢pen / magamhoz ¢desgettem ûket.Ê
Ugyanakkor e k´lt¢szet term¢szetesen
megûrzi azt az ig¢ny¢t, hogy egy ¢letrûl besz¢ljen. Nem t¡nteti ki a lÁra hagyomÀnyos
nagy t¢mÀit, inkÀbb egy gyermekeit nevelû
csalÀd h¢tk´znapi esem¢nyeinek tÀrgyai,
mozdulatai ker¡lnek a versekbe. De maguk
az esem¢nyek, az egyes ember ¢lete elbesz¢lhetetlen, ¢s ha a k´tet darabjai m¢gis kÁs¢rletet tenn¢nek erre, alighanem rossz tanÃi
lenn¢nek ´nmaguknak, rem¢nytelen¡l sz¢tbesz¢ln¢k azt, ami alkalmat adott nekik a besz¢dre. GÀl Ferenc k´lt¢szet¢nek egyik leg-
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fontosabb tudÀsa, hogy azt a sÃlyt, ami a verseket megtartja, nem el-, csak k´r¡lbesz¢lni
lehet, ¢s ebben valÂszÁnüleg nagyobb szerep
jut az ¢rtelmi ¢s modalitÀsbeli ugrÀsoknak,
hiÀnyoknak, mint a kimondottaknak. A nem
tudhatÂt, a s¢rthetetlent, aminek egyik szignÀlja e k´tetben a àgyerekÊ, az ´nmaga hatÀrait ¢s hiÀnyainak hatÀsÀt jÂl ismerû besz¢d
zÀrja magÀba: àA f´l´sleges sz¡netekkel folytatÂdÂ / ¢jszaka teny¢rnyi foltokban t´k¢letes, / [...] / A
besz¡remlû f¢nyben nyirkos kicsit... / Izgatott Àllatok szÀja nyÁlik ilyen / bizonytalan csillogÀssal,
hangjukrÂl / tudn¢k mes¢lni, Visszacsukom / a gyerekre az ajtÂt, szÀmhoz emelem / a puha rongyot,
az egyik¢t gyakorlomÊ (XV ). A kimondhatatlan
megt´rt¢n¢s¢t GÀl Ferenc ä po¢tikai gondolkodÀsÀnak alapvetû belÀtÀsaibÂl fakadÂan ä
a hÀlÂszerü, analogikus ´sszef¡gg¢sek k´z´s
ÁrÂi ¢s olvasÂi megalkotÀsÀtÂl vÀrja. E k´nyv
eset¢ben alighanem ez jelenti a legnagyobb
k´ltûi ¢s ¢rtelmezûi feladatot, ¢ppen ez¢rt be
kell vallanom, hogy n¢hÀny vers ugrÀsainak,
hiÀnyainak kit´lt¢se meghaladta a k¢pzeletemet, sokszori olvasÀsra sem siker¡lt valamif¢le meg¢rt¢sre jutnom. T´red¢kes olvasÂi
sikeremet v¢g¡l GÀl Ferenc elsû k´tet¢nek
egyik darabjÀval, AZ ELM°LET FELýL zÀrÂ soraival nyugtÀztam: à¹r´k ¢s zÀrt, t´k¢letes / lett
volna tÀn e k´r, ha ¢n nem ¢lek.Ê
A k´tet, mint minden jÂ mü, segÁt a megfelelû olvasÂi strat¢gia kialakÁtÀsÀban. Az olvasÂ tÀrsa lesz a besz¢lûnek ¢s a megszÂlÁtott
fantomnak hatÀrai, azonossÀga felbomlÀsÀban, de mivel az olvasÂ a szerzûh´z hasonlÂan eredendûen kÁv¡l Àll a bÀbuk ¢let¢n, egyszerre k¢pes azonosÁtani ¢s elvÀlasztani magÀt a jelenetek alakjaitÂl. Az ÁrÀsok Ágy ´nn´n
term¢szetess¢g¢nek ¢s a po¢zis term¢szetelleness¢g¢nek hatÀrhelyzet¢be vezetik az olvasÂt, ahol az azonossÀg ¢s a k¡l´nb´zûs¢g, az
¢rt¢s ¢s a nem ¢rt¢s jÀt¢kÀban az û d´nt¢s¢n,
hozzÀÀllÀsÀn mÃlik, hogy a hiÀnyokban megjelenik-e az elbesz¢lhetetlen: àK¢pzeld, hogy te
vagy az, aki [...] / °s akkor nem vagy abban a
helyzetben, hogy bÀrmit / igazolj, folytass, vagy
akÀr elhanyagolhatnÀl.Ê (XXII.) A sz¡ntelen elk¡l´nb´z¢sek k´zeg¢ben az olvasÀs, csakÃgy,
mint az ÁrÀs, a metaforikus azonosÁtÀsok mozgÀsÀt k´vetve juthat a legmesszebb: àçlmomban mÀs a sorrend. [...] / ugyanaz a hÀrom / nû
hagy foltot mindenen. M¢g egyszer / megszÀmolom
ûket, azutÀn vonzÀs / ¢s viszonzÀs szerep¢t egy sze-

m¢lyre / osztomÊ (XXV I), àmindaz ¢n vagyok /
amiben hiszek k´r¡l´ttemÊ (XXXII). Az azonosÁtÀsok az ÁrÂt ¢s az olvasÂt is megerûsÁtik vilÀgszervezûi funkciÂjÀban (v´. a pÂk metaforÀja), ami azt is jelenti, hogy a meg¢rt¢snek
egyre t´bb nem ¢rtettet kell hordoznia. A
meg¢rt¢s, a tudÀs GÀl Ferenc elsû k´tet¢tûl
elt¢rûen itt mÀr nem valamif¢le ismeret, hanem a kivÀlasztott elemek egy lehets¢ges elrendez¢se, amelyen bel¡l minden valami el
nem besz¢lhetû jelenk¢nt is megmutatkozhat. Az öJABB JELENETEK A BçBUK °LET°BýL
v¢gsû soron ebbe a nyitottsÀgba vezet el, ahol
valÂban elmondhatÂ, hogy àa vilÀg nem ¡zen
/ semmit, viszont nyitva Àll elûtt¡nkÊ (XXVI). E
nyitottsÀgban a po¢tika ¢s a vers¢rt¢s alapfogalmai vÀlnak Ãjra vitatottÀ, megvitatandÂvÀ.
Mit is vÀrunk egy sz´vegtûl, amikor azt kÁvÀnjuk tûle, hogy legyen ¢rtelme, sût valamif¢le ¢rtelmi egys¢gg¢ Àlljon ´ssze? Mi t´rt¢nik az ÁrÀsban ¢s az olvasÀsban az azonosÁtÀsok, k¢pi Àthelyezûd¢sek sorÀn? Ezek a k¢rd¢sek GÀl Ferenc k´nyv¢be tÀvolrÂl sem csupÀn k´lt¢szetelm¢leti vitat¢mÀk, sokkal inkÀbb egy ¢let elbesz¢lhetûs¢g¢nek, folytonossÀgÀnak ¢s ¢rtelmess¢g¢nek k¢rd¢sei, amelyekre term¢szetesen nem lehet kijelentû
mÂdban megfogalmazott vÀlaszt talÀlni, hiszen az idû mÃltÀval minden Ãj elem, minden lehets¢ges Ãj jelen Àtrendezi az eddigiek ´sszef¡gg¢s¢t. Maradjunk tehÀt a k¢rdû
mÂdnÀl, ahogy a k´tet is teszi: àOlyan mondatokra, hogy a test¡k´n / ÀtfolyÂ vizeket k´vetve sem
jutnak / k´zelebb egymÀshoz, egy Ãj vonÀs / az
´sszes t´bbit felruhÀzza ¢rtelemmel? / A doboz belsû
falÀra tüz´tt alakokat / ennek ellen¢re azonosÁtsam
magammal?Ê (XLIV.) E k¢rd¢sben az ¢n Ãjra
bÀbszerü alakokra bomlik, ¢s nincs senki, aki
tudhatnÀ, hogy benn¡k van-e a k¢z, aki jÀtszhat vel¡k, vagy mozdulatlanul vÀrnak rÀ az
idû nyitottsÀgÀban.
Schein GÀbor

122 ã Figyelû

çGOSTON VILMOS:
GODIR °S GALANTER
NoranäPalatinus, 1998. 270 oldal, 966 Ft
Rejt¢lyes k´nyvet vesz kez¢be az olvasÂ. Rejt¢ly a cÁme, titokzatos a homÀlyos f¢nyk¢p a
cÁmlapon, amely idûnk¢nt ä m¢g fÀtyolosabban ä a k´nyv oldalain, a betük m´g´tt is
feltünik. S a szerzû nem is igyekszik feltÀrni
a titkot. ýszint¢n szÂlva nem is tudom, hogy
a godir ¢s a galanter mit is jelent pontosan.
ögy lÀtszik, hogy a kolozsvÀri helyi nyelvjÀrÀsban cipûgyÀri munkÀsokat neveztek Ágy.
A godir a Goodyear torzÁtott vÀltozata, ¢s akkor gumitalp- vagy talpk¢szÁtût jelenthet, a
galanter pedig talÀn a cipûfelsûr¢sz mestere.
Azt sem tudom, hogy çgoston Vilmos sajÀt lelem¢nye vagy megint csak kolozsvÀri argÂ e k¢t szÂ Àt¢rtelmez¢se az egymÀst kieg¢szÁtû, egymÀst felt¢telezû balekk¢ ¢s sz¢lhÀmossÀ.
A f¢nyk¢prûl magÀban a k´nyvben csak a
legv¢g¢n tudjuk meg, hogy azon àegymÀs mell¢ ker¡lt a kedves s´rbajuszÃ nemzeti szerkesztû-kritikus, a zsidÂ liberÀlisnak b¢lyegzett teÂria k´zpontÃ
vilÀg-filozÂfus, a pacalleves kedvelû civiltÀrsadalom gyakorlati politolÂgusa, a vÀros legtehets¢gesebb lokÀlpatriÂta novellistÀja, a szlovÀkiai magyar
ellenz¢k vez¢re, ¢s valaki, akit sokÀig nem tudtak
azonosÁtani a szekusokÊ. Egy temet¢sen Àllnak
ûk sz¢pen egymÀs mellett egy jelk¢pesen is
felfoghatÂ sz´gesdrÂt m´g´tt, s a reg¢nyben
nyomoznak e k¢p utÀn.
MÀshonnan persze tudhatÂ, hogy a helytelen¡l Bretter-iskolak¢nt titulÀlt szellemi
k´r ä vagy pontosabban: kivÀlÂ tehets¢gek
kisvÀrosban, kisebbs¢gben ´sszeverûd´tt
kompÀniÀjÀnak ä tagjai Àllnak ott, akik k´z¢
çgoston Vilmos is tartozott. De nem ezeknek
a nem egyet gondolÂ, de valamit nagyon erûsen gondolÂ ¢s ez¢rt egymÀshoz hÃzÂ fiatalembereknek a t´rt¢net¢t Árta meg, csak emblematikusan belerejtette a maga t´rt¢net¢be,
a v¢rfagyasztÂ pikareszkbe a Ceau«escu-korszak ¢veibûl.
így ¢lt¡nk TranssylvÀniÀban ä variÀlhatnÀm egy hÁres k´nyv cÁm¢t. Az a kis r¢szlet,
mindjÀrt a k´nyv elej¢n, amelyben egy n¢met fiatalember be akarja mondani a rÀdiÂba, hogy û szereti a hazÀjÀt, RomÀniÀt, s az
ehhez füz´tt csalafinta ÁrÂi rekonstrukciÂ ¢s

kommentÀr p¢ldÀul azok k´z¢ a passzusok
k´z¢ tartozik, amelyek megvilÀgÁtjÀk a finom
ä azaz durva ä k¡l´nbs¢geket az egynemü
kommunista diktatÃrÀk k´z´tt Kelet-EurÂpÀban. Minden gondolatmenet ¢s, ami fontosabb, minden tÀrsadalmi ´szt´n ismerûs
magyarorszÀgi eml¢keink alapjÀn is, s m¢gis
minden mÀs: brutÀlisabb, szÁnesebb, ÀtlÀthatÂbb, àbalkÀnibbÊ.
Ez¢rt talÀn jobban is illik hozzÀ a pikareszk müfaja. çgoston, aki szabÀlyos idûk´z´kben, nyolc-kilenc ¢venk¢nt jelentkezik reg¢nnyel (s ez¢rt aztÀn kiszÀmÁthatÂ, hogy
most a harmadiknÀl tart), szemmel lÀthatÂlag
nem tudott ellenÀllni annak a kÁs¢rt¢snek,
hogy ¢letrajzÀnak egy t¢ny¢t reg¢nyanyagnak tekintse. A K ORTçRS MAGYAR íRñK KISLEXIKONç-ban ez olvashatÂ: à1984-ig a marosvÀsÀrhelyi RTV-stÃdiÂ riportere, majd NyÀrÀdszeredÀn rÀgcsÀlÂ- ¢s f¢regirtÂ volt.Ê Ebbûl a visszatekintve ä csak visszatekintve ä komikus sorsfordulatbÂl bontakoztatja ki nemcsak sz¡zs¢j¢t, hanem eszk´zeit is. A fiktÁv riportÀzst ¢s
riportszerüs¢get, a patkÀnyfogÀs szimbolikus
lehetûs¢geinek kibontakoztatÀsÀt, Ãjabb szÁnek hozzÀadÀsÀt a vallatÀs Dosztojevszkij Âta
alapvetû irodalmi toposzÀhoz.
A GODIR °S GALANTER fanyar embertana
szerint ä legalÀbbis KÀ-EurÂpÀban ä vagy godir lehetsz, vagy galanter.
RadnÂti SÀndor

GENETIKUS BABITSOLñGIA
Kelev¢z çgnes: A keletkezû sz´veg eszt¢tikÀja.
Genetikai k´zelÁt¢s Babits k´lt¢szet¢hez
Argumentum, 1998. 281 oldal + mell., 900 Ft
Kelev¢z çgnes remek k´nyv¢t bizonyosan
nagy ¢lvezettel olvassÀk azok, akiknek megadatott a Babits MihÀly szem¢lyis¢g¢vel valÂ
m¢lyebb ismerets¢g.
Ez az ûszinte dics¢retnek szÀnt mondat
majdhogynem Ãgy is olvashatÂ, hogy f´l´sleges volt a kiadÂnak ilyen gonddal megtervezett ¢s kivitelezett, csaknem hibÀtlan k´nyvet elûÀllÁtania csak az¢rt, hogy a nemr¢g
m¢g ideolÂgiai karant¢nba szorÁtott k´ltû
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irÀnt ¢rdeklûdû n¢hÀny kutatÂnak n¢mely
versek keletkez¢si k´r¡lm¢nyeit, elsûsorban
sz¡let¢si idej¢t illetû Ãj szempontokat adjon.
Ha a k¢rd¢shez hozzÀszÂlni kÁvÀnÂ ifjabb
h´lgynek àÃj ´tleteÊ van, pÀrbajra hÁvhatnÀ
az ¡gyben korÀbban szÂlott nagy tekint¢lyü
urat, ¢s megvÁvhatnÀnak egy tudomÀnyos
konferencia e c¢lra ¢pÁtett pÀstjÀn, ahol a k´r´tt¡k ¡lû beavatottak a valÂdi k¡zdelemre
is Ãgy tekintenek, mint valami gimnasztikai
bemutatÂra. Vagy megjelentethetn¢ a szerzû
az ilyen ÁrÀst egy tudomÀnyos folyÂiratban. S
ha csak ilyen hosszan ä majdnem 27 nyomdai
Áv terjedelemben ä tudja kifejezni magÀt,
àj´jj´n az anyagÊ t´bb r¢szletben.
Csakhogy itt mÀsrÂl van szÂ!
MondhatnÀnk Ãgy is, hogy az ÁrÀsnak a
Babits-kutatÀst illetûen itt ¢s most f´lmutathatÂ gyakorlati konklÃziÂja mind´ssze ennyi:
talÀn megfontolandÂ, nem kellene-e n¢hÀny
Babits-vers keletkez¢s¢nek idej¢t a szakirodalom eddig elfogadott kronolÂgiÀjÀhoz k¢pest mÀskorra, ÀltalÀban korÀbbi idûpontra
tenni. °s ¢ppen ez az, ami nem csek¢ly dolog, hiszen t´bbek k´z´tt olyan nagy fontossÀgÃ verseket ¢rint a javaslat, mint a LEV °L
T OMIBñL. Hogy ti. Babits k¢ts¢gbees¢s¢nek
e drÀmai megfogalmazÀsa a Fogarasra ¢rkez¢st r´viddel k´vetûen, szinte a tÀgabban ¢rtelmezett elsû d´bbenetben vagy ¢ppen a rem¢nytelen¡l v¢gtelennek tetszû szÀmüzet¢s
harmadik tel¢nek gy´trelmei k´zepette ä
mintegy a pokol fenek¢nek leÁrÂ ismertet¢sek¢nt ä ÁrÂdott. ArrÂl van ugyanis szÂ, hogy
mikorra tehetû k¢t olyan nagy vers (az emlÁtett ¢s a SZENT MIHçLY) keletkez¢se, amelyek
azt tanÃsÁtjÀk, hogy Babits ¢ppen akkor ä tehÀt mikor? ä mÀr mennyire nem volt k¢pes
megfelelni az objektÁv lÁra maga fabrikÀlta,
k¢sûbb m¢g inkÀbb elhalvÀnyulÂ programjÀnak. Kelev¢z çgnes magyarÀzata azt sugallja,
hogy e k¢t vers sajÀt maga szÀmÀra is vÀratlanul, elemi erûvel t´r f´l belûle, s a k´ltû ¢rzelmeinek e kirobbanÀsa nyomÀn mÀr csak
annyit tehet, hogy egy ideig rejtve, k¢ziratban ûrzi k¢t remek¢t.
Nagy jelentûs¢gü ez a bÀtorsÀgra vallÂ
gondolat (amint az minden egyes, a k´ltû
szem¢lyis¢g¢nek fejlûd¢s¢t illetû megfigyel¢s), hiszen e k´nyv¢vel Kelev¢z çgnes nem
egyszerüen a szakirodalom, hanem az annak
alapjÀt k¢pezû ä talÀn magÀtÂl BabitstÂl szÀr-

mazÂ ä megÀllapÁtÀs ¢rv¢nyess¢g¢t vonja k¢ts¢gbe. De nem egyetlen k´nnyed mozdulattal, nem megfoghatatlan ¢rz¢seknek, k´vethetetlen asszociÀciÂknak engedve! Mintegy
f¢lszÀz oldalt szentel csak a Babits ÀllÁtÀsÀval
szembeni ÀllÀsfoglalÀsa indoklÀsÀnak. Feszes
logikÀval f´l¢pÁtett rendszer¢hez a kulcsot
k´nyve egy r´vid r¢szlet¢nek cÁme adja: A
K¹LTýI V ISSZAEML°KEZ°S TEKINT°LYE °S A
PERLEKEDý K°ZIRAT.

ValÂjÀban el¢g nagy m¢rt¢kben ¢ppen errûl szÂl a k´nyv. Kelev¢z çgnes a k¢zirat szÂcs´ve prÂbÀl lenni. ArrÂl ad szÀmot, hogy mit
mond el az ¢rtû olvasÂnak a k¢zirat, mit
mondanak a keletkez¢s k´r¡lm¢nyeirûl felkutathatÂ leghalvÀnyabb nyomok. E k´nyv
v¢g¢re minden aprÂ adat egy irÀnyba lÀtszik
mutatni. S a szerzû lenyüg´zû szer¢nys¢ggel
m¢gsem ÀllÁtja, hogy kutatÀsai eredm¢nyek¢nt megtalÀlta a megd´nthetetlen àt´rt¢nelmi igazsÀgotÊ, hogy û pontosan ¢s megk¢rdûjelezhetetlen¡l tudja, mikor, hogyan sz¡lettek a müvek. àCsakÊ ä mintegy mell¢kesen
ä az 1908 k¢sû nyara ¢s 1912 tavasza k´z´tt
keletkezett bizonyos versek vonatkozÀsÀban
Ãj kronolÂgiÀt javasol...
Ez az egyik nagy talÀlmÀnya. ögy k¢rdûjelezi, talÀn d´nti meg a szakirodalom n¢hÀny mind ez idÀig egy¢rtelmü term¢szetess¢ggel mindenki Àltal elfogadott alapvetû ÀllÁtÀsÀt, hogy k´nyve tulajdonk¢ppen
nem is errûl szÂl. Hiszen csak az alcÁme utal
Babitsra. ValÂjÀban a genetikai k´zelÁt¢s
mÂdszertanÀhoz, a keletkezû sz´veg visszatekintû vizsgÀlatÀhoz nyÃjt tanulsÀgos adal¢kot, besz¢des p¢ldÀt ez a k´nyv.
Izgalmas fel¡t¢ssel, talÀlÂan vÀlasztott,
meglepû Babits-id¢zettel indul az ÁrÀs, s e
mottÂszerüen hasznÀlt metafora az Árni kezd¢srûl rÀvet¡l az olvasni kezd¢sre is. így az
olvasÂ egyszerre ¢rezheti meg az Árni k¢sz¡lû
Babits nagy, nekiveselkedû l¢legzetv¢tel¢t,
ker¡lhet a tanulmÀnyozandÂ t¢ma gondolatmenet¢nek kezdûpontjÀra, ¢s kaphat kedvet
annak tisztÀzÀsÀra, hogy mit mondhat a tudomÀny a keletkezû sz´vegrûl, amelyrûl ä ¢ppen e vallomÀsos mondat tanÃsÀga, àa dal
sz¡li ¢nekes¢tÊ inverz logikÀjÀval egybecsengû
hÁradÀsa szerint ä az ÁrÂnak sokszor m¢g a lejegyz¢st megelûzû percekben sincs pontos
k¢pe, biztos tudomÀsa. Az¢rt meglepû ez a
kijelent¢s, mert tudhatÂ (¢s ez a k´nyv is tÀr-
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gyalja a t´bbek eml¢kezete Àltal megûrz´tt
t¢nyt), hogy Babits olyan k´ltû volt, aki (k¢sûbb? esetenk¢nt? legt´bbsz´r?) verseit ä legalÀbbis azok elsû vÀltozatÀt ä gondolatban Árta meg, ¢s ÀltalÀban a mÀr k¢sz k´ltem¢nyt
vetette papÁrra.
A genetikus textolÂgust nem is annyira a
teljesÁtm¢ny, inkÀbb a fogantatÀs, a genezis,
az alkotÀs folyamata ¢rdekli. Mivel pedig Kelev¢z çgnes a Babits-müvek, a àk¢szÊ müvek
ä valamint a k¢ziratos hagyat¢k ¢s minden, a
szakirodalomban ¢s a valÂsÀg tÀjain fellelhetû
adat ä felk¢sz¡lt ismerûje, e komplex mÂdszerrel, a genetikus kritikai sz´vegelemz¢s
eszk´zrendszer¢vel az ÁrÂ eszmevilÀgÀnak ¢s
k´lt¢szet¢nek ezer motÁvumÀt tÀrja f´l. Akarva-akaratlanul ¢rint tehÀt egy virtuÀlis Babits-¢letmükiadÀst. Sût tÃl is l¢p ezen: nemcsak a keletkez¢st´rt¢net irÀnt tradicionÀlisan is àhivatalbÂlÊ ¢rdeklûdû klasszikus sz´vegkritika szerinti àabszolÃtÊ mü (a hagyomÀnyos kritikai kiadÀsok felfogÀsa szerinti
àfûsz´vegÊ) k´rvonalait keresi, hanem ä a Babits-hagyat¢k bizonyos egys¢geit a (valamennyi fellelhetû sz´vegvÀltozatot egyszerre
k´zlû) Hans Walter Gabler-f¢le szinoptikus
ULYSSES-kiadÀs felûl is szemrev¢telezve ä az
Ãjszerü kritikai publikÀciÂ technikÀjÀt, sût
szinte a befogadÀs eszt¢tikumÀnak n¢mely
elem¢t is vizsgÀlÂdÀsa k´r¢be vonja.
Ez a nagyl¢legzetü tanulmÀny ugyanis egy
vilÀgosan formÀlÂdÂ, nagy vonalaiban a Babits-kutatÀshoz k´tûdû irodalomt´rt¢n¢szi
¢letmü r¢sze. Mint ahogyan ez a k´nyv is
olyan ÁrÀsokat füz egybe, amelyeknek egymÀst erûsÁtû ´sszetartozÀsa korÀbban azok
szÀmÀra sem volt egy¢rtelmü, akiknek mÂdja
volt k¡l´n-k¡l´n hallani a r¢szben csak Babits-kutatÂk szük k´r¢ben elûadott t¢mÀk n¢melyik¢t (pl. a Szilasi-k´tetek bejegyz¢seinek
magyarÀzatÀt, a KosztolÀnyinak, majd OsvÀtnak k¡ld´tt levelekhez tartozÂ versk¡ldem¢ny sorsÀnak r¢szletez¢s¢t, k¢zÁrÀselemz¢st,
keletkez¢st´rt¢neti eszmefuttatÀsokat stb.). S
azt ki hitte volna, hogy a papÁrminûs¢g- ¢s
vÁzjelvizsgÀlat, valamint a n¢v, szerep ¢s k¢zirat viszonyÀrÂl Árott tanulmÀny is egyazon
gondolatmenet r¢sze?
De e k´nyv bizonyÁtja, hogy az. TudÂs
szerzûnk mindent szÀmba vesz. Nincsen
olyan adat, ami jelent¢ktelen volna szÀmÀra.
Azt is tudja, f´lhasznÀlja, mikor mitûl tartot-

tak a fogarasiak, mikor kellett Babisnak
rendkÁv¡li tanÂrÀkat teljesÁtenie. SzÀmÀra
nem gond azt megmondani, hogy 1908-ban
nem, csak 1909-ben kirÀndult a k´ltû Tivoliba, tehÀt k´nnyed¢n datÀlja a CAMPAGNA
°NEK°-t. BravÃrral tesz rendet p¢ldÀul a
NAIV CS¹M¹R k´r¡l, amelyet D¢v¢nyi IvÀn,
GÀl IstvÀn ¢s Sipos Lajos v¢lem¢ny¢vel szemben, a k´ltûrûl t´bbet tudÂ ¢s l¢tÀllapotainak
vÀltozÀsaira ¢rz¢kenyebb RÀba Gy´rgy is jelentûsen korÀbbra datÀlt. Kelev¢z çgnes
megtalÀlja a k¢zzelfoghatÂ bizonyÁt¢kokat
RÀba ÀllÁtÀsÀhoz: a publikÀlÀstÂl visszatartott
vers nyomdai levonatÀnak pÀrdarabjait, valamint az egyiken T´r´k Sophie fontos rÀjegyz¢s¢t, v¢g¡l pedig Babits egy OsvÀtnak
Árott, de egy Fenyû MiksÀtÂl neki cÁmzett levelet k´vetû utalÀsÀt. Olyan sokat tud, hogy
megengedheti magÀnak azt a luxust is, hogy
a t¢ma szempontjÀbÂl k´zvetlen eredm¢nyt
nem hozÂ prÂbÀlkozÀsaival ne dicsekedj¢k.
Pedig sok ¢ven kereszt¡l dolgozott e t¢mÀn
ä Pesten ¢s BudÀn, SzekszÀrdon ¢s Esztergomban, de m¢g a Babits-kutatÂk Àltal eddig
viszonylag kev¢sb¢ lÀtogatott tÀvoli Fogarason is. N¢ha arra kell gondolnom, hogy vasÀrnap reggelente talÀn ä Babits tanÀr Ãr
nyomÀn ä k¡l´nleges kÀv¢t iszik. Vajon odaÀtrÂl bivalytejet is szerez hozzÀ?
Az asztalunkon nyugvÂ komoly k´nyv
¢kesszÂlÂ bizonyÁt¢ka annak, hogy ¢rdemes
volt vÀllalni a fÀradsÀgot ¢s megprÂbÀlni
´sszegyüjteni a babitsi alkotÂ szem¢lyis¢g
mük´d¢s¢nek minden sz¢thullott elem¢t ¢s
t¢nyezûj¢t, kibogozni az ´sszekuszÀlÂdott szÀlakat. A gyakorlatban ez nemcsak azt jelenti,
hogy Kelev¢z çgnes sok mÀs lehetûs¢g helyett a nagy alÀzatot, sokf¢le lemondÀst k´vetelû kutatÂi ¢letformÀt vÀlasztotta, hanem azt
is, hogy a centenÀriumi elûk¢sz¡letek lÀzÀban verbuvÀlÂdott akad¢miai-egyetemi kutatÂcsoportban dolgozni kezdett mintegy tucatnyi (t´bbnyire) fiatal kutatÂ k´z¡l û vette
talÀn legkomolyabban a feladatot, Ágy harmadf¢l ¢vtized mÃltÀn û mutatja f´l a legszebb eredm¢nyt. Sz¡lettek kiemelkedûen
¢rt¢kes, n¢lk¡l´zhetetlen seg¢dtudomÀnyi
munkÀk, bibliogrÀfiai, kronolÂgiai ¢s egy¢b
adatgyüjtem¢nyek, katalÂgusok ¢s sz´vegkiadÀsok, tanulmÀnyok ¢s essz¢k, de RÀba
Gy´rgy nagy k´nyve Âta nem Ártak ilyen
gonddal a babitsi mürûl. Ez a teljesÁtm¢ny
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igazolja Kelev¢z çgnest, aki a kutatÂcsoportban az elmÃlt ¢vekben vÀltig ism¢telgette, hogy tisztÀzni kell a Szilasi-f¢le k´tetek
bejegyz¢seinek, az Ãgynevezett ANGYALOS
K¹NYV -nek az I SKOLAI FºZET n¢ven emlegetett, tovÀbbÀ a KosztolÀnyinak, majd OsvÀtnak k¡ld´tt versgyüjtem¢nynek a mibenl¢t¢t. Most v¢g¡l nagyobb r¢szben megtette ezt
û maga. Sokan fontoskodunk Babits hagyat¢ka k´r¡l, de kevesen ismerik ki magukat a
kusza k¢zirathalmazokban. E rem¢nytelennek tetszû t¢mÀn a szorgalmas adatgyüjtû
kismesterek mellett kev¢s igazÀn nagy formÀtumÃ szem¢lyis¢g, csak n¢hÀny aszk¢ta dolgozott. Legt´bben mindig is a tartalmi k¢rd¢sek elemz¢s¢t, esetleg a k´ltû ¢lete esem¢nyeinek f´ltÀrÀsÀt vagy emberi kapcsolatainak kutatÀsÀt tekintett¢k feladatuknak. De
azt, hogy az egyik gyüjtem¢nyben ûrz´tt papÁrdarab let¢pett mÀsik fele a Duna tÃlpartjÀn levû mÀsik gyüjtem¢nyben lapul, ugyancsak h¢t lakat alatt, tehÀt Ãjabb talÀlkozÀsukra
kev¢s a rem¢ny, ebben a k´nyvben ÁrtÀk le.
Itt rendezt¢k elûsz´r, az egyes papÁrlapok jelenlegi f´ldrajzi elhelyezked¢s¢tûl, beszÀmozÀsÀtÂl f¡ggetlen¡l a hagyat¢k bizonyos egys¢geit, legalÀbb virtuÀlisan. Ez¢rt ez a munka
sz¡ks¢gszerüen a korÀbban elk¢szÁtett (gyüjtem¢nyi ¢s publikÀlt) k¢zirat-katalÂgusok
¢rintett r¢szeinek revÁziÂ¢rt kiÀltÂ kritikÀja.
De hogyan j´tt l¢tre e bonyolult helyzet,
ez a nehezen Àttekinthetû àrendÊ? SajÀtosan
¢s kifejezetten Babitsra jellemzû-e, hogy a
k¢ziratokon nem szerepel dÀtum, az ´sszetartozÂ lapok sz¢trep¡ltek, a fontos ¢s a l¢nyegtelen ´sszekeveredett, az elsû nyomtatÀsban megjelent k¢zirat-katalÂgus m¢g a fontos müvek tekintet¢ben is sokszor adÂs marad a keltez¢ssel, illetve ¢vtizedes pontossÀggal sem tudja azt megk´zelÁteni? NetÀn rendszerint ilyen talÀnyosak az irodalmi hagyat¢kok? Ezt a nem nagyon Àrnyalt k¢rd¢st az¢rt
¢rdemes f´ltenni ¢s megvÀlaszolni, hogy kitünj¢k: ÀltalÀban indokolt-e a genetikainak
nevezett k´zelÁt¢s az ÁrÂi ¢letmüh´z, sût: vajon elsûrangÃan fontos-e az, amit egy ÁrÂ szem¢lyis¢g¢vel kapcsolatban nem tisztÀn irodalomt´rt¢neti, filolÂgiai (mondhatnÀm: filozÂfiai, spekulatÁv) eszk´z´kkel tÀrunk f´l? Ami
pedig szinte odÀig egyszerüsÁthetû, hogy milyen m¢rt¢kben gyüjtendû, rendszerezendû,
ûrzendû ¢s kutatandÂ az ÁrÂ szem¢ly¢hez ¢s

müv¢hez k´thetû tÀrgyak egy¡ttese; az alkotÂ valÂs k´zege; az azt k´zvetÁtû ä esetenk¢nt
ugyancsak f¢lrevezetû vagy f¢lre¢rtett ä adatt´meg, kommentÀr; a müv¢nek forrÀsvid¢k¢rûl szÀrmazÂ, illetve szem¢ly¢vel kapcsolatos tÀrgyszerü vagy ¢ppen szubjektÁv informÀciÂhalmaz; illetve a k¢zirat mint az ÁrÂi
szem¢lyis¢g tÀrgyiasult lenyomata. Vagyis
hogy mennyire sz¢les alapot biztosÁthat az
ÁrÂi gondolatmenet felt¢rk¢pez¢s¢hez a lehetû legtÀgabban ¢rtelmezett irodalmi muzeolÂgia, a k¢zirat-feldolgozÀs, az ikonogrÀfia, az irodalmi topogrÀfia, kronolÂgia, kiadÀs-, nyomda- ¢s sajtÂt´rt¢net stb.
Aki lÀtott valaha ÁrÂi hagyat¢kot, tudja,
hogy bizony szinte minden, ami megmaradt,
ahogy megmaradt, esetleg ¢ppen a tÀrgyak
¢s k¢ziratok hiÀnya, rendezetts¢ge, Àllapota
mennyi mindent mond el az ÁrÂrÂl, korÀrÂl,
a vele egy¡tt ¢lûkrûl, a hagyat¢k gondozÂirÂl. Csak ¢szrevenni, ¢rtelmezni kell tudni a
sok informÀciÂt, ugyanÃgy, ahogy p¢ldÀul a
lev¢l- ¢s memoÀrÁrÂk gazdag eml¢kanyagÀt is
kritikÀval kell hasznÀlni. Kelev¢z çgnes
k´nyve tanulsÀgos p¢ldÀt ad erre. Ha ezt kieg¢szÁtj¡k azzal, amit e korszak tÀrgyaibÂl,
f¢nyk¢panyagÀbÂl, egyes visszaeml¢kez¢sekbûl, mÀs irodalomt´rt¢n¢szek nagyszabÀsÃ
vÀllalkozÀsainak k´sz´nhetûen tudunk, szinte a maga valÂjÀban Àll elûtt¡nk a k´ltû. Nem
n¢lk¡l´zhetû ez az attitüd; sÃlyos mulasztÀs
volna lemondani bÀrmely lehetûs¢grûl,
amely k´zelebb visz egy-egy alkotÂ valaha
volt vilÀgÀhoz; ha pedig mÀr ismerj¡k a mÂdszert, amellyel eljuthatunk egy-egy jelentûs
mü keletkez¢s¢nek k´zeg¢be, vajon szabad-e
nem ¢lni vele?
Sok gyalÀzattal terhelt ¢vszÀzad vÀlaszt el
benn¡nket Babits MihÀly elsû verseinek keletkez¢si idej¢tûl, ¢s csaknem ugyanennyi annak az ¢vtizednek a kezdet¢tûl, amelynek titkairÂl siker¡lt egyn¢mely fÀtylakat f´llebbentenie Kelev¢z çgnesnek. T´bb mint f¢lszÀz
¢ve halott a k´ltûfejedelem, ¢s csodÀval hatÀros mÂdon (ha k´nyvtÀra nem is) k¢ziratainak tekint¢lyes r¢sze megvan, egy bank sz¢fj¢n, hajÂÃton, a MÂricz-villa rejtek¢n, r¢szben talÀn a pannonhalmi apÀtsÀgba vitt bûr´nd´n, r¢szben pedig az Akad¢mia pinc¢j¢be rejtett bÀdoglÀdÀn, kozÀkok rohamÀn tÃljutva, majd az ´zvegy ¢s leÀnya otthonÀnak
macskateny¢szet¢bûl barÀti szÂra kimenekÁt-
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ve megfelelû helyre, k´zgyüjtem¢nybe jutott.
Kelev¢z k´nyve szÀmos p¢ldÀval illusztrÀlja
azonban, mennyire megnehezÁti a k¢ziratok
tanulmÀnyozÀsÀt, hogy rendezetlen¡l ä nyilvÀn az ´tvenes ¢vek ellens¢ges l¢gk´r¢ben
ugyancsak sietve ä ker¡ltek regisztrÀlÀsra.
Sok az eredetileg is keltez¢s n¢lk¡li, t´red¢kes sz´veg. Az ugyan ki tudja mÀr, hol ¢s mikor sz¢thullott lapok ´sszetalÀlkozÀsÀt a kutatÂi eml¢kezetre, jegyzetelû szorgalomra,
egy¢ni lelem¢nyess¢gre, azaz csaknem a szerencs¢re hagyta a sors, amikor csak annyi figyelmet juttatott az ÂriÀsi papÁrhalomnak,
hogy annak java r¢sze az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi
K´nyvtÀr, kisebb hÀnyada a Magyar TudomÀnyos Akad¢mia k¢zirattÀrÀba, illetve
egy¢b gyüjtem¢nyekbe ker¡lj´n.
Ha Babitsnak nem volt is mindenkor m¢ltÂ tÀrsa a feles¢ge, annyi bizonyos, hogy müveit megbecs¡lte, felfogÀsa szerint gondosan
ûrizte. °rdem¢t nem kisebbÁti az a t¢ny, hogy
maga k¢sz¡lt ¢letrajzot Árni, kritikai ¢rt¢kü
´sszkiadÀst sajtÂ alÀ rendezni, sût m¢g az
sem, hogy megnyilatkozÀsaiban nagy gonddal hangsÃlyozta sajÀt jelentûs¢g¢t. Szinte hihetetlen, hogy a k¢ziratok Àtv¢szelt¢k azt a
korszakot is, amikor a nyomorÃsÀgban tengûdû, egzaltÀlt ´zvegy az elsûsorban macskÀihoz k´tûdû, s¢r¡lt lelkü Babits IldikÂval
drÀmai viszonyban ¢lt egy¡tt. Tisztelet illeti mindazokat, akik k´zremük´dtek abban,
hogy a müvek k´zgyüjtem¢nybe ker¡ljenek.
De akkor m¢g nem voltak a k¢ziratokkal valÂ
t´rûd¢snek (a tÀrolÀsnak, kezel¢snek, feldolgozÀsnak) egy¢rtelmü szabÀlyai. TalÀn ez¢rt
eshetett meg az, hogy sajnos ¢ppen ûk, a hagyat¢krÂl gondoskodÂk k´z¡l t´bben is ä mai
esz¡nkkel nehezen f´l¢rhetû mÂdon ä rÀÁrtak a lapokra! SzÀmos tradicionÀlis t¢ved¢snek ¢ppen ez az alapja. Kelev¢z çgnes azonban, aki enn¢l sokkal nehezebb mÀs feladatot
ä Babits ¢s k´zel egykorÃ, hasonlÂ k¢zÁrÀsÃ
barÀtja, Szilasi Vilmos szÀmjegyeinek(!) sz¢tvÀlogatÀsÀt ä is meglehetûs biztonsÀggal oldott meg, ÃrrÀ lesz ezen a neh¢zs¢gen is. Kez¢be veszi az Ãn. ANGYALOS K¹NYV -et, ¢s
k´nyvrestaurÀtor szakemberrel is igazolva elk¢pzel¢s¢t, virtuÀlis rendet teremt benne.
Abban a tekintetben ugyan k¢telyeim vannak, hogy a k¢ziratos k´nyv fedel¢re T´r´k Sophie szabadk¢zzel rajzolta az angyalt ä
ha az û munkÀja, akkor felt¢telezem, hogy

valamilyen segÁtû technikÀval, p¢ldÀul f¢nyk¢pez¢ssel k´nnyÁtette meg a mÀsolÀst ä,
ezen a helyen azonban nem ezzel a k¢rd¢ssel
kell foglalkozni. Azt kell inkÀbb lesz´gezni,
hogy t´bb¢ nem lehet megker¡lni e tanulmÀny megÀllapÁtÀsait. Ami engem illet, ezentÃl mindig Ãgy fogom lÀtni az ANGYALOS
K¹NYV -et, mint amely hÀrom k¡l´nb´zûk¢ppen ´sszeÀllÁtott ¢s vezetett f¡zet egy¡ttese.
Szeretn¢m rem¢lni, hogy sokan olvassÀk Kelev¢z çgnes k´nyv¢t olyanok, akik sajÀtjukkÀ
teszik majd a mÂdszer¢t. Meggyûzûd¢sem,
hogy ez a p¢lda¢rt¢kü ÁrÀs ugyanÃgy fontos
müve a genetikus textolÂgiÀnak, mint a Helikon kettûs szÀmÀban (1989/3ä4.) ´sszegyüjt´tt ÁrÀsok. Annak bizonyÁt¢ka, hogy az irodalmi sz´vegek valamennyi megjelen¢si formÀjÀnak ¢s variÀnsÀnak egy¡ttes szeml¢lete,
egyenrangÃk¢nt t´rt¢nû kezel¢se, a sz´vegeket hordozÂ ¢s k´zvetÁtû anyag (a k¢zirat
papÁranyagÀtÂl a lejegyz¢s mÂdjÀig, az ÁrÀsk¢p jellegzetess¢geiig ¢s a sz´veg tovÀbbi
sorsÀig menû) t¡zetes vizsgÀlata, majd az eljÀrÀsmÂd kiterjeszt¢se az irodalomtudomÀny
szempontjÀbÂl m¢g inkÀbb marginÀlisnak
vagy alÀrendeltnek tetszû tovÀbbi probl¢mÀkra (mint feljegyz¢sek, ¢letrajzi adatok,
k´zt´rt¢neti esem¢nyek, folklorisztikus adal¢kok), hozzÀjÀrulhat ismereteink megalapozottabbÀ t¢tel¢hez. Bizonyosak lehet¡nk abban, hogy ezutÀn mÀr kev¢sb¢ f¢rhetnek
hozzÀ a t¢mÀhoz azok a k´nnyebb fajsÃlyÃ,
m¢ltatlan szem¢lyek, akiknek egyn¢melyik¢t
a kutatÀs tÀmogatottsÀga kezdet¢nek idej¢n
f´lszÁvta a Babits k´r¡li vÀkuum, ¢s akik talÀn
m¢g annÀl is t´bbet Àrtottak a kritikai kiadÀs
r¢gen vajÃdÂ ¡gy¢nek, mint a k¢ziratok sok
¢vtizedes pihentet¢se.
Azt szerencs¢re nem mondhatjuk, hogy
minden ÁrÂnak ¢s ÁrÂi hagyat¢knak ilyen,
csaknem a visszamenûleges elhallgattatÀs
drÀmÀjÀt is magÀban foglalÂ t´rt¢nelmi sorsa
van, s hogy ez¢rt indokolt az ilyen k´zelÁt¢s.
De azt igen, hogy az irodalomtudomÀny müvel¢s¢hez invenciÂ mellett p¢ldÀul t¡relemre, szorgalomra, kitartÀsra, k´r¡ltekint¢sre,
lelkiismeretess¢gre ¢s rendszeress¢gre van
sz¡ks¢g. Kelev¢z a term¢szettudÂs pontossÀgÀval dolgozik. Az ÁrÀsk¢p sajÀtossÀgainak a
leÁrÀs sebess¢g¢vel valÂ vÀltozÀsa ¢s ennek az
alkotÂ folyamathoz valÂ viszonya ¢ppÃgy tÀrgya vizsgÀlÂdÀsÀnak, mint Babits szÂhasznÀ-
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latÀnak ¢s egy k¡l´nleges szÂra (nûttet) vonatkozÂ ÁrÀsmÂdjÀnak a Magyar Nyelvûr 1933-as
szÀmaiban megjelent pol¢mia szerint hangzÂhasznÀlatÀt (besz¢d¢t) t¡kr´zû sajÀtossÀga.
Kelev¢z çgnes mindannyiunknÀl gyorsabban
¢s hat¢konyabban ÀllÁtotta a Babits-kutatÀs
szolgÀlatÀba a szÀmÁtÂg¢pet, tette azt ugyanÃgy az anyagkezel¢s term¢szetes eszk´z¢v¢,
mint ahogyan n¢hÀny ¢vtizede a lelkes strukturalistÀk statisztikai mÂdszerekkel boncoltÀk
az irodalmi sz´veget. Ebben a k´nyvben grafikus ÀbrÀzolÀssal teszi szembe´tlûv¢, hogy
amit bizonyos vonatkozÀsokban ÀllÁt, az szignifikÀnsan k¡l´nb´zik a k¢zirat-katalÂgus
(BABITS MIHçLY K°ZIRATAI °S LEV ELEZ°SE.
K ATALñGUS. Argumentum KiadÂ ä Petûfi
Irodalmi MÃzeum, 1993. I. k´tet. Versek,
29ä256. o. ¢s Versgyüjtem¢nyek, 257ä272.
o.) Melczer Tibor ´sszeÀllÁtotta adataitÂl.
Ez a munka meg nem ker¡lhetû alapja a
k¢sz¡lû ¢letmükiadÀsnak, olvasÀsa sorÀn a
kritikai kiadÀsok elûmunkÀlatainak csaknem
valamennyi fontos k¢rd¢s¢vel talÀlkozunk.
Noha a genetikus ¢s a hagyomÀnyos textolÂgia mÀs-mÀs szempontbÂl k´zelÁti meg
ugyanazt, ¢rdeklûd¢s¡k egyarÀnt a sz´veg
teljes relevÀns ¢letidej¢re kiterjedû term¢szetü ä a fogantatÀstÂl a szerzûvel valÂ utolsÂ
talÀlkozÀsig. °rz¢kelhet¡nk valamit abbÂl is,
milyen jelentûs¢get tulajdonÁtott a k´ltû egyegy verse k´zl¢s¢nek, visszatartÀsÀnak s ä ha
t¢vedett is olykor az adatokban ä keletkez¢s¡k idej¢nek, k´r¡lm¢nyeinek. Term¢szetesen vetûdik f´l a k¢rd¢s, hogy vajon helyesen
jÀr-e el a kutatÀs, amikor olyan informÀciÂanyagot tÀr f´l, olyan sz´vegeket, t´red¢keket tesz k´zz¢, melyeket a szerzû nem a nyilvÀnossÀgnak szÀnt. Vagy amikor olyan ´szszef¡gg¢sben vagy kieg¢szÁtû informÀciÂval
k´z´l egy müvet, ami elt¢r a maga idej¢ben
gondos munkÀval kivÀlasztott formÀtÂl vagy
kontextustÂl. Nem az ¢letmü eg¢sz¢t illeti-e
morÀlis ¢rtelemben vett àszerzûi jogv¢delemÊ? Ha ugyanis igen, s ezt neh¢z volna tagadni, akkor el kell ismerj¡k, hogy a genetikus textolÂgiai attitüd ä ¢ppen eredm¢nyess¢ge okÀn, tovÀbbÀ mert olyan nagy figyelemmel van a mü keletkez¢s¢nek k´r¡lm¢nyeire, az alkotÀs k¢nyszer¢vel szembes¡lû
alkotÂra ä sokkal agresszÁvebb, mint a hangsÃlyt inkÀbb a k¢sz sz´veg ¢rtelmez¢s¢re helyezû hermeneutikai k´zelÁt¢s.

Feloldhatatlan az a fesz¡lts¢g, amit ennek
tudÀsa benn¡nk okoz. Az irodalomt´rt¢net
(mint p¢ldÀul a zenet´rt¢net vagy mÀs, alkotÀsok keletkez¢s¢nek vizsgÀlatÀval foglalkozÂ
diszciplÁna) indiszkr¢t tudomÀny. HajtÂereje
a kÁvÀncsisÀg, a mÀsik ember lelk¢nek, titkainak m¢ly¢re n¢zni akarÀs. S az ÁrÂ kiszolgÀltatott helyzet¢n csak az segÁt, ha gondoskodik
arrÂl, hogy kiadott müvein kÁv¡l semmi ne
maradjon utÀna. Babits pedig ä legalÀbbis az
ANGYALOS K¹NYV n¢ven ismert k¢ziratos
versgyüjtem¢ny RÀba Gy´rgy Àltal ûsk´tetnek nevezett r¢sz¢ben ä gondosan r´gzÁtette
ama k´ltem¢nyeinek sz´veg¢t, amelyeket
nem k´z´lt (volna, ha akkor az a k´tete megjelenhet). Az¢rt sz¡letnek a kiritikai kiadÀsok, hogy azokban ¢s azok nyomÀn k¢sûbb is
mindenkor a szerzûi szÀnd¢kot min¢l inkÀbb
t¡kr´zû müvet adjunk k´zre. A sz´vegkritikai munka alapja az a tapasztalat, hogy a
àhasznÀlatÊ ä mÀsolÀs, k´zl¢s ä sorÀn a mü
sz´vege romlik. K´vetkez¢sk¢ppen az ÁrÂi
szÀnd¢k szerinti textus visszaÀllÁtandÂ. A
munka c¢lja a sz´vegk´zl¢s hiteless¢g¢nek ¢s
a befogadÀs szÁnvonalÀnak emel¢se. A gond
csak az, hogy sokszor az ÁrÂi szÀnd¢k is vÀltozik. A genetikus k´zelÁt¢s ambÁciÂja az,
hogy az ÁrÂi elk¢pzel¢s vÀltozÀsait is t¡kr´ztesse, a l¢trej´vû müveket a szerzû eg¢sz hÀtralevû ¢letidej¢ben mintegy ÀllandÂan ÃjjÀsz¡letû ¢lûl¢nyekk¢nt a maguk vÀltozÀsÀban
ragadja meg. Ez¢rt kell Kelev¢z çgnesnek is
àmindentÊ tudnia. Hogy az alkotÂ vÀltozÂ
szem¢lyis¢g¢t is visszamenûleg analizÀlva kibonthassa ¢s f´lmutathassa az ¢lû teremtm¢nyt. Olyan lelki fejlûd¢srajzot ad Babits e
korszakÀrÂl, hogy k´nyv¢t v¢gigolvasva jobban ismerj¡k ezt az embert, aki àegyszerre
rendkÁv¡l tudatos gondolkodÂ, valamint ¢rzelmi ingadozÀsainak az ÀtlagosnÀl jobban kiszolgÀltatott,
a normalitÀs hatÀrÀn mozgÂ, labilis pszichikumÊ
(177. o.). Csak a k¢ziratos anyag ¢s az alkotÂ
ember legm¢lyebb ismerete, objektÁv vizsgÀlata alapjÀn siker¡lhetett errûl a sz´veganyagrÂl ilyen koherens elk¢pzel¢st, elfogadhatÂ hipot¢zist alkotnia.
JÂ volt olvasni a k´nyv¢t.
Somogyi çgnes
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HUSSERL, A SARKKUTATñ
Edmund Husserl: Az eurÂpai tudomÀnyok vÀlsÀga
IäII.
FordÁtotta Ber¢nyi GÀbor, Mezei BalÀzs,
Egyedi AndrÀs, Ullmann TamÀs
Atlantisz, 1998. 330 + 352 oldal, 2695 Ft
Husserl egykori munkatÀrsa, Eugen Fink
id¢zte fel az idûs gondolkodÂnak a filozÂfiÀhoz valÂ viszonyÀt jellemzû megfogalmazÀsÀt, miszerint mindig is kezdûnek tartotta
magÀt a filozÂfiai k¢rd¢sek kidolgozÀsÀt illetûen. Ezt az Ãjrakezdû ¢s Ãjrak¢rdezû, a k¢rd¢st mind tisztÀbban feltevû, illetve mindig
mÀs oldalrÂl k´zelÁtû beÀllÁtÂdÀst csak olyasvalaki tekintheti hibÀnak, aki azt hiszi, hogy
a filozÂfiai k¢rd¢sfeltev¢sek valami v¢gsû
vÀlaszban lezÀrhatÂk. Ez¢rt fogalmazta meg
joggal Gadamer A HUSSERLI FENOMENOLñGIA AKTUALITçSçRñL cÁmü tanulmÀnyÀban,
hogy AZ EURñPAI TUDOMçNYOK VçLSçGA °S A
TRANSZCENDENTçLIS FENOMENOLñGIA (a tovÀbbiakban K RíZIS) olyan dialÂgusk¢nt olvashatÂ, amelyben Husserl ´nmagÀval szemben
¢l ellenvet¢sekkel, folyamatosan ellen¢rvekkel szolgÀl sajÀt r´gzÁtett, Àm teljess¢ggel
nem kiel¢gÁtû ÀllÀspontja ellen. A leg¢lesebb
ellenvet¢sek a mell¢kletekben talÀlhatÂk. Az
ÀllandÂ el¢gedetlens¢g a dolog k¢rd¢sess¢ge
irÀnti alÀzatbÂl fakadt.
A müvek nem zÀrultak le, Husserl el¢gedetlen volt a kidolgozÀssal, vagy ¢ppen egy
t¢ma kidolgozÀsa mÀs irÀnyba vitte el gondolatait. TalÀn ez¢rt vÀltak a legkompaktabbakkÀ ¢ppen a mell¢kletek, a t´red¢kek, amelyekben egy k¢rd¢st a legnagyobb igyekezettel vÀlaszolt meg.
Husserl sarkkutatÂnak tartotta magÀt (Ingarden eml¢kezû szavai szerint), akit a felfedez¢s ´r´me, az Ãttalan utak bejÀrÀsa hajtott
elûre, egyben olyan felelûss¢ggel fell¢pû gondolkodÂ volt, aki nem el¢gedhetett meg a c¢l
puszta kitüz¢s¢vel vagy azzal, hogy azt felelûs
gondolkodÂhoz m¢ltatlan eszk´zzel ¢rje el. A
bejÀrhatatlannak ¢s megk´zelÁthetetlennek
Át¢lt ter¡let felt¢rk¢pez¢s¢t tartotta mindig
szem elûtt.
A K RíZIS t¢mÀi nem elûzm¢ny n¢lk¡liek:
a filozÂfiai vÀlsÀg, mint az eurÂpai emberis¢g
kultÃrÀjÀnak vÀlsÀga, az objektivizmus ¢s
pszichologizmus elleni kritikai fell¢p¢s, az

idealizÀciÂkba veszû absztrakt tudomÀny kritikÀja. A fenomenolÂgia szigorÃ tudomÀnyk¢nt
valÂ megalapozÀsÀnak programjÀt Husserl
sohasem adta fel. Ez pedig nem a filozÂfiai
rendszerekbûl, hanem a dolgokbÂl ¢s probl¢mÀkbÂl indul ki (A FILOZñFIA MINT SZIGORö TUDOMçNY ), ¢s c¢lja, hogy lehatoljon a
gy´kerekig, mindennek az eredet¢t vizsgÀlja.
àA filozÂfia azonban l¢nyege szerint az igazi kezdetekrûl, az ûseredetekrûl, a rhizomata pantonrÂl
szÂlÂ tudomÀny.Ê Husserl megfogalmazÀsa az
empedokl¢szi elgondolÀst id¢zi. Empedokl¢sz 6. fragmentuma szerint ugyanis minden
n¢gyes gy´k¢rzetbûl tÀplÀlkozik, amelyeknek
neve a f¢nyt ¢s vilÀgot adÂ Zeusz, az ¢letadÂ
f´ld, H¢ra, Aidoneusz, a lÀthatatlan levegû ¢s
Nesztisz, a halandÂknak forrÀst adÂ, k´nynyekbûl fakadÂ vÁz: àMert elûsz´r mindennek
n¢gy gy´ker¢t halld...Ê (ford. Steiger Korn¢l).
Husserl elgondolÀsÀra visszatekintve fogalmazta meg Otto P´ggeler egy 1994-es elûadÀsÀban (A FREIBURGI FENOMENOLñGIA) azt,
hogy minden l¢tnek ez a t´bbirÀnyÃ begy´kerezetts¢ge nem jelent egys¢ges eredetet,
hanem az elemek egymÀsnak szeg¡lû, egymÀst ÀthatÂ folytonos kettûz´tts¢g¢t.
A fenomenolÂgia eredettudomÀny (Heidegger), de sohasem jelenti valami v¢gsû ¢s tisztÀn felmutathatÂ kezdet/eredet (vissza)ÀllÁtÀsÀt. Azt sem jelenti, hogy a fenomenolÂgus
kevesebbel, mint az eredet mind tisztÀbb felmutatÀsÀval be¢rhetn¢. A fenomenolÂgus ¢ppen ebben az eredetkeres¢stûl valÂ elfordulÀsban v¢li felfedezni a filozÂfia ¢s k´zvetve
kora legjelentûsebb vÀlsÀgÀt: àA t¢telek Àt´r´kÁt¢se ä Árja a geometria kapcsÀn Husserl ä ¢s
az¢ a mÂdszer¢, hogy hogyan lehet mindig Ãj t¢teleket, Ãj idealitÀsokat logikailag konstruÀlni, t´retlen¡l folyhat, mik´zben nem ´r´kÁtûd´tt tovÀbb az
eredeti kezdetek, tehÀt minden tovÀbbi fejlûd¢s ¢rtelemforrÀsai reaktivÀlÀsÀnak k¢pess¢ge. °pp az hiÀnyzik tehÀt, ami minden t¢telnek ¢s teÂriÀnak Ãjra
¢s Ãjra evidenss¢ teendû, ûsforrÀsszerü ¢rtelmet
adott, illetve kellett hogy adjon.Ê (II. 57. o.) Mind
erûteljesebb¢ vÀlik ez az ÀtfordulÀs, a logika
¢s tudomÀny k´z´tti viszony a feje tetej¢re
Àll. Ezt Husserl mÀr a FORMçLIS °S TRANSZCENDENTçLIS LOGIKA bevezetûj¢ben megfogalmazta. A K RíZIS ennek a gondolatnak is
folytatÀsa. çm ez nem jelenti azt, hogy a filozÂfia a puszta visszafordÁtÀs Àltal a f¡ggetlenedû ¢s objektivitÀsra t´rû tudomÀnyt a
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princÁpiumok ¢s normÀk logikai elûre r´gzÁt¢se Àltal visszaszorÁthatnÀ, mint ahogy az
sem segÁt, ha a r¢gi rendszerekbûl indulunk
ki, ¢s mintegy azok àhibÀibÂlÊ tanulunk (v´.
I. 169. o.).
A filozÂfia mint fenomenolÂgia magÀnak
àa filozofÀlÀsnak a talajtalansÀgÀval szembesÁt
benn¡nketÊ. A vÀlasz, melyet ugyancsak nem
elûzm¢nyek n¢lk¡l Husserl megfogalmaz,
Ágy hangzik: àaz ÀllÁtÂlag teljesen ´nÀllÂ logika,
amelyet a modern formÀlis logikusok (m¢ghozzÀ valÂban tudomÀnyos filozÂfia n¢ven) l¢trehozni v¢lnek mint valamennyi objektÁv tudomÀny egyetemesen a priori alaptudomÀnyÀt ä nem egy¢b naivitÀsnÀl. EvidenciÀja n¢lk¡l´zi az egyetemes ¢letvilÀgi
a prioribÂl t´rt¢nû tudomÀnyos megalapozÀst, amelyet azonban tudomÀnyos formÀban egyetemesen soha meg nem fogalmazott, l¢nyegi tudomÀnyos ÀltalÀnossÀggÀ sohasem alakÁtott magÀtÂl ¢rtetûdû mozzanatok formÀjÀban ÀllandÂan felt¢telezÊ. (I. 180.
o.) Husserl nem tudomÀnyellenes, hanem
pusztÀn annak hely¢t prÂbÀlja meg Ãjra kijel´lni, ¢s egyben a filozÂfia talajtalansÀgÀt
igyekszik megsz¡ntetni. NyilvÀnvalÂ, hogy
nem az olykor naiv tudomÀnykritika ¢rdekel
minket a mü olvasÀsakor, hanem az a rendÁthetetlen¡l fenntartott ig¢ny, hogy a filozÂfiÀt
mint szigorÃ tudomÀnyt a helyzetre tekintettel Àtfogalmazza, azaz az elûÁt¢leteket mind
sz¢lesebb k´rben le¢pÁtse. Ezzel nyÁlna meg
a lehetûs¢g, hogy az ¢letvilÀg naivitÀsa felvÀltanÀ a filozÂfia naivitÀsÀt (v´. I. 84. o.), amelyet
az id¢z elû, hogy magunkra eszm¢l¡nk az
´sszeomlÀs, a tudomÀny ´sszeomlÀsa nyomÀn (v´. I. 83. o.). A vÀlsÀg ¢rtelme kettûs:
nem pusztÀn negatÁv, hanem Ãjra¢p¡l¢s vagy
egy feled¢sbe ment eredendûbb mezû Ãjrafellel¢se. Igaza van Ferdinand Fellmannak,
aki 1995 november¢ben a trieszti egyetemen
tartott fenomenolÂgiakonferenciÀn azt mondta, hogy inkÀbb az eurÂpai ¢letvilÀg krÁzis¢rûl, mintsem a tudomÀnyok krÁzis¢rûl van
szÂ. ValÂjÀban ez a kettû elvÀlaszthatatlan
egymÀstÂl. Erre a k´vetkeztet¢sre jutott mÀr
igen korÀn Husserl asszisztense, Martin Heidegger is A FENOMENOLñGIA ALAPPROBL°MçI
(1919ä1920) cÁmü elûadÀsÀban. Heidegger
egy¢rtelmüv¢ tette, hogy a tudomÀny ¢lettelenÁti az ¢letvilÀgokat, s a fenomenolÂgia igazi pozitÁv funkciÂja nem lehet mÀs, mint
mindannak a megrendÁt¢se ¢s kiiktatÀsa, ami
magÀtÂl ¢rtetûdû ¢s lÀtszÂlag mÀsra nem szo-

rulÂ, azaz ´nmagÀnak el¢gs¢ges. A fenomenolÂgia fell¢p az abszolÃt racionalizmus ¢s a
jelent¢s¡ket vesztett irracionÀlis ûsszavak
hasznÀlata ellen, vagyis a filozÂfiÀra irÀnyulÂ
filozÂfiai foglalatossÀg ellen.
Az ´neszm¢l¢s, a filozÂfia ism¢telt fel- ¢s
megnyitÀsa az ¢let irÀnyÀban azt teszi k¢rd¢sess¢, ahogy az ¢n magÀt birtokolja (Selbsthabe), s ezzel visszaveti oda, ahol àaz ¢letvilÀg
evidens adottsÀgÀnak tudomÀny elûtti l¢t¢rtelme ÀllandÂan jelen vanÊ (I. 165. o.). A Heidegger
szÀmÀra oly fontos V I. LOGIKAI V IZSGçLñDçSban Husserl mÀr kifejez¢sre juttatta, hogy
ami van (¢s mindig mint valami van, azaz az
evidencia egy el¢rt, beteljesedett fokÀn mutatja meg a dolgot mint igazat), az nem a l¢t
a maga teljess¢g¢ben ¢s v¢gsû igazsÀgÀban.
Husserl àtiszta pozitivizmusaÊ az elûbb
emlÁtett mü szerint sohasem jelenti a tÀrgy valÂsÀgos megl¢t¢t, de ami megjelenik, mind nagyobb vilÀgossÀggal teszi hozzÀf¢rhetûv¢ a
rÀirÀnyulÀsok eredm¢nyek¢pp a dolog invariÀns l¢nyeg¢t, vagyis mind t´bb oldalrÂl k¢pes
a dolog megjelenni. Ebben a telÁtetts¢gben a
dolog az, ami, ez azonban nem zÀrja ki egyben annak elvÀltozÀsÀt. A megjelenû, ami a
dolgot hozzÀf¢rhetûv¢ teszi, nem a dolog
mint puszta meglevû egyfajta tÀrgy ¢rtelm¢ben. De mind tisztÀbban Àll elûtt¡nk a dolog
a maga megjelen¢s¢ben mint nem mÀs, mint
ez a dolog. Az evidens jellege nem egyszerüen a dolog tÀrgyi mivolta, hanem àaz ´sszaktusok eredm¢nyek¢ppÊ tisztÀzott identifikÀciÂ ¢s
teljes¡l¢s. Az, hogy ez a dolog maga. Husserl
nem zÀrja ki az invariancia bûv¡l¢s¢t, amit
àZuwachs an F¡ll¢Ê-nek, a telÁtetts¢g n´veked¢s¢nek nevez, azaz a dolog megjelen¢se r¢v¢n mind teljesebb jelent¢sbûv¡l¢st ¢s meghatÀrozottsÀgot tapasztalunk. A fenomenolÂgia nem akarja a dolgot magÀt vonatkozÀsaitÂl mentesen kiÀllÁtani, c¢lja inkÀbb az, hogy
visszaÀllÁtsa rejtett (jelent¢s)vonatkozÀsainak
rendszer¢be. Abban ugyan DerridÀnak igaza
van, hogy a hangsÃly hol a struktÃrÀra, hol
pedig a genezisre esik, a kettût m¢gis egy¡tt
kell lÀtnunk, hiszen Husserl vilÀgossÀ teszi
mÀr az 1908-as jelent¢stanrÂl szÂlÂ munkÀjÀban (amit Derrida Husserlrûl szÂlÂ müveinek ÁrÀsakor m¢g nem ismerhetett), hogy ha
azt mondom, NapÂleon, vagy azt mondom,
àa j¢nai csata gyûzteseÊ, akkor jÂllehet egy ¢s
ugyanazon szem¢lyt hozom szÂba, m¢gsem
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ugyanazt mondom ki. NyilvÀnvalÂ a k¡l´nbs¢g a megnevez¢sre ker¡lû dolog ¢s ak´z´tt,
ahogy azt itt kimondjÀk. A megc¢lzott dolog
nem minden vonatkozÀsa evidensen adott, a
dolog a megnevez¢s ¢s àaz ¢ppen evidensen
vanÊ metsz¢s¢ben sz¡letik, azaz struktÃra ¢s
genezis Àthatja egymÀst. A àdas Gemeinte ist
das KategorialeÊ kijelent¢s vilÀgossÀ teszi, hogy
az, amit pusztÀn v¢ltem vagy elgondoltam,
evidensen mint igaz van, vagyis Heideggernek az 1925-ben Marburgban tartott, az idûfogalom t´rt¢net¢t elemzû elûadÀsa szerint
belÀtÀst nyerek abba, hogy a dolog Ágy ¢s
nem mÀsk¢nt van. (Heidegger ebben az elûadÀsÀban tÀrgyalta elûsz´r behatÂan a kategoriÀlis szeml¢let husserli elgondolÀsÀt.) Az
evidencia itt mint igaz viszonyulÀs mutatkozik,
ahogy a dolog a rÀirÀnyulÀsban elgondolt ¢s
szeml¢lt k´zti viszonyban mint igaz mutatkozik. A kategoriÀlis szeml¢letben rejlû l¢tvonatkozÀs az igaznak v¢lt l¢tszerü gyarapodÀsÀt jelenti, vagy Heidegger elûbb emlÁtett elûadÀsa
szerint: àDer Wahrverhalt besteht also, er ist
wahr.Ê A dolog nem magÀnvalÂsÀga szerint
igaz, hanem Ágy igaz, ebben a vonatkozÀsban
igaz, mint a dolgot igaz mivoltÀban el¢nk ÀllÁtÂ igaz, vagyis ahogy a dolog most Àll (Sachverhalt), mint igaz van, tovÀbb nem bûvÁthetû, s Ágy evidensen adott ¢s megragadott.
Ernst Tugendhat a husserli ¢s heideggeri
igazsÀgfogalmat tÀrgyalÂ kitünû k´nyv¢ben
vilÀgossÀ teszi, hogy Husserl az evidenciar´gzÁt¢stûl az evidenciatisztÀzÀs irÀnyÀban mozdult el, ¢s ez eredm¢nyezte az ontolÂgiai dimenziÂ megnyÁlÀsÀt, az pedig megteremtette
az intencionÀlis rÀirÀnyulÀsban v¢lt dolog s az
àahogy a dolog vanÊ k´zti jÀt¢kteret. Azaz àa
vissza a dolgokhozÊ fenomenolÂgiai programja ´r´k k´zelÁt¢s, amit semmik¢pp sem
szabad puszta relativizmusnak tartanunk.
Husserl ¢vekkel k¢sûbb a FORMçLIS °S
TRANSZCENDENTçLIS LOGIKA cÁmü müv¢nek
bevezetûj¢ben Árta, hogy a rÀeszm¢l¢s/kijÂzanodÀs (Besinnung) olyan kÁs¢rlet, ami Àltal a
pusztÀn v¢ltet ¢s elûfelt¢telezettet, a homÀlyosan elûtt¡nk lebegû ¢s nem egy¢rtelmüen
megc¢lzott ¢rtelmet Àtvezetj¡k a tiszta lehetûs¢g evidenciÀjÀba (ami nem a dolog maga!), s ezÀltal egy eredendûbb ¢rtelemfeltÀrÀs
(urspr¡ngliche Sinnesauslegung) irÀnyÀban
mozdulunk el. HangsÃlyozzuk, a dolog eredendûbb ¢rtelme csak annyit jelent, hogy k¢pesek vagyunk mindinkÀbb vilÀgossÀ tenni,

hogy van ¢s hogy Ágy is van a dolog, de nem
azt, hogy mi maga a dolog.
Gadamer A FENOMENOLñGIAI MOZGALOMrÂl szÂlÂ ÁrÀsÀban utalt arra, hogy az ¢rv¢nyess¢g felf¡ggeszt¢se, az ¢rdek gÀtlÀs alÀ vonÀsa, r´viden a kijÂzanodott megfontolÀs
nem teremt valami Ãj tÀrgyiassÀgot, hanem
a l¢t¢rv¢ny semmÁt¢se Àltal annak a lehetûs¢g¢t
teremtj¡k meg, hogy ¢rts¡k, mi is a dolog.
(Husserl az ELSý FILOZñFIA cÁmü elûadÀsÀban àNichtigkeitsstrichÊ-rûl szÂlt, azaz egy vonÀssal semmiss¢ tesz¡nk, de nem megsemmisÁt¡nk.)
Joggal k¢rdezhetj¡k, hogy nem jÀrult-e
Husserl maga is hozzÀ ahhoz, hogy a v¢gsû
¢szc¢lok filozÂfiÀja t´bb¢ nem tarthatÂ fenn
a szÀmunkra, s bizonyos szempontbÂl a vÀlsÀgra adott vÀlasz m¢g inkÀbb n´velte a
bizonytalansÀgot. A vÀlaszt megelûlegezve,
amit a K RíZIS olvasÀsa megerûsÁt, nevezetesen, hogy Husserl ¢ppen azzal felelt meg leginkÀbb kitüz´tt programjÀnak, hogy a radikÀlis, az eg¢sz ¢letvilÀgot mint evidens adottsÀgot ¢rintû redukciÂval mindenfajta filozÂfiai naivitÀst szkepszissel szeml¢lt. Ez a radikÀlis le¢pÁt¢s az Ãjrafel¢pÁt¢s lehetûs¢g¢t foglalta magÀba, s egyben azt, hogy a magÀt
megt¢vesztû talajtalan racionalizmust àÃj alapokraÊ helyezze.
Egy Àlom k¢ts¢gtelen¡l v¢get ¢rt (v´. II. 249.
o.), s elj´tt a kijÂzanodÀs pillanata, a filozÂfia
sz¡ks¢gess¢g¢nek pillanata, amely sorÀn kijÂzanodva az univerzÀlis filozÂfia tarthatatlan
´nnemz¢s¢tûl elfordult ¢s az univerzÀlis
szkepszis, a l¢t¢rv¢nyess¢g ÀllandÂ felf¡ggeszt¢se fel¢ fordult. A kijÂzanodÀs ¢ber l¢t
¢s meg¢rtett l¢t, annak meg¢rt¢se, ahogy mi
vagyunk, ahogy mÀsokkal egy vilÀgot megosztunk, s ahogy ez a vilÀg minket ´vez. A
K RíZIS ebbe a roppant dimenziÂba kÁnÀl betekint¢st.
N¢zz¡k a mü egy figyelemre m¢ltÂ hely¢t,
ahol Husserl az eredeti ¢rtelemk¢pzûd¢s
probl¢mÀjÀt tÀrgyalja. Az Ãjabb kritikÀk ellen¢re sem kell elfogadnunk, hogy itt valamif¢le ¢rtelemrestitÃciÂrÂl lenne szÂ, sokkal inkÀbb a teljesÁtm¢nyekben rejlû ¢rtelembûv¡l¢srûl, amely nem zÀrja ki, hogy az is vilÀgossÀ vÀlj¢k, mi mÂdon sz¡letett ez ¢s ez az ¢rtelem, hogy ideÀlis esetben azt mondhassuk,
ennek ez ¢s ez az ¢rtelme: àAz ¢rtelemk¢pzûd¢s
intencionÀlis eredet¢re ¢s egys¢g¢re visszavezetni
valamit ä ez a forrÀsa annak az ¢rthetûs¢gnek,
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amely, ha egyszer el¢rt¡k (ami persze ideÀlis eset),
nem hagy megvÀlaszolatlanul egyetlen ¢rtelmes k¢rd¢st sem. De el¢g csupÀn komolyan ¢s valÂban viszszamenn¡nk valamely Ïk¢szen levûtûlÎ annak intencionÀlis eredet¢hez, s mÀris, igaz, csak viszonylagos, Àm hatÂk´r¢n bel¡l m¢gis valÂdi meg¢rt¢sre
jutunk a mÀr feltÀrt r¢tegeket ¢s a benn¡k megtestes¡lû teljesÁtm¢nyt illetûen.Ê (I. 212. o.) Ez az ¢rtelemfeltÀrÀs, mint Husserl hangsÃlyozza, ÀllandÂan vÀltozÂ ¢n- ¢s tÀrgypÂlust foglal magÀba, hiszen minden ¢rtelmesnek mutatkozÂ
idûvel egy ¢s ugyanazon àtÀrgyÊ vonatkozÀsÀban ¢s az ¢n (a konstituÀlÂ ¢n) vonatkozÀsÀban mÂdosul. A tÀrgypÂlus, mely a l¢tezût
foglalja magÀba, a jelens¢get mint ezt a dolgot
itt engedi lÀtni. Ez a àmeg¢rt¢s ÃtjaÊ (Gadamer), amely a dolog felûl ismeri fel annak ¢rtelmess¢g¢t, mint szubjektÁv teljesÁtm¢nyt,
ami persze nem az egykori/mÀsik teljesÁtm¢ny¢nek egyszerü megism¢tl¢s¢t jelenti, hanem annak belÀtÀsÀt, hogy mi mÂdon ¢s az
igaz l¢t milyen mÂdozatÀban van a meg¢rtendû. Husserl nem v¢letlen¡l hivatkozik a
h¢rakleitoszi l¢lekfogalomra ¢s annak el nem
¢rhetû hatÀraira (45. fr. psz¡kh¢sz peirata),
amely Àltal kifejez¢sre juttatja azt, hogy àaz
el¢rt ÏalapÎ, Ãjabb alapokra utalÊ (I. 214. o.),
vagyis benne Àllva az ¢letÀramlÀsban csak viszonylagos meg¢rt¢sre vagyunk k¢pesek. Ez azt
jelenti, hogy ideiglenesen ¢s viszonylagosan
¢rtem magam, Ãgy, mint aminek vonatkozÀsa van egy tÀrgypÂlushoz. Nem vagyok a vilÀg n¢lk¡l, csak annak hit¢t felf¡ggesztve vagyok, mintha csak ¢n voln¢k az ¢rthetûs¢g
v¢gsû kiindulÂpontja.
Fink a Husserl Àltal àjÂvÀhagyottÊ VI. KARTEZIçNUS MEDITçCIñ-ban fogalmazta meg
egy¢rtelmüen, hogy a redukciÂ folytÀn, annak kibontÀsÀban az ember tÃljut ´nmagÀn,
minden emberi lehetûs¢g¢t transzcendÀlja, s
mÂdja nyÁlik ebben a radikÀlis gÀtlÀs alÀ fogottsÀgban magÀt mint ´nmaga mÀsikÀt
szeml¢lni. A fenomenolÂgiai redukciÂ nyitja
meg azt az ¢nt alapjaiban ¢rintû, alapjait
megrendÁtû folyamatot, amelynek sorÀn a
l¢t¢rv¢nyess¢g k¢pzûd¢si folyamatÀba jut
vissza, a felf¡ggeszt¢ssel visszanyeri a l¢tez¢sre irÀnyulÂ tendenciÀt ä Árta Fink. Ez a sajÀtos kettûz´tts¢g egyszerre szÀmolja fel a szubjektumban gy´kerezetts¢g ¢s a k¢szen levû
objektivizmusa felûl kiindulÂ filozofÀlÀs es¢ly¢t, s azzal, hogy mindennek az ¢rv¢ny¢t fel-

f¡ggeszti, lehetûv¢ vÀlik a visszajutÀs ´nmagÀhoz ä ker¡lû Ãton. Az Ágy megteremtett
transzcendentÀlis szubjektivitÀs mond Át¢letet, vÀllal felelûss¢get a puszta eredetet felejtett naiv bele¢l¢ssel szemben, Ãgy, hogy kockÀra teszi mindazon bizonyossÀgokat, amelyek eddig ¢let¢nek evidenciÀit adtÀk. Ezt nevezte Husserl a K RíZIS-ben àjelentelenÁt¢snekÊ
(v´. I. 233. o.), ami Àltal mÀr nem ¢rtett ´nmagam ¢s a mÀsik (´nmagam mÀsika) mint
meg¢rt¢sre vÀrÂ transzcendentÀlis sÁkon talÀlkozik, ¢s k´z´s vilÀgot teremt. Az Ãt az egÂtÂl a transzcendentÀlis egÂig vezet (tÀvoli c¢lk¢nt az abszolÃt egÂig), hogy ekk¢nt visszak¢rdezve megismerje a konstitutÁv r¢tegek ¢s
azok ¢rv¢nyess¢g¢nek rendszer¢t (v´. I. 234.
o.). àEz a megkettûzûd¢s [a redukciÂ folytÀn magÀt kÁv¡lrûl szeml¢lû, magÀt nem birtoklÂ
´nmaga ä B. B.] a transzcendentÀlis szubjektivitÀs ´nmagÀhoz eljutÀsÀnak lehetûs¢gfelt¢teleÊ, fogalmazta meg talÀn m¢g radikÀlisabban Fink
elûbb emlÁtett müv¢ben.
Husserl, mik¢nt Heidegger, a dologhoz
valÂ k´zels¢g naivitÀsÀval szemben l¢p fel, e
(v¢lt ¢s lÀtszÂlagos) k´zels¢get teszi kockÀra
¢s nyitja meg az ´nmagÀhoz eljutÀs messzire
vezetû, kockÀzatot magÀba rejtû ¢s felelûss¢ggel jÀrÂ ÃtjÀt. Ez¢rt talÀn nem meglepû,
ha a Husserl hetvenedik sz¡let¢snapjÀra kiadott k´tet Heidegger-tanulmÀnyÀra utalunk (AZ ALAP L°NYEG°RýL, 1929), amelyben
¢ppen a messzes¢gnek erre a l¢nyeg¢re (àein
Wesen der FerneÊ) figyelmeztetett Heidegger
(talÀn ¢ppen mester¢vel szembeni kritikak¢nt is!), vagyis arra, hogy az ember a transzcendenciÀban mint az alapra nyÁlÂ szabadsÀgban/az alap vonatkozÀsÀban elnyert szabadsÀgban nyerheti vissza a k´zels¢get, sajÀt
magÀt.
A g´r´g´k, mint Wolfgang Schadewaldt
mondta, csodÀlatos egyszerüs¢ggel szÂltak
arrÂl, amihez nek¡nk mintegy Àt kell verekedni magunkat. így Anaxagorasz egyik
fragmentuma k´zvetve vilÀgossÀ teszi a fenomenolÂgia igazi szÀnd¢kÀt: àopszisz adelon ta
phainomenaÊ / àDie Ph¤nomene sind eine Sicht
auf das UnsichtbareÊ (Schadewaldt ford.) àA jelens¢gek: a homÀlyos dolgok megpillantÀsaÊ (Steiger Korn¢l ford.). Az embernek megvan az
a lehetûs¢ge, hogy az el¢be tünût az azon tÃl
levû megpillantÀsak¢nt fogja fel, hogy a k´zelit egy m¢g homÀlyba veszû messzes¢g felûl
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¢rtse s hogy a megjelenû felûl mÀs ¢s mÀs
utat nyisson a messzes¢gbe. àA fenom¢nek ablakot nyitnak a lÀthatatlanbaÊ ä Árta Schadewaldt.
V¢g¡l eml¢keztetn¢k arra, hogy MagyarorszÀgon mÀr korÀbban is volt hagyomÀnya
a fenomenolÂgiÀnak. Gondoljunk a fiatal LukÀcs k´r¢re (Zalai, Szilasi nÀlunk mÀig kiadatlan k¢sûbbi müveire) vagy a hatvanas
¢vekben ÁrÂdott AlmÀsi- ¢s Vajda-k´tetekre.
Ez az ¢rdeklûd¢s Ãjra¢ledt a Tengelyi LÀszlÂ
vezette doktoriskolÀban. Mezei BalÀzs, aki
maga is kitünû fenomenolÂgus, ¢s munkatÀrsai, Ber¢nyi GÀbor, valamint a k¢t tehets¢ges
doktorandusz, Egyedi AndrÀs ¢s Ullmann
TamÀs ragyogÂ munkÀt v¢geztek. A k´tet
Mezei tanulmÀnyÀval zÀrul, amely lehetûv¢
teszi az olvasÂnak, hogy legalÀbb nyomon k´vesse a sarkkutatÂ l¢p¢seit a fenom¢nek kutatÀsÀnak felt¢rk¢pezetlen terep¢n.
BacsÂ B¢la
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EurÂpa, 1997. 413 oldal, 1100 Ft
Northrop Frye: A kritika anatÂmiÀja
FordÁtotta Szili JÂzsef
Helikon, 1998. 322 oldal, 1780
Eredetileg k¢t Northrop Frye-mü: a K ETTýS
TºK¹R (THE GREAT CODE ä r´v.: KT), valamint AZ I GE HATALMA (W ORDS W ITH POW ER
ä r´v.: IH) vizsgÀlata volt e dolgozat c¢lja, de

mivel nemr¢giben megjelent az ANATOMY OF
CRITICISM ä A KRITIKA ANATñMIçJA (r´v.: KA)
magyar fordÁtÀsa is, c¢lszerünek tünt Frye
munkÀssÀgÀnak e hÀrom alapvetû ÀllomÀsÀt
egys¢gk¢nt kezelni, annÀl is inkÀbb, mert e
legutÂbb megjelentetett k´tetben (amely a
hÀrom k´z¡l a legkorÀbban keletkezett) mÀr
ä ha nem is minden tekintetben, ¢s bizonyos
esetekben csak csÁrÀjukban ä a mÀsik kettû
fûbb t¢mÀi ¢s gondolatai is felismerhetûk. °s
jÂllehet ´nmagukban is meg¢rdemeln¢nek
egy-egy recenziÂt, m¢gis ¢rdemes Ágy, egy¡tt
Árni rÂluk, mert elûbb-utÂbb ä bÀrmelyik lenne is terÁt¢ken ä a mÀsik kettûre is utalnom
kellene, ami vagy balladai homÀlyba burkolnÀ ÁrÀsomat, vagy pedig v¢gelÀthatatlan hivatkozÀsok rendszer¢vel nehezÁten¢ meg az
olvasÀst.
Igaz ugyan, hogy A KRITIKA ANATñMIçJA
(1957) ¢s AZ I GE HATALMA (1990) megjelen¢se k´z´tt t´bb mint hÀrom ¢vtized telt el, ¢s
ez az idû nyilvÀn egyetlen, a sajÀt korÀnak kihÁvÀsaira ¢rz¢kenyen reagÀlÂ kutatÂ ¢let¢ben
(gondolati rendszer¢ben) sem tünik el nyomtalanul, m¢gis talÀlhatunk olyan àtengelyt¢mÀkatÊ Frye-nÀl, amelyek ä jÂllehet kifejt¢s¡k az aktuÀlis kritikai nyelvezethez ¢s probl¢mÀkhoz igazodik ä v¢gigkÁs¢rik irodalomkritikusi pÀlyafutÀsÀt. Ezek pedig olyan
t¢mÀk k´z¢ szervezûdnek, mint az irodalomtudomÀny autonÂmiÀjÀnak-integritÀsÀnak k¢rd¢sei, valamint az irodalmi müalkotÀsnak ¢s alkotÂjÀnak az ¢szlel¢si-megismer¢si formÀk ¢s a tÀrsadalomban bet´lt´tt szerep¡k szerinti àrehabilitÀlÀsaÊ; müalkotÀs ¢s
irodalomtudomÀny kapcsolata az emberis¢g
kulturÀlis univerzumÀval; a B IBLIA ¢rtelmez¢s¢nek ¢s az emberi szimbÂlumok àkozmoszÀbanÊ (¢rtsd: valami, aminek rendje van) bet´lt´tt szerep¢nek k¢rd¢sei; a jelent¢s-szimbÂlumelm¢let, valamint a ä legfûk¢pp a bibliai ä tipolÂgia k¢rd¢sk´re; a mÁtosz- ¢s archetÁpus-kritika ¢s az ide vonatkozÂ elm¢leti
k¢rd¢sek. ValÂjÀban e probl¢mÀk Ãjabb ¢s
egyre alaposabb ÀtgondolÀsai-kifejt¢sei ¢s a
pÀlyafutÀsÀt v¢gigkÁs¢rû rejtett vagy nyÁlt pol¢miÀk sorÀn keletkeztek k¢sûbb ideolÂgiakritikai ¢s a hatalommal kapcsolatos gondolatai is.
TalÀn ez a felsorolÀs is ¢rz¢kelteti, hogy
szÀmos teoretikus vÀllalkozÀsa Ãtt´rû jellegü
volt, ¢ppen ez¢rt ä noha egyik nyilatkoza-
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tÀban elmondja, hogy àaz ¢rvel¢s harcos ÁrÀsmÂd, engem pedig nem ¢rdekel a harcÊ ä kezdeti
l¢p¢seit m¢gis egyfajta k¡zdelem jegy¢ben
tette meg. KorÀn talÀlkozott a jellegzetesen
XX. szÀzadi probl¢mÀval, a szubjektum ¢s
objektum k´z´tti hasadÀssal ¢s a szubjektum szÀmÀra objektumk¢nt l¢tezû vilÀgtÂl valÂ elidegened¢s felszÀmolÀsÀnak vÀgyÀval
(igaz, a hÃszas ¢vekben mÀr ez a t´rekv¢s sarkallta ÁrÀsra Heideggert, Bubert, Rudolf OttÂt ¢s mÀsokat), ¢ppen ez¢rt szÀll sÁkra az irodalmi müalkotÀsnak egyfelûl az integritÀsÀt
(de nem az immanenciÀjÀt!), mÀsfelûl a bizonyos ¢rtelemben vett nyitottsÀgÀt hangsÃlyozandÂ.
A dialektikus gondolkodÀs k¢t klasszikus
instanciÀja, a szubjektum ¢s az objektum k´z´tti hasadÀs felszÀmolÀsÀnak vÀgya mutatkozik meg tehÀt Frye ama t´rekv¢s¢ben ä ¢s
most talÀn ez a legl¢nyegesebb ä, hogy valamilyen mÂdon felmutassa ¢s megelevenÁtse,
vagyis megjelenÁtse ¢s bemutathatÂvÀ tegye
az irodalom ä akÀr ¢vszÀzadok tÀvolÀbÂl ¢s
minden ideolÂgiai vÀltozÀs ellen¢re is megûrz´tt ä megszÂlÁtÂ erej¢t (IH 10.). Ennek a
gondolatnak a jegy¢ben kidolgozott kritikai
felfogÀsÀnak k´z¢ppontjÀban ¢ppen ez¢rt a
mÁtosz (hogy Frye szerint mi is a mÁtosz, azt
k¢sûbb tÀrgyaljuk) ¢s az irodalom folytonossÀgÀnak hangsÃlyozÀsa Àll. Vagyis az û fogalmazÀsÀban: à...minden emberi tÀrsadalomnak
van egy mitolÂgiÀja, melyet az irodalom tovÀbb´r´kÁt, k´zvetÁt ¢s vÀltozatossÀ teszÊ (IH 9.). Mivel
pedig Frye szerint ä ¢s ezt az ÀllÁtÀsÀt gazdagon illusztrÀlja mindhÀrom müv¢ben ä a mitolÂgia ¢s az irodalom k´z´tt legfûk¢ppen
egyfajta formai folytonossÀg mutathatÂ ki,
amely leginkÀbb a k´z´s k¢pi-szimbolikus vilÀgban ¢s a nyelvi-retorikai szerkezetekben
jelentkezik, ¢s ami arra vall, hogy az irodalmi
organizmusnak van bizonyos ÀllandÂsÀga,
mely f¡ggetlen a tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyekhez
valÂ megannyi alkalmazkodÀstÂl, ez¢rt az
irodalom a kritika tudomÀnya szÀmÀra el¢gs¢ges felt¢telrendszert teremt ahhoz, hogy a
maga fogalmi ¢s technikai bÀzisÀt a sajÀt tÀrgyÀbÂl merÁtse: vagyis az irodalombÂl (ami
Frye szÀmÀra a valaha leÁrt ´sszes sz´veget jelenti). Ebben az ¢rtelemben szÀll tehÀt sÁkra
az irodalmi müalkotÀs integritÀsa mellett: az
irodalom nem t´rt¢nelmi vagy ideolÂgiai jelens¢g elsûsorban, amely rajta kÁv¡l ÀllÂ dol-

gokat illusztrÀl, hanem az irodalom ä irodalom; sajÀt forma- ¢s k¢pvilÀggal, eszk´zrendszerrel ¢s k¢pzeleti univerzummal. UgyanÁgy: az irodalmi müalkotÀs nem immanens,
mert nem lehet kimondani vagy leÁrni egyetlen szÂt sem an¢lk¡l, hogy ahhoz korÀbban
mÀr valamilyen ´sszef¡gg¢sben vagy müfajban, formai alakzatban ne kapcsolÂdott volna
valamilyen jelent¢s. Az irodalmi formÀk ¢s
Ágy a müalkotÀsok ez¢rt elsûsorban a hagyomÀnybÂl nyerik sajÀt jelent¢shÀlÂjukat ä
ez¢rt mondhatjuk, hogy nyÁlt az irodalmi müalkotÀs. Nem v¢letlen¡l tünik tehÀt Ãgy, hogy
Frye az egyes k´ltem¢nyt magÀnak az eg¢sz
irodalomnak a tÁpusÀvÀ ä t¡poszÀvÀ: pecs¢tlenyomatÀvÀ ä avatja. (àAz archetÁpus-kritikus a
k´ltem¢nyt a k´lt¢szet r¢szek¢nt tanulmÀnyozza, a
k´lt¢szetet pedig a [...] civilizÀciÂnak nevezett valami r¢szek¢nt.Ê [KA 92.]) Egy ¢vtizeddel azelûtt pedig, hogy a pÀrizsi Tel Quel k´r tagjai
bevezett¢k volna az intertextualitÀs fogalmÀt,
Frye mÀr leÁrta: àAz irodalomnak lehet ¢lete, valÂsÀga, ¢lm¢nye, term¢szete, k¢pzeleti igazsÀga, tÀrsadalmi felt¢telrendszere vagy bÀrmije, amit tartalmÀnak akarunk felfogni, de maga az irodalom
nem ezekbûl az elemekbûl Àll. K´ltem¢nyt csak mÀs
k´ltem¢nyekbûl, reg¢nyt csak mÀs reg¢nyekbûl lehet
l¢trehozni. Az irodalom magÀt alakÁtja, ¢s nem kÁv¡lrûl formÀljÀk: az irodalom formÀi ¢ppoly kev¢ss¢ l¢tezhetnek az irodalmon kÁv¡l, mint a szonÀta,
a fÃga vagy a rondÂ a zen¢n kÁv¡l.Ê (KA 85. Kiemel¢s: V. Gy.) így tehÀt az irodalmi müalkotÀst a k¡l´nf¢le konvencionÀlis vagy archetipikus retorikai, po¢tikai ¢s szÂalakzatok
hordozzÀk, nem pedig az esetlegesen beleolvasott ¢s ilyen-olyan ideolÂgiÀktÂl vez¢relt
diszkurzÁv jelent¢sek halmaza, esetleg biogrÀfiai adatok t´mkelege, netÀn alkotÀsl¢lektani
t´rv¢nyszerüs¢gek vagy a àmit gondolt a
szerzû?Ê k¢rd¢sre adhatÂ vÀlaszok ´sszess¢ge
vagy bÀrmi egy¢b (persze azt nem mondja,
hogy az ilyen irÀnyÃ vizsgÀlÂdÀsoknak egyÀltalÀn nincs hely¡k a kritikai folyamatban) ä
legalÀbbis a àcriticismÊ, vagyis a kritika tudomÀnya szÀmÀra hozzÀf¢rhetû mÂdon. °s
amennyire az egyes irodalmi mü az irodalom
eg¢sz¢ben megl¢vû struktÃrasz´veg (àa szavak rendjeÊ) anyagÀbÂl Àll elû, ugyanÃgy: az
irodalom pedig az egyetemes emberi civilizÀciÂ szimbolikus (azaz: szimbÂlumokbÂl ÀllÂ)
bÀzisÀbÂl nyeri anyagÀt. Az ilyen mÂdon ¢rtelmezett szimbÂlumot nevezi Frye àkommu-
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nikÀlhatÂ egys¢gÊ-nek, azaz àarchetÁpusÊ-nak.
Ezzel pedig ä kicsit zavarÂ mÂdon ä a jungi
¢s eliadei archetÁpusfogalom mell¢ m¢g egy
harmadikat is bevezet, û ugyanis JungtÂl ä ¢s
BÂkay Antal v¢lem¢ny¢tûl (l. I RODALOMTUDOMçNY A MODERN °S A POSZTMODERN KORBAN. 1997. 204.) ä elt¢rûen nem tartja sz¡ks¢gesnek a kollektÁv tudattalan felt¢telez¢s¢t
a konvenciÂk ¢s müfajok tanulmÀnyozÀsÀnak
megvalÂsÁtÀsÀhoz, ¢s ahhoz sem, hogy az archetÁpusok valÂban legyûzhess¢k a letünt ¢s
fennÀllÂ kultÃrÀk egyedis¢gei Àltal tÀmasztott
kommunikÀciÂs akadÀlyokat (KA 97.: àAmenynyire meg tudom Át¢lni, az irodalomkritikÀn bel¡l
f´l´sleges egy ilyen [ti. a jungi kollektÁv tudattalant felt¢telezû] hipot¢zisÊ). Szerinte az archetÁpus civilizÀciÂs produktum, ¢s a kritikus
kompetenciÀja csak annak vizsgÀlatÀra terjed
ki, ami adott, tehÀt ami mÀr eleve àitt vanÊ.
Az eredet k¢rd¢se mÀs lapra tartozik.
Ugyancsak az elidegened¢s felszÀmolÀsÀra
tett erûfeszÁt¢snek kell tekinten¡nk azt a
t¢nyt, hogy Frye szÀmÀra a k´lt¢szet, az irodalom nem mer¡l ki a puszta struktÃrÀban,
hiszen a szimbÂlumok szervezûd¢s¢nek legemelkedettebb fÀzisÀt az Ãn. anagogikus
(egyetemes) szinten lÀtja megvalÂsulni. Ezt a
kifejez¢st a k´z¢pkori biblia¢rtelmez¢s n¢gyes fÀzisÀnak, a litterÀlis (betü szerinti), az
allegorikus (a szÂ szerintin tÃli), a tropologikus (morÀlis) ¢s az anagogikus l¢p¢seknek a
terminusaibÂl merÁti, ¢s ezt a k´z¢pkori hagyomÀnyt A KRITIKA ANATñMIçJA cÁmü müv¢nek fû szervezûelem¢v¢ is teszi (ez a munkÀja ugyanis n¢gy essz¢bûl Àll ´ssze, amelyek
a lehets¢ges kritikai mÂdozatok lehetûs¢geit ¢s funkciÂjÀt rendszerezik ¢s szintetizÀljÀk: ezek pedig a
t´rt¢neti, az etikai, az archetipikus ¢s a retorikai kritika ä pÀrhuzamosan a n¢gy felsorolt
k´z¢pkori kritikai szemponttal). Ugyanezzel
a rendszerrel ÀllÁtja pÀrhuzamba a t´rt¢neti
kritika ´t Ãn. fikciÂs mÂdjÀt, amelyek ä Arisztotel¢sz nyomÀn ä aszerint csoportosÁthatÂk,
hogy hûseik tettereje hogyan viszonyul az olvasÂ¢hoz. Eszerint l¢tezik mitikus fikciÂs
mÂd (a hûs isteni l¢ny), romÀnc, magas ¢s alsÂ szintü mimetikus ¢s ironikus fikciÂs mÂd.
De a fenti n¢gyes rendszerezû elv (n¢ha ´t´dik elem betoldÀsÀval) a t´bbi essz¢ben is kimutathatÂ. Ez¢rt fontos szÀmunkra azt megemlÁteni, hogy Frye az irodalom anagogikus
à¢rtelm¢nekÊ megragadÀsÀt jel´li meg a kri-

tika (itt az etikai kritika) legfûbb c¢ljÀnak. Ez
annyit tesz, hogy mÁg az elûzû ¢rtelmezûi fÀzisokban a k´ltem¢ny vagy magÀnak a term¢szetnek a r¢sze, vagy pedig a civilizÀciÂs elvÀrÀsok szÀmÀra elfogadhatÂ mÂdon term¢szetszerüv¢ tett Àlom, addig az anagogikus
fÀzisban az irodalmi müalkotÀs kiszabadul a
k¢pzeletet hatÀrok k´z¢ szorÁtÂ, valamint a
vÀgyakat f¢lelmekkel terhelû korlÀtok k´z¡l,
¢s Ágy ember- ¢s egzisztenciaformÀlÂ erûv¢
vÀlik. A mü a befogadÂval, a befogadÂ a müvel egyes¡l. Az anagogikus fÀzis ereje abbÂl
az ´szt´n´s felismer¢sbûl adÂdik, hogy l¢tezik az archetÁpusoknak egy olyan k´z¢ppontja ä egy olyan szimbolikus mag, amely ¢rthetûs¢g¢nek nincsenek hatÀrai (p¢ldÀul az ev¢s
szimbolizmusa) ä, amely meggÀtolja, hogy a
konvenciÂ ¢s a müfaj felkÁnÀlta analÂgiÀk a
szabad asszociÀciÂk v¢gtelen sorÀt hozzÀk l¢tre. Mivel azonban ennek a k´z¢ppontnak k´sz´nhetûen az anagogikus fÀzisban àaz irodalom az ember totÀlis ÀlmÀt, s Ágy az emberi elme
gondolkodÀsÀt utÀnozzaÊ (KT 103.), ez¢rt az
olvasÂt a korÀbban emlÁtett azonossÀgtudat,
vagyis a kiteljesed¢s ¢lm¢ny¢vel ajÀnd¢kozza
meg. Amennyire meg tudom Át¢lni, Frye szerint az irodalom olvasÀsÀnak ez a v¢gsû c¢lja
¢s ¢rtelme.
Ezen a ponton vÀlik sz¡ks¢gess¢ Frye jellegzetes mÁtoszfelfogÀsÀnak bemutatÀsa. A
mÁtosz voltak¢ppen mindhÀrom mü sarkalatos t¢mÀja ¢s kulcsfontossÀgÃ k¢rd¢se is egyben. MÁtoszrÂl mint m¡thoszrÂl besz¢l, ami
g´r´g¡l k´r¡lbel¡l annyit jelent: t´rt¢net.
Nevezhetj¡k a t´rt¢nelem alternatÁvÀjÀnak
is, hiszen àa t´rt¢nelem egyedi dolgokat ÀllÁt, enn¢lfogva az igazsÀg ¢s a valÂtlansÀg k¡lsû krit¢riumÀnak van alÀrendelve, ezzel szemben [...] a mÁtosz nem az¢rt van, hogy leÁrjon, hanem hogy magÀba foglaljon egy adott helyzetet, olyan mÂdon,
hogy jelentûs¢g¢t ne korlÀtozza arra a helyzetre.
IgazsÀga a szerkezet¢n bel¡l van, nem pedig kÁv¡lÊ
(KT 98.). A mÁtosz Frye-nÀl tulajdonk¢ppen
egy olyan egyed¡lÀllÂ archaikus tudati Àllapot verbÀlis megnyilatkozÀsa, amelyben szubjektum ¢s objektum hasadÀsa m¢g nem k´vetkezett be. így alapvetû szervezûeleme a metafora, vagyis az azonosÁtÀs ä m¢ghozzÀ annak is az anagogikus
formÀja, amely ilyen mÂdon csak a k´lt¢szetben (n¢ha az az ¢rz¢sem, hogy Frye szÀmÀra
a k´lt¢szet az irodalom) ¢s m¢g egy harmadik
kategÂriÀban: a k¢r¡gmÀban jelentkezik (KT
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73., IH 138.). Hadd jegyezz¡k itt meg, hogy
ä megint csak azt kell mondanom: az az ¢rz¢sem ä Frye szerint nemcsak az irodalom,
de annak ideÀlis befogadÂja (KA 308.), azaz a
kritikus szÀmÀra is a v¢gsû interpretÀciÂs
strat¢gia a metaforikus-anagogikus gondolati-viszonyulÀsi forma (à...az azonossÀ tev¢s nemcsak a k´lt¢szet struktÃrÀjÀhoz tartozik, hanem a
kritikÀ¢hoz is, legalÀbbis a magyarÀzat struktÃrÀjÀhoz. Az interpretÀciÂ kibontakozÀsÀhoz a metafora ¢ppÃgy hozzÀtartozik, mint az alkotÀs, s talÀn
m¢g explicitebb formÀbanÊ [KA 108.]). így tulajdonk¢ppen minden olyan ÁrÀsos-verbÀlis
megnyilatkozÀs, amely irodalmi kategÂriÀkkal ¢pÁtkezik, kvÀzi irodalomkritikusi interpretÀciÂs megk´zelÁt¢st k´vetel meg. Nem kiv¢tel ez alÂl a B IBLIA sem. így hÀt k¢zenfekvûnek
lÀtszik az az ÀllÁtÀs, hogy Frye szerint nem az
irodalomkritikusi egzisztencia szÀmÁt a biblikus univerzum r¢sz¢nek, hanem ¢ppen megfordÁtva: a BIBLIA ¢s ¢rtelmez¢se is (Ágy:
adoptÀciÂja) ä azzal egy¡tt, hogy a szimbÂlumok, metaforÀk, archetÁpusok ¢s mÁtoszok
legnagyobb gyüjtûmedenc¢je ä mind´ssze a
kritikusi egzisztencia egyik alÀrendelt szegmentuma, minthogy ez az egzisztencia jel´li
ki a B IBLIA befogadÀsÀnak felt¢teleit is. MÀrpedig Frye elsûdleges l¢telem¢t bevallottan is
a Blake-kel valÂ àtalÀlkozÀsÊ ¢s az ebbûl fakadÂ àmegvilÀgosodÀs¢lm¢nyÊ (a szimbÂlumok rendj¢nek lÀtomÀsa ¢rintette meg) formÀlta a legnagyobb erûvel. K¢rd¢s persze,
hogy ez az ¢rtelmezûi strat¢gia mennyire k¢pes figyelembe venni a BIBLIA tulajdon ¢rtelm¢re vonatkozÂ intenciÂit. Mindenesetre
m¢g mindig sokkal inkÀbb, mint szÀzadunk
n¢mely teolÂgiai irÀnyzatÀnak lelkes k´vetûi.
Innen is szÀrmazik az a furcsasÀg, hogy az
1981-ben megjelentetett K ETTýS TºK¹R-nek
(eredetileg THE GREAT CODE... ä ez is Blaketûl k´lcs´nz´tt kifejez¢s) alapvetû szervezûeleme: a tipolÂgia k´r¢ csoportosÁtott gondolatai m¢g mindig az ÃjdonsÀg erej¢vel hathattak, holott Leonhard Goppelt mÀr 1939ben megjelentette nagyszabÀsÃ tanulmÀnyÀt
az Ãjsz´vets¢gi-bibliai tipolÂgiÀrÂl (TYPOS
cÁmmel ä Frye egyetlen helyen sem hivatkozik rÀ), amely nyomÀn kialakult ugyan egy
v¢rszeg¢ny teolÂgiai vita (Bultmann k¢pviselte a àtÃloldaltÊ ä jellemzû mÂdon szerinte a
tipolÂgia nem mÀs, mint a ciklikus idûszeml¢letnek, azaz az ism¢tlûd¢s gondolatÀnak az

eszkatologizÀlÀsa. Szerinte nem lehet az öJSZ¹V ETS°G-ben tipolÂgia utÀn kutatni, mert
ezek a sz´vegek a mÃltbÂl vett p¢ldÀk alapjÀn
dolgozÂ àparan¢zisÊ mÂdszer¢t mutatjÀk,
nem pedig tipologizÀlÀst), de igazÀn jelentûs
interpretÀciÂs eredm¢nyek nem sz¡lettek e
dialÂgus sorÀn ä kiv¢ve talÀn Gerhard von
Rad az ñSZ¹V ETS°G-et ¢rtelmezû munkÀssÀgÀt. így hÀt amikor Frye kifejti tipolÂgiÀrÂl
alkotott n¢zeteit, csaknem szüz talajon jÀr:
alig akadt m¢g valaki (m¢g kevesebb teolÂgus), aki a tipolÂgia irodalomkritikai megk´zelÁt¢s¢re tett volna kÁs¢rletet. Az egyik Goppelttel k´z´s megÀllapÁtÀsa, hogy a tipolÂgia
nemcsak ¢rtelmezûi eljÀrÀs, hanem ¢let¢rt¢s,
gondolkodÀsi forma ¢s besz¢dalakzat is egyben. Ez elsûsorban a tipologizÀlÀs idûszeml¢let¢n alapul. Mivel e retorikai formÀnak k¢t
alapeleme a tÁpus (elûk¢p) ¢s az antitÁpus (a
beteljesedett elûk¢p), ez¢rt a tipologizÀlÀs
voltak¢ppen àelm¢let a t´rt¢nelemrûl, pontosabban szÂlva a t´rt¢nelem folyamatÀrÂl: felt¢telez¢s,
mely szerint a t´rt¢nelemnek van ¢rtelme ¢s c¢lja,
hogy elûbb-utÂbb t´rt¢nik majd valami, ami megvilÀgÁtja ezt az ¢rtelmet vagy c¢lt, ¢s Ágy antitÁpusa
lesz majd mindannak, ami korÀbban t´rt¢ntÊ (KT
150.). (Bizonyos, hogy ez a bibliai jelens¢g
meghatÀrozÂvÀ vÀlt az eurÂpai kultÃrt´rt¢net alakulÀsÀban.) Ezenfel¡l a tipolÂgiÀban
egyfajta ok-okozati viszony is jelentkezik,
csak ¢ppen a hagyomÀnyos kauzÀlis gondolkodÀssal ellent¢tes irÀnyÃ: az antitÁpus az ok,
a tÁpus az okozat. Ez¢rt a tipolÂgiai lÀtÀsmÂd
egy¢rtelmüen a j´vûre mutat, vagy inkÀbb
oda tekint: a hit ¢s a rem¢nys¢g fogalmaival
kapcsolÂdik ´ssze. Ugyancsak r¢gtûl fogva ismert (bÀr vitatott) gondolat, hogy a tipologizÀlÀs a maga lineÀris, elûremutatÂ idûszeml¢let¢vel bibliai specifikum ä egyed¡lÀllÂ jelens¢g az Âkori vilÀgban, amelynek idûszeml¢lete, mint ismeretes, ciklikus.
Frye tipologizÀlÀsa rendkÁv¡l term¢keny,
a B IBLIA k¢pvilÀgÀnak ´sszef¡gg¢srendszer¢t
egyed¡lÀllÂ gazdagsÀggal mutatja be. Nekem
csak az elvhez ¢s n¢hÀny k´vetkeztet¢shez
van n¢mi hozzÀfüznivalÂm. Frye tisztÀban
van azzal, hogy a tipolÂgiai lÀtÀsmÂd mÀr az
ñSZ¹V ETS°G sajÀtja is. Mindenekelûtt annak
a rem¢nys¢gnek a megnyilatkozÀsa, mely
szerint l¢tezik a bün-b¡ntet¢s-megt¢r¢s-viszszafogadÀs kÀrhozatos ciklusÀnak egy lineÀris
alternatÁvÀja, melyben az utolsÂ k¢t elem fel-
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cser¢lûdik, ¢s fûk¢nt az elj´vendû MessiÀs
(aki minden Âsz´vets¢gi szabadÁtÂ figura antitÁpusa ä l. p¢ldÀul bÁrÀk, DÀvid), ¢s a helyreÀllÁtott Izrael k¢p¢vel hozhatÂ kapcsolatba.
ValÂjÀban az ñSZ¹V ETS°G ilyenfajta struktÃrÀja kik¢nyszerÁti annak ugyancsak tipologikus
interpretÀciÂjÀt. Azt azonban Frye mÀr nem
emlÁti, hogy az ¢rtelmez¢s szempontjÀbÂl n¢mi neh¢zs¢get jelent az Âsz´vets¢gi messiÀstÁpusok ¢s a prÂf¢ciÀk k¢pvilÀgÀnak polarizÀltsÀga. Nem is v¢letlen, hogy a judaizmus
hitvilÀgÀban m¢g a àt´bb messiÀsÊ elk¢pzel¢s
is megjelent (l. Àroni, dÀvidi...). Frye szerint
azonban a Krisztus mÀsodik elj´vetel¢hez füzûdû elvÀrÀsok kialakultak, m¢ghozzÀ az¢rt,
mert ànem akart elj´nni az idûk v¢geÊ (KT 154.).
Egy¢bk¢nt nemcsak itt, de mÀsutt is tapasztalhatÂ, hogy Frye k¡l´nben nagyszerü fejteget¢seit kiss¢ lapossÀ ¢s ÀtlÀtszÂvÀ teszi n¢hÀny àelrugaszkodottÊ bibliakritikai megÀllapÁtÀs àkritikÀtlanÊ adoptÀciÂja. Szerencs¢re
nem ez az uralkodÂ tendencia.
Most azonban vizsgÀljuk meg egy kicsit t¡zetesebben a tipologizÀlÀssal kapcsolatos fejteget¢sek egyik konklÃziÂjÀt. Frye ugyanis
hangsÃlyozza, hogy a B IBLIA sz´vege nyÁltan antireferenciÀlis: szerinte semmi mÀsra
nem utal, csakis ´nmagÀra. AlapjÀban v¢ve
nem t´rt¢nelemk´nyvk¢nt ÁrÂdott; nyelvezete sokkal k´zelebb Àll a mitolÂgiaihoz, mint
akÀr a deskriptÁvhez, akÀr a dialektikushoz:
annyiban mindenk¢ppen, hogy nem lehet
rajta kÁv¡l ÀllÂ krit¢riumok alapjÀn lem¢rni a
benne foglaltak igazsÀg¢rt¢k¢t. A Frye Àltal
felmutatott belsû verifikÀciÂs folyamat azonban legalÀbb annyi k¢rd¢st teremt, mint ahÀnyat megold. E folyamat ä ha jÂl ¢rtem ä
Frye szerint k¢t alapvetû alkotÂelembûl Àll
´ssze: az egyik az ñ- ¢s öJSZ¹V ETS°G k¢prendszer¢nek koherenciÀja, a mÀsik pedig e
k¢t nagy egys¢g aff¢le kettûs t¡k´rk¢nt valÂ
funkcionÀlÀsa. Honnan tudjuk ugyanis ä olvassuk Frye tolmÀcsolÀsÀban a biblikusok dilemmÀjÀt ä, hogy az evang¢lium igaz? Onnan, hogy igazolja az Âtestamentumi prÂf¢ciÀkat. De honnan tudjuk, hogy az Âtestamentumi prÂf¢ciÀk igazak? Onnan, hogy igazolja
ûket az evang¢liumi t´rt¢net. (KT 146.) Ez a
k¢rd¢sf´ltev¢s azonban tudatosan leszükÁtett
keretek k´z¢ szorÁtja a k¢t nagy kanonikus
egys¢g kapcsolatÀnak probl¢mÀjÀt (p¢ldÀul
az¢rt, mert egyoldalÃan Ãjsz´vets¢gi n¢zû-

pontot t¡kr´z), nem utolsÂsorban valÂszÁnüleg az¢rt, hogy e mÀsodik verifikÀciÂs szegmens meglehetûsen gy´ng¢cske àigazsÀgtÀmaszt¢knakÊ tünj¢k egy olyan szent irat eset¢ben, amely egzisztenciÀlis k¢rd¢sekben int¢z kihÁvÀst a mindenkori olvasÂhoz (¢s mivel retorikai besz¢d- vagy ÁrÀsforma, ez¢rt ÀllÀsfoglalÀsra is k¢sztet). Az a gyanÃm tehÀt,
hogy Frye nem v¢letlen¡l ragaszkodik e
probl¢ma ilyen m¢rt¢kü ki¢lez¢s¢hez ä mellesleg f¢lig-meddig jogosan, ha tekintetbe
vessz¡k azokat a vissza¢l¢seket ¢s t¢vutakat,
amelyek a B IBLIA sz´vege ¢s a àvalÂÊ igazsÀg
konfrontÀlÀsÀnak erûter¢ben keletkeztek
mind a fundamentalista, mind pedig p¢ldÀul
a t´rt¢netkritikai interpretÀciÂk sorÀn ä, hiszen Ágy az elsûk¢nt emlÁtett àigazsÀgk¢pzûÊ
krit¢rium kaphat arÀnytalanul felnagyÁtott
tÀvlatokat az ¢rtelmezûi strat¢gia megvÀlasztÀsÀban. Ez pedig ä mint mÀr emlÁtettem ä a
mÀr tÀrgyalt irodalomkritikusi n¢zûpontot
olyan pozÁciÂhoz juttatja az ¢rtelmezûi folyamat sorÀn, amely inkÀbb a B IBLIA sz´veg¢t
(annak eredeti intenciÂjÀt figyelembe v¢ve)
illetn¢ meg vele szemben. Itt az irodalomkritikusi egzisztenciÀnak egyfajta latens àSteigerungÊ-jÀt (f´lfokozÀsÀt) ¢rz¢kelem: nem tudom, hol kellene keresni a megoldÀst, de Ãgy
tünik, hogy Frye nem is nagyon t´rekedett
erre. ý olyan interpretÀciÂs mÂdszer kidolgozÀsÀn fÀradozott (nem ¢ppen sikertelen¡l),
amellyel hat¢konyan be lehet mutatni a B IBLIA ¢s az eurÂpai kultÃrk´r ihlet¢s¢ben fogant irodalom kapcsolatÀt. Ez a kapcsolat pedig hasonlÁt a k¢t TESTAMENTUM kapcsolatÀra; egyfajta kettûs t¡k´rk¢nt funkcionÀlnak.
Az egyik a mÀsikat ¢s (megfordÁtva) k¢pezi le,
vagyis t¡kr´zi.
UtolsÂ megjegyz¢sem AZ I GE HATALMçban emlÁtett n¢gy primer egzisztenciÀlis ¢rdek k¢rd¢s¢hez kapcsolÂdik. K¢ts¢gtelen,
hogy Frye az emberi civilizÀciÂ alapvetû ismereteit ´sszefoglalÂ mitolÂgiÀra valÂ eml¢kez¢s
¢s az arra valÂ eml¢keztet¢s talÀn fel¡lmÃlhatatlan mestere. ImpozÀns kritikai ¢s gondolati rendszere ¢s rendszeress¢ge, lenyüg´zûen gazdag p¢ldatÀra, meglepû felfedez¢sekhez is hozzÀsegÁtû eredetis¢ge ¢s mer¢szs¢ge nem mindennapi intellektuÀlis kalandban r¢szesÁti az olvasÂt. A kezdû kritikus (magamra gondolok) bizony k´nnyen elbizonytalanodhat: ugyan mi Ãjat lehet itt m¢g mon-
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dani? Persze ha a magyar irodalomt´rt¢netÁrÀsra gondolunk, megtorpanni k¢sz¡lû ambÁciÂim Ãj erûre kaphatnak. A magyar irodalom eleny¢szû hÀnyadÀn v¢geztek m¢g mÁtoszkritikai szempontÃ elemz¢seket. Van tehÀt tennivalÂ ezen a ter¡leten bûven. TalÀltam azonban egy olyan hiÀtust a frye-i elm¢leti rendszerben, amely ä v¢lem¢nyem szerint ä m¢g bet´lt¢sre vÀr. Az ´t´dik elemi egzisztenciÀlis ¢rdekhez, az adekvÀt ´nkifejez¢s
emberi ¢rdek¢hez füzûdû k¢palkotÀs kidolgozÀsÀra ä pontosabban felt¢rk¢pez¢s¢re ä gondolok. ögy tünik, Frye figyelme erre a lehetûs¢gre mÀr nem terjedt ki, pedig ¢ppen a
B IBLIA szolgÀl szÀmos p¢ldÀval az emberi
szimbÂlumrendszer eme r¢szlet¢nek bemutatÀsÀra (is). K´nnyen meglehet, hogy ez az
´t´dik mintegy rejtett forrÀsk¢nt a mÀsik
n¢gy ¢rdekre ¢p¡lû k¢prendszer szervezûelem¢nek is bizonyul majd.
K¡l´n´s, hogy ¢ppen a szÂ hagyomÀnyÀval ¢s jelen¢vel foglalkozÂ kutatÂ(k) figyelm¢t
ker¡lte el ez az ä irodalmi kutatÀsok szÀmÀra
ä k¢zenfekvûnek tünû t¢ma. TalÀn ¢ppen
az¢rt, ami¢rt mindaz, amirûl Frye Ár, korÀbban elker¡lte sokak¢t: lehet, hogy tÃl k´zel
volt hozzÀ ahhoz, hogy meglÀssa.
VattamÀny Gyula

A HOLMI POSTçJçBñL
öJABB ES°LYLATOLGATçS
VÀlasz HatÀr Gyûzû m¢la hozzÀszÂlÀsÀra
a metafizikÀrÂl, annak megÃjhodÀsÀrÂl,
illetve meg nem ÃjhodhatÀsÀrÂl,
¢rtelmez¢s¢rûl ¢s ¢rtelmetlens¢g¢rûl
GondolkodÂt nagyobb megtiszteltet¢s nem
¢rhet, mint hogy mondanivalÂjÀt olyannyira
komolyan veszik, hogy valakit m¢g vitÀra, vÀlaszadÀsra is k¢sztet. Ez¢rt talÀn felesleges is
mondanom, milyen ´r´mmel olvastam àm¢la hozzÀszÂlÀsaidatÊ, ahogyan magad nevezted, a metafizika es¢lyeirûl szÂlÂ tanulmÀnyomrÂl. Azt Árod, hogy vÀlaszod nem ¢rve-

im vagy ÀllÀspontom cÀfolatÀnak szÀnod, hanem kommentÀrnak, olyan gondolatok egybefüz¢s¢nek, amelyek tanulmÀnyom olvasÀsa
k´zben tÀmadtak benned. Nos mindez vonatkozik arra is, ami alÀbb k´vetkezik: nem
valamif¢le v¢dekez¢snek szÀnom egy amÃgy
sem tÀmadÂ jellegü ÁrÀsra, sokkal inkÀbb metakommentÀr ez, olyan gondolatok ´sszegz¢se, amelyek a Te vÀlaszod olvasÀsa k´zben
mer¡ltek fel bennem, s amelyeket, talÀn nem
bÀnod, szeretn¢k megosztani veled.
Az a fajta filozÂfia, amit ¢n jÂr¢szt müvelni
igyekszem, a XX. szÀzadi kereszts¢gben az
analitikus filozÂfia nevet kapta. De ez az elnevez¢s (mint minden tÀg eszmet´rt¢neti
irÀnyzatot jel´lû fogalom) homÀlyos, sok¢rtelmü, ¢s bizony nem mentes hasznÀlÂjÀnak
´nk¢ny¢tûl. így van ez az ¢n esetemben is.
Az¢rt bÀrmi legyen is ez a nevezetes àanalitikus b´lcseletÊ, annyiban mindenk¢pp a tudomÀnyra hasonlÁt, hogy szigorÃan harmadik
szem¢lyü, hogy benne a szerzûnek rejtûzk´dni illik. T´bbrûl van itt szÂ, mint az ad hominem ¢rvek kizÀrÀsÀrÂl, amelyet amÃgy is minden gondolkodÂnak, aki a legkisebb m¢rt¢kben rÀszolgÀl e n¢vre, komolyan kell vennie,
m¢g mielûtt egyÀltalÀn plajbÀszt vesz a kez¢be (vagy bekapcsolja a szÀmÁtÂg¢p¢t, hogy
hüek legy¡nk a korhoz). A szerzû rejtûzk´d¢se motivÀciÂinak eltitkolÀsÀt is jelenti.
Az¢rt ¢rezz¡k sz¡ks¢g¢t ennek, mert a motivÀciÂ hangsÃlyozÀsa eltorzÁthatja az ¢rvel¢s
Áv¢t. MÀrpedig ha van valami sz¢p a filozofÀlÀsnak eme tÀrgyilagossÀgra t´rû, szÀraz, sokak Àltal für¢szporÁzünek deklarÀlt mÂdjÀban, akkor az ¢ppen az ¢rvek Áve, amely n¢ha
tÀn m¢g eszt¢tikai jellegü ¢lvezetet is nyÃjthat.
De ha nem szÂlunk is rÂla, az¢rt persze hogy
van motivÀciÂ, ¢s mielûtt rÀt¢rn¢k az ¢rvekre,
kiv¢telesen hadd besz¢ljek errûl egy kicsit.
A t´rt¢net egyszerü lesz ¢s tisztÀn intellektuÀlis. Persze ez nem jelenti azt, hogy a k¡lsû
k´rnyezet ne jÀtszana benne szerepet. A
nyolcvanas ¢vek elej¢n kezdtem el tanulni a
filozÂfiÀt itt Budapesten. A filozÂfia irÀnti ¢rdeklûd¢sem, mint azt hiszem csaknem minden kamasz¢, irodalmi indÁttatÀsÃ volt. Az¢rt
kezdtem el filozÂfiÀval foglalkozni, mert azt
vettem magamon ¢szre, hogy azok az irodalmi müvek k´tnek le igazÀn, amelyek tele
vannak (n¢ha talÀn szerkezetileg-irodalomkritikailag kifogÀsolhatÂ mÂdon) mindenf¢le
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filozÂfiai fejteget¢sekkel. AztÀn egyszerre rÀj´ttem, hogy szÀmomra ¢ppen e filozofÀlÂ-filozÂfiai fejteget¢sek olvasÀsa szerzi a legnagyobb ´r´met. Ez¢rt hatÀroztam el, hogy filozÂfiÀt fogok tanulni az egyetemen.
Nem akarom most minûsÁteni azt az oktatÀst, amit az egyetemen kaptunk, volt benne
jÂ is, rossz is. De egy biztos: nem kellett attÂl
tartani, hogy belevesz¡nk a szûr´zûs-analitikus okoskodÀs tenger¢be, vagy hogy valami
analitikus inculcation ÀldozataivÀ vÀlunk. Analitikus filozÂfiÀval hivatalosan csak a curriculum marginÀliÀjÀn talÀlkoztunk, mÀs k¢rd¢s,
hogy n¢hÀnyunk szÀmÀra r´videsen ez vÀlt a
centrummÀ. Csakhogy, ¢s ez mondandÂm l¢nyege, azok, akik utÀlattal vegyes d´bbenettel szeml¢lik a filozofÀlÀsnak e mÂdjÀt, attÂl
tartok, sok esetben f¢lre¢rtik a motivÀciÂt,
ami arra ´szt´nz´tt n¢hÀnyunkat, hogy a
mindentudÀs szentjeinek tartott szerzûk müvei helyett ezeket az unalmas traktÀtusokat
bÃjjuk. Hazai filozÂfiai k´r´kben m¢g ma is
erûsen tartja magÀt az a meggyûzûd¢s, hogy
f¢lresiker¡lt matematikusok, logikusok vagy
term¢szettudÂsok vagyunk, ¢s hogy az analitikus filozÂfia l¢nyege a logikai hÂkuszpÂkusz.
Nos t¢ny, hogy aki megveti a logikai hÂkuszpÂkuszt, abbÂl nemigen lesz àanalitikusÊ
filozÂfus. Az is t¢ny, hogy a XX. szÀzad elej¢nek eme filozÂfiai irÀnyzatÀt nagym¢rt¢kben uralta a logika. Mindegy most, mi¢rt.
Amilyen elfogult vagyok, hajlamos vagyok
azt hinni, hogy szem¢rmesen eltitkolt, sût talÀn sz¢gyellt metafizikai feltev¢sek Àlltak a
hÀtt¢rben. De az, hogy a hatvanas ¢vek v¢g¢ig az analitikus filozÂfiÀt a logikai-nyelvfilozÂfiai b¡tyk´lget¢s jellemezte, nem jelenti
egyben azt is, hogy aki a nyolcvanas ¢vek k´zepe fel¢ ennek a filozÂfiai iskolÀnak a tanÁtÀsa (vagy inkÀbb: mÂdszere, mert a sz¢p talÀn ¢ppen az benne, hogy tanÁtÀsa, az nincs)
irÀnt kezdett ¢rdeklûdni, ezt az¢rt tette, mert
elbüv´lt¢k a logikai rejtv¢nyek. Ami engem
illet, a filozofÀlÀs l¢nyeg¢nek m¢g mindig azt
tartom, amit elsû komoly filozÂfiat´rt¢neti olvasmÀnyaim sorÀn megismertem ¢s megszerettem, ¢s amit tudtommal a g´r´g´k talÀltak
ki: nevezetesen a racionÀlis ismeretkritikÀn
alapulÂ metafizikÀt ¢s etikÀt. SzÀmomra most
is csak az¢rt van ¢rtelme filozÂfiÀt olvasni,
hogy az etika ¢s a metafizika k¢rd¢seit jobban
meg¢rtsem.

RÀadÀsul: soha nem d´nt´ttem el, hogy
àanalitikus filozÂfusÊ leszek. Az¢rt lettem az
(ha az vagyok egyÀltalÀn, s ha muszÀj n¢vvel
illetni azt, amit az ember egy szakmÀn bel¡l
csinÀl), mert ez volt az egyetlen e szÀzadi filozÂfiai irÀnyzat, amelyrûl Ãgy ¢reztem, hogy
komolyan veszi a g´r´g´k Âta benn¡nket
foglalkoztatÂ k¢rd¢seket: mi l¢tezik valÂjÀban, hogyan kell ¢ln¡nk? Ahhoz, hogy ezekre a rendkÁv¡l absztrakt k¢rd¢sekre egyÀltalÀn megkÁs¢relhess¡nk vÀlaszt adni, valahogy
konkr¢tabb formÀban kell megfogalmazni
ûket. Ennek mÂdja vÀltozott folyamatosan az
elmÃlt ¢vszÀzadok sorÀn. Hol a àmi az ember?Ê, hol a àmit lehet tudnom?Ê, hol (Â,
szent szemantikus borzadÀly!) a àmi hatÀrozza meg a referenciÀt?Ê formÀjÀban mer¡lt fel.
De a motivÀciÂ, a kÁvÀncsisÀg ¢s az, hogy nem
Àrt, ha kÁvÀncsisÀgunk kiel¢gÁt¢s¢re az esz¡nket prÂbÀljuk hasznÀlni, m¢giscsak megmaradt ¢s ÀthagyomÀnyozÂdott az ¢vszÀzadokon. Sem a vallÀsi, sem a politikai, sem az
Ãgynevezett àtudomÀnyosÊ (ami persze a politikai szem¢rmes formÀja) filozÂfiaelleness¢g
nem tudta ki´lni.
Az¢rt tartottam ezt fontosnak elmondani,
mert talÀn k´nnyebben ¢rthetûv¢ vÀlik, mi¢rt vÀllaltam olyan nagy ´r´mmel, hogy ¢pp
a metafizika es¢lyeirûl tartsak elûadÀst a FilozÂfiai TÀrsasÀg ¡l¢s¢n. Egyszerüen szerettem volna mindenki k¢p¢be vÀgni: nem biztos, hogy a formulÀk csodÀlata k¢sztet valakit
az ¢rvelû filozofÀlÀsra. Lehet, hogy egyszerüen Ãgy v¢li, dolgoztatni-tornÀztatni kell az
agyunkat az¢rt, hogy jobban meg¢rts¡k a rejt¢lyt, amit valÂszÁnüleg Ãgysem lehet meg¢rteni, de aminek keres¢s¢re n¢hÀnyunkat talÀn g¢njeink vagy, ha Ãgy tetszik, neuronjaink bizserg¢se ´szt´n´z. °s nem is vagyunk
olyan kevesen, akik szeretn¢nk mindezt meg¢rteni. Csak azok vannak kevesen, akik hajlandÂk sz´rnyü, neh¢zkes nyelven Árt traktÀtusokat bÃjni, akik az ¢rvekre ¢rvekkel szeretn¢nek vÀlaszolni, nem pedig a àneoplatonikus, t´mj¢nillatÃ kontaminÀciÂkbaÊ elmer¡lve azt k¢pzelni, hogy meglelt¢k a b´lcsess¢g k´v¢t.
°s ezzel el is ¢rkezt¡nk ahhoz a k¢rd¢shez, amelyrûl igazÀbÂl Árni szeretn¢k. Fiatalabb l¢v¢n, ¢n kev¢sb¢ lenn¢k szigorÃ a
neoplatonikusokhoz, viszont sokkal kÁm¢letlenebb kortÀrsaimhoz, ¢s azt mondanÀm,
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hogy a lila k´dben merengû ¡resfejü sz¢pelg¢s, vagyis a teljes elkomolytalanodÀs az,
amit nem Àllhatok, ¢s ami sajnos jelentûs
m¢rt¢kben uralja a kortÀrs filozÂfiÀt. Amit
egy¢bk¢nt egyes esetekben nagyon jÂl jellemez a humor teljes hiÀnya is. Nem tudom,
vajon ez a neoplatonizmus ´r´ks¢ge-e, de ha
jÂl ¢rtem, amit mondasz, akkor ugyanarrÂl
besz¢l¡nk. °s abban is teljesen egyet¢rtek, ¢s
talÀn ez m¢g az elûbbin¢l is fontosabb, hogy
a b´lcselet t´rt¢nete a (tÀg ¢rtelemben vett)
racionalizmus t´rt¢nete. A t´bbi csak szÂrakoztatÂ vagy idegesÁtû epizÂd.
Ha van elt¢r¢s abban, ahogyan a helyzetet
¢rt¢kelj¡k, akkor az a metafizikai k¢rd¢sfeltev¢s mibenl¢t¢re vonatkozÂ elk¢pzel¢seinkbûl fakad. AbbÂl tehÀt, hogy hol hÃzzuk meg
a hatÀrt ugyanazon k¢rd¢s mÀs formÀban
t´rt¢nû feltev¢se ¢s egy mÀs k¢rd¢s feltev¢se
k´z´tt. Te azt mondod, hogy amit ¢n csinÀlok, az nem a sok ezer ¢ves, v¢glegesen neuronkorrodÀlÂdott probl¢ma feszeget¢se, hanem marginÀlis nyelvi jÀt¢k az ÀthagyomÀnyozott fogalmakkal. De hadd utaljak arra,
hogy gondolataink hordozÂjÀnak, a neurÀlis
rendszernek (agynak, idegeknek) nemcsak
az a jellegzetess¢ge, hogy fÀrad, sût vÀsik, sût
k´zismert mÂdon szemben mÀs tÁpusÃ szerveinkkel reprodukÀlhatatlanul fogyatkozik
(v´. rossz borok, rossz nûk stb.), hanem ama
tulajdonsÀg is jellemzi e furcsa szervet, amit
a neurolÂgusok plaszticitÀsnak neveznek, ama
k¢pess¢ge tehÀt, hogy a r¢gi funkciÂknak
mindig Ãjabb ¢s Ãjabb megh´kkentû mÂdokon tud eleget tenni. Alighanem mindenfajta
tudÀs fejlûd¢se jellemezhetû ily mÂdon. Az
alkÁmia sem halt ki, csak Ãjabban nem aranyat, hanem Ãj ´tv´zeteket ¢s müanyagokat
akarunk csinÀlni, a kuruzslÀs sem, csak ma
orvostudomÀnynak hÁvjÀk. Na persze hogy
van k¡l´nbs¢g, nem akarom itt adni az ´nel¢g¡lt szkeptikust. De ha egy bizonyosfajta
tudÀs vÀgya el¢g m¢lyen ¢l benn¡nk, akkor
az idûk´zben felhalmozott egy¢b ismeretek
segÁts¢g¢vel (mert hiszen minden romlÀs tapasztalatfelhalmozÂdÀs is egyben) a korrodÀlÂdott-eliminÀlÂdott neuronok funkciÂjÀt Àtveszi egy mÀsik neuroncsoport ä r´viden:
ugyanazon tÁpusÃ k¢rd¢s reprodukÀlÂdik
n¢mileg mÀs formÀban.
Te abbÂl indulsz ki, hogy a metafizikÀnak
valÂjÀban csak egyetlen hagyomÀnya l¢tezik:

a neoplatonikus, a k¡l´nb´zû l¢tfajtÀk megk¡l´nb´ztet¢s¢n, rangsorolÀsÀn nyugvÂ vagy
azt kutatÂ metafizika. De ¢n nem lÀtom be,
mi¢rt volna ez Ágy. Az persze biztos, hogy ez
a hagyomÀny r¢sze az eurÂpai metafizikai
tradÁciÂnak. De az igazÀn ¢rdekes probl¢mÀt
e tradÁciÂ kapcsÀn nem az veti fel, hogy megk¡l´nb´zteti a l¢t k¡l´nb´zû fajtÀit, sût m¢g
az sem, hogy hierarchiÀba rendezi azokat,
hanem az, hogy a rendez¢s alapja az ¢rt¢kel¢s.
Ez a megk´zelÁt¢s hordozza magÀban a vesz¢lyt, hogy szekularizÀlt teolÂgiÀt müvel¡nk
metafizika helyett, vagyis fÀbÂl csinÀlunk vaskarikÀt, m¢ghozzÀ ronda kivitelben. Csakhogy semmi sem teszi sz¡ks¢gszerüv¢, hogy
a àl¢tezûrûl mint l¢tezûrûlÊ szÂlÂ tudomÀny
a l¢tr¢tegek ¢rt¢kel¢s¢rûl folyÂ okoskodÀssÀ
fakuljon, hogy megvess¡k mindazt, ami ¢rz¢kelhetû, vagy hogy annÀl nagyobb glÂriÀval kelljen ´vezn¡nk valamit, min¢l tÀvolabb
van az ¢rz¢kektûl. °rdekes mÂdon a modern
empirista metafizikakritika a klasszikus metafizikai elk¢pzel¢sek t¡k´rk¢pe: a k´vetkezetes empirista szÀmÀra csak az l¢tezik, ami az
¢rz¢kel¢s tÀrgya lehet, ¢s ez bizony nem kev¢sb¢ bizarr elk¢pzel¢s, mint az, hogy csak az
l¢tezik, ami maximÀlis m¢rt¢kben f¡ggetlen
az ¢rz¢kel¢stûl. Egy dolog ugyanis azt mondani, hogy az ¢rz¢kel¢s felt¢tele a megismer¢snek, ¢s megint mÀs azt ÀllÁtani, hogy csak
arrÂl felt¢telezhetj¡k, hogy l¢tezik, ami az ¢rz¢kel¢s tÀrgya lehet, vagy netÀn csak arrÂl,
ami t¢nylegesen az. Vajon nem ¢ppoly abszurd-e az esse est percipi t¢zise, mint a neoplatonikus l¢tr¢tegek metafizikÀja?
çtt¢rve mÀrmost Leibniz Ãr lehets¢ges vilÀgaira, azokat az¢rt ¢n nem tekinten¢m
egy¢rtelmüen a neoplatonikus l¢thierarchiÀrÂl szÂlÂ tanok folyomÀnyÀnak. InkÀbb a k´vetkezû ¢rtelmez¢st adnÀm. Minden metafizika alapk¢rd¢se a àmi l¢tezik valÂjÀban?Ê
k¢rd¢se, amit ´ssze lehet k´tni a àmi¢rt l¢tezik valÂjÀban az, ami l¢tezik?Ê k¢rd¢s¢vel. A
klasszikus metafizikai tradÁciÂ a k¢t k¢rd¢st
elvÀlaszthatatlannak tartotta, ¢s ÀltalÀban az
jellemezte, hogy a àmi¢rt?Ê k¢rd¢s¢re valamilyen ¢rt¢kelû terminusban kÁvÀnt vÀlaszt adni (bonum, pulchrum stb.). Ennyiben term¢szetesen Leibniz is a klasszikus metafizikai
tradÁciÂ ´r´k´se. çm van egy l¢nyeges k¡l´nbs¢g: a neoplatonikusok a àkev¢sb¢ l¢tezûketÊ is aktuÀlis l¢tezûknek tartottÀk, m¢g
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ha olyan l¢tezûknek is, amelyektûl jobb lenne megszabadulni. Leibniz ´tlete egy eg¢szen mÀs, sokkal-sokkal modernebb elk¢pzel¢sen nyugszik, ¢s ez az az elk¢pzel¢s, amire
szerintem a modern metafizikÀnak is sz¡ks¢ge lesz.
Ha a l¢tezûre mint l¢tezûre vonatkozÂ
k¢rd¢st Ãgy ¢rtelmezz¡k, mint egy àmi¢rtÊ
jellegü k¢rd¢st (vagyis: mi¢rt l¢tezik az, ami
valÂjÀban l¢tezik?), akkor az erre adandÂ vÀlasznak ki kell el¢gÁtenie azokat a felt¢teleket,
amelyek kiel¢gÁt¢s¢t ÀltalÀban elvÀrjuk egy
eff¢le k¢rd¢sre adott ¢rtelmes vÀlasztÂl. çm
a àmi¢rtÊ k¢rd¢s¢re adandÂ ¢rtelmes vÀlasz
azt k´veteli meg, hogy egy dolgot, esem¢nyt
vagy jelens¢get kontrasztÁv mÂdon magyarÀzzunk. °s hogy mi szolgÀltatja a relevÀns kontrasztot, azt mindig a kontextus hatÀrozza
meg. Csak akkor tekint¡nk tehÀt egy magyarÀzatot kiel¢gÁtûnek, ha benne a k¢rd¢s, a
kontraszt ¢s a kontextus ¢rtelmes eg¢szet alkot. Ez Ágy van mÀr a legelemibb, tudomÀnyosnak nem tekinthetû k¢rd¢sek eset¢ben is. Ha megk¢rdezz¡k, mi¢rt itta meg
SzÂkrat¢sz a b¡rk´t, aligha lesz¡nk el¢gedettek azzal a vÀlasszal, hogy az¢rt, mert akkor
m¢g nem ismert¢k a limonÀd¢t, vagy hogy
nem volt mÂdja arra, hogy fûbe lûje magÀt.
Pedig ezek is vÀlaszok a feltett k¢rd¢sre. De
mindnyÀjan tudjuk, akik valÂban felfogjuk a
k¢rd¢s ¢rtelm¢t, hogy az arra vonatkozik,
mi¢rt itta meg a b¡rk´t ahelyett, hogy elmenek¡lt volna Ath¢nbÂl. A k¢rd¢s kontextusa
hatÀrozza meg tehÀt, mit fogadunk el ¢rtelmes vÀlaszk¢nt, ¢s mit nem.
Mit tehet¡nk azonban abban az esetben,
ha k¢rd¢s¡nk a l¢tezûre mint l¢tezûre, vagyis
a l¢teg¢szre vonatkozik? Mi a csuda ÀllÁthatÂ
szembe mindennel, ami van? Sokak szerint
semmi, ¢s ez¢rt a metafizikai k¢rd¢sfeltev¢s
¢rtelmetlen. MÀsok szerint (azt mondanÀm,
ez a modern metafizika uralkodÂ ÀllÀspontja)
a àmi l¢tezik valÂjÀban?Ê k¢rd¢se nem ¢rtelmetlen, de elvÀlasztandÂ a àmi¢rt l¢tezik az,
ami l¢tezik?Ê k¢rd¢s¢tûl, ami megvÀlaszolhatatlan (magam is ezen a n¢zeten lenn¢k). TalÀn mÀr ¢rz¢kelhetû, hova akarok kilyukadni. Leibniz zseniÀlis megoldÀsa a vilÀgeg¢szre
vonatkozÂ mi¢rt k¢rd¢s megvÀlaszolÀsÀra az
volt, hogy feltette: az aktuÀlis vilÀg l¢tez¢s¢nek magyarÀzatakor a lehets¢ges vilÀgokkal
kell azt kontrasztba ÀllÁtani. így mÀr van ¢rtelme a àmi¢rt l¢tezikÊ k¢rd¢s¢nek, hiszen az

a lehets¢ges vilÀgok kontextusÀban mer¡l
fel: mi¢rt ¢ppen ez a vilÀg l¢tezik a szÀmos lehets¢ges k´z¡l?
Leibniz vÀlasza persze aligha el¢gÁtene ki
ma bÀrkit is, hiszen az vilÀgos mÂdon visszat¢r¢st jelent a neoplatonikus, tehÀt ¢rt¢kelû
jellegü megk´zelÁt¢shez. Az is nyilvÀnvalÂ,
hogy Leibniz a fogalmat elsûsorban theodicaeai megfontolÀsokbÂl vezette be, azt bizonygatvÀn, hogy nem is olyan rossz ez a vilÀg, ¢s ez¢rt irodalmilag Voltaire-tûl Lautr¢amont-ig jÂl meg is kapta a magÀ¢t. MÀs k¢rd¢s, hogy logikailag igazsÀgtalanul, mert
mint tudjuk, sok esetben a viszonylag legjobb
is borzalmasan rossz lehet. De miutÀn Leibniz a theodicaeai probl¢mÀra kereste a vÀlaszt, a vilÀgban talÀlhatÂ bajokon, szenved¢sen, borzalmakon ¢s mocskon rÀgÂdÂ szerzûknek egy kicsit az¢rt igazuk volt: ha a leibnizi ¢rvet Ãgy ¢rtelmezz¡k, ahogy a logika
k´veteli (tehÀt hogy a vilÀg csak relatÁv ¢rtelemben jÂ, abszolÃt ¢rtelemben nem az), akkor nem vÀlaszoltuk meg az Isten v¢gtelen
jÂsÀgÀval ¢s mindenhatÂsÀgÀval, illetve az aktuÀlis vilÀgban talÀlhatÂ fizikai, erk´lcsi ¢s
szellemi mocsokkal kapcsolatos paradoxont.
çm az ´tlet elk¡l´nÁthetû az adott probl¢mÀra adott vÀlasz kudarcÀtÂl. Elv¢gre semmi
sem k´veteli meg, hogy a àmi l¢tezik ¢s mi¢rt?Ê k¢rd¢se pusztÀn theodicaeai probl¢mak¢nt mer¡lhessen fel.
Mint elûadÀsomban megprÂbÀltam ÀllÁtani, a lehets¢ges vilÀgok fogalmÀra az¢rt van
sz¡ks¢g¡nk, mert a vilÀgot nem ¢rthetj¡k
meg modÀlis kifejez¢sek hasznÀlata n¢lk¡l, a
modÀlis kifejez¢sek meg¢rt¢s¢re pedig nem
Àll rendelkez¢s¡nkre jobb eszk´z, mint a lehets¢ges vilÀgokra t´rt¢nû hivatkozÀs. Sût
mÀr azzal az ´ntelt feltev¢ssel sem kell ¢ln¡nk, hogy tudunk valamit a vilÀgrÂl. MÀr
annak meg¢rt¢s¢hez, hogy mit jelent, azt
hissz¡k, hogy tudunk rÂla valamit, is modalitÀs sz¡ks¢geltetik. MiutÀn magyarÀzataink
kontrasztÁvak, nagyon sokszor vonatkoznak
arra, mi t´rt¢nt ahelyett, ami t´rt¢nhetett volna. De vajon mi teszi ¢rtelmess¢ ezt a kontrasztot? Lehet, hogy nem a lehets¢ges vilÀgok fogalma segÁt majd e k¢rd¢s megvÀlaszolÀsÀban, de valahogyan m¢giscsak meg kell
tudnunk vÀlaszolni. °s ennek semmi k´ze
sem a neoplatonizmushoz, sem a theodicaeÀhoz, viszont nagyon is sok k´ze van nemcsak
a modern tudomÀnyhoz, de a mindennapok-
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hoz is ä valahogy el kell szÀmolni azokkal a
frÀnya lehetûs¢gekkel.
Azt ÀllÁtod, hogy l¢tez¢s csak egy van ä az
egyfajtÀjÃ, fokozatok ¢s ¢rt¢kek n¢lk¡li l¢t.
TalÀn nem kell bizonygatnom, hogy egyet¢rtek, hiszen magam is ezt Árom ä egy¢bk¢nt
a David Lewis nevü metafizikai ÀlmodozÂval
egyet¢rt¢sben. De m¢g ha csupÀn lyukszÂ is
a lehets¢ges vilÀg, ahogyan Árod, az¢rt m¢giscsak gondolkodunk, Árunk meg olvasunk
felûle, Ãgy, ahogyan azt p¢ldÀul ¢n vagy Te
most tessz¡k. °s azt nem tagadhatod, hogy
ez az ÁrÀs, olvasÀs meg t´preng¢s az aktuÀlis
vilÀg r¢sze, mert legalÀbbis ¢n annak tartom
magam, meg t¢ged, meg a Te gondolataidat
is. Te erre azt mondod: persze hogy l¢teznek
ezek a gondolatok, de àvalamennyi ens rationis csupÀnÊ. çm ha Ágy van, hova lett akkor a
l¢t egys¢ge? M¢giscsak bevezet¢sre ker¡lnek
a skolasztikus (meg karteziÀnus) l¢tfokok
vagy l¢tfajtÀk? Van, ami àcsupÀnÊ l¢tezik, ¢s
van, ami simpliciter? Lehet, hogy m¢gse egys¢ges a l¢t? °n veled tartan¢k, meg Parmenid¢sszel, ahogy Te ¢rted: de igen, egys¢ges
kell legyen. Csakhogy a k¢rd¢s nem arra vonatkozik, hogy egys¢ges-e a l¢t, hanem hogy
ennek az egys¢ges l¢tnek r¢sz¢t alkotjÀk-e a
lehetûs¢gek vagy sem. Erre viszont nincs egyszerü vÀlasz, mert szeretn¢nk is elker¡lni,
hogy a r¢szei legyenek, meg mintha muszÀj
is lenne, hogy a r¢sz¢nek tekints¡k ûket. Innen a metafizikai probl¢ma. Ha tetszik: az ¢sz
antinÂmiÀja, ellentmondÀsa ´nmagÀval, amit
illene feloldani. Nem tudom, lehet-e, de azt
tudni v¢lem, hogy nem lehet rÂla azt ÀllÁtani,
hogy nincs.
De a lehets¢ges vilÀgok term¢szet¢re vonatkozÂ k¢rd¢s a sok k´z¡l egy k¢rd¢s csupÀn, amely kenyeret ad a modern metafizikusnak. °s ¢n nem is ezt tekinten¢m korunk
metafizikai alapk¢rd¢s¢nek. Szerintem korunk alapvetû metafizikai k¢rd¢se a redukcionizmus lehetûs¢g¢re vagy sz¡ks¢gess¢g¢re
vonatkozik. °s ez a k¢rd¢s bizony nagyon is
azt ¢rinti: where WE go from here. Azt jÂsolod,
hogy a komputerforradalmak (s talÀn itt a
modern tudomÀnyt is ¢rted) majd lelÃgozzÀk
rÂlunk az Âkor eszmei hordal¢kÀt. Nos, ami
a metafizikÀt illeti, ¢n nem Ágy lÀtom. °pp ellenkezûleg: a modern tudomÀny ¢s a komputerforradalmak tartjÀk ¢letben a common
sense Àltal tradicionÀlisan h¡lyes¢gnek b¢lyegzett ¢s rendszeresen kifigurÀzott metafi-

zikai okoskodÀst. A determinizmussal kapcsolatos probl¢ma manapsÀg (s r¢gÂta mÀr)
nemcsak a metafizikus probl¢mÀja, de tovÀbbra is metafizikai probl¢ma: nem fogja
semmif¢le tesztelhetû empirikus hipot¢zis,
semmilyen experimentum crucis eld´nteni. Ami
pedig a komputereket illeti, hÀt furamÂd ¢pp
azok vezettek vissza a metafizikÀhoz. A gondolkozÀs term¢szet¢re ¢s a fizikÀlis vilÀghoz
valÂ viszonyÀra mÀsk¢pp tekint¡nk a kibernetika forradalma Âta. °ppen ez a forradalom tette lehetûv¢, hogy Ãjragondoljuk a materializmus, monizmus, dualizmus klasszikus
metafizikai probl¢mÀit. R´viden: azok a tudomÀnyok, amelyek egykor talÀn egy metafizikaellenes filozÂfiÀnak szolgÀltak alapul,
ma annak legfûbb tÀplÀlÂivÀ vÀltak. A kvantummechanika sokkal t´bb metafizikai k¢rd¢st vet fel (p¢ldÀul a kauzalitÀssal ¢s a determinizmussal kapcsolatban), mint a klaszszikus mechanika, ¢s a àkognitÁv tudomÀnyÊ
sokkal kev¢sb¢ zÀrkÂzhat (¢s zÀrkÂzik) el a
metafizikai k¢rd¢sektûl, mint a klasszikus behaviorizmus. Az az empirikus tudomÀnyok
Àltal nyÃjtott hÀtt¢rtudÀs, amely mindig is
alapjÀul szolgÀlt a modern metafizikai vitÀknak, ma inkÀbb ¢lteti azokat, mint valaha.
Hadd zÀrjam a kortÀrs metafizika es¢lyeinek e hozzÀszÂlÀsod indukÀlta tovÀbbgondolÀsÀt egy ¢rdekes megjegyz¢sedre adott r´vid
vÀlasszal. Azt gyanÁtod, a modern metafizikusok javÁthatatlan sci-fi-rajongÂk, s hogy a sok
fantaziÀlÀs megfek¡dte a gyomrukat. ValÂ
igaz, a modern metafizikusok szÁvesen hasznÀlnak fantasztikus p¢ldÀkat. A leghevesebb
bÁrÀlat emiatt nem is a lehets¢ges vilÀgozÂkat
¢ri, hiszen legt´bbj¡k csak egy matematikailogikai struktÃrÀt nevez lehets¢ges vilÀgnak,
¢s nem tulajdonÁt l¢tez¢st neki abban az ¢rtelemben, ahogyan azt Lewis teszi. Van azonban egy mÀsik fontos metafizikai probl¢ma,
a szem¢lyes azonossÀg probl¢mÀja, ahol gyakoriak az igazi, vaskos sci-fi-t´rt¢netek: g¢nseb¢szet, agytranszplantÀciÂ, teletranszportÀlÀs, gondolatmultiplikÀlÀs ¢s tÀrsaik. Gyakran k¢rdezik: mi ¢rtelme ennek? Mes¢nek talÀn jÂ, de mif¢le argumentatÁv erûvel bÁr? Be
kell valljam, magam is azok k´z¢ a rajongÂk
k´z¢ tartozom, akik szerint bizony bÁrhat.
Hogy furcsÀk e feltev¢sek, fantasztikusak,
k¢ptelens¢gek? Lehet. De az¢rt hadd mondjak valamit. A modern fizika ma mÀr tesztelhetû hipot¢zisei alapjÀn tudjuk, hogy ha l¢-
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tezne egy ikertestv¢rem, aki kellûk¢pp nagy
sebess¢ggel el¢g tÀvolra rep¡l tûlem, majd
visszat¢r egy ¢ven bel¡l, engem aggastyÀnk¢nt lÀt viszont. Nem az a k¢rd¢s, lehets¢ges-e,
hogy Ágy van, a modern fizika azt tanÁtja,
hogy sz¡ks¢gszerü. Ha a term¢szettudomÀnyok ¢s a technolÂgia haladÀsÀban bÁzva azon
az alapon talÀlnÀnk komolytalannak a modern metafizikÀt, hogy p¢ldÀi vagy k´vetkeztet¢sei a tudomÀnyok¢nÀl àfurcsÀbbakÊ vagy
àk¢ptelenebbekÊ, akkor azt kell mondjam: ha
a metafizikÀnak ilyen ellenfelei vannak, mÀr
nincs is sz¡ks¢ge sz´vets¢gesekre.
Huoranszki Ferenc

A Holmi novemberi szÀmÀban megjelent, PçcÁmü novellÀm (mÀr
ha bÀrmilyen szempontbÂl az eny¢m) sz´veg¢t pedÀns korrektori toll igazgatta hozzÀ az
akad¢miai fentebb stÁl neurotikus normÀjÀhoz ä b¡rokratikusan kÁm¢letlen k´vetkezetess¢ggel. Az Ãgynevezett pÀros testr¢szek
megnevez¢s¢rûl van szÂ, vagyis combokrÂl,
karokrÂl ¢s mellekrûl. Ha az àemberÊ (¢rtsd:
a hÁm) nûkkel foglalkozik, sz¡let¢s¢tûl fogva
tapasztalhatja, hogy a nûknek szemeik ¢s
melleik ¢s karjaik ¢s combjaik vannak, vizuÀlisan csakÃgy, mint taktilisen, min¢l k´zelebb
vagyunk a nûh´z, annÀl inkÀbb. Nagyon is
elt´k¢lt mÂdon hasznÀltam tehÀt t´bbes szÀmÃ alakokat, egyr¢szt mert ez fejezte ki az ¢rz¢kel¢s sorÀn szerzett tapasztalataimat, mÀsr¢szt mert ebben a tekintetben az egyes szÀmÃ alak csupÀn alternatÁvak¢nt ¢l a nyelvhasznÀlatban, a k´znapiban ¢s az irodalmiban egyarÀnt. Az ÀllÁtÂlagos normÀt ÀthÀgÂ
t´bbes szÀmÃ hasznÀlatra rengeteg p¢ldÀt
id¢zhetn¢k, hirtelen¢ben csak kettû jut
eszembe, AdytÂl: àKezei, feh¢r, kis virÀgok, /
Borzas, barna fejemre hulltak...Ê, meg egy verscÁm: A SZEMEIM SORSA. S mivelhogy szÀnd¢kosan ¢ltem plurÀlis alakokkal, goromba belebicskÀzÀsk¢nt ¢rt, hogy egy preceptori k¢z
(f¢lk¢z?) ä szerzûtÀrsammÀ tolakodva ä kiamputÀlta a sz´vegbûl a nûi melleket, combokat
¢s karokat, s valamennyi mondatot, ahol eff¢l¢rûl szÂ esett, k¢retlen¡l Àtfogalmazta: nincsenek tÃl nagy mellei helyett ànincs tÃl nagy mel-

RIZSNAK NINCS HATçRA

leÊ, sz¢p hosszÃ combokat helyett àsz¢p hosszÃ
combotÊ, PÀrizs vilÀgnagy emlûi helyett àk¢t vilÀgnagy emlûjeÊ, combjai helyett àk¢t combjaÊ stb.
stb. jelent meg (korrektorom gondosan megszÀmlÀlta tehÀt a mondott testr¢szeket...). RÀadÀsul roppant figyelmetlen¡l; azt Ártam p¢ldÀul: ...rÀlÀtok... kicsi melleire. Olyan boldogtalannak lÀtszanak szeg¢nyek... Az ÀtmÀzolt sz´veg
Ágy jelent meg: à...rÀlÀtok... kicsi mell¢re. Olyan
boldogtalannak lÀtszanak szeg¢nyek...Ê (PÀrizs vilÀgnagy emlûirûl szÂlva egy¢bk¢nt abszolÃt
jogosulatlanul erûltette rÀ a sz´vegre der¢k
stilisztikai inkvizÁtorom azt a k¢pzetet, hogy
PÀrizsnak csupÀn k¢t melle van!)
ögy lÀtszik, akad m¢g jÀmbor l¢lek, aki
aprªs Derrida is abban a hiszemben k´zelÁt a
sz´veghez, hogy az visszavezethetû, sût visszavezetendû valamif¢le isteni metasz´veghez...
Mindez elker¡lhetû lett volna, ha legalÀbb
kapok korrektÃrÀt. NyilvÀn meg kellett volna sic!-elnem a drÀga pÀros testr¢szecsk¢ket
mind... No, majd legk´zelebb!
Harag persze nincs, inkÀbb meg¢rt¢s ¢s
szeretet:
MolnÀr MiklÂs

BorÃs essz¢t olvashattunk a hatvan¢ves Tandori Dezsûtûl a Holmi legutÂbbi szÀmÀban.
Ehhez szÂln¢k hozzÀ:
Egy vers ha j´nne, ¹nh´z k¡lden¢m,
kedves Maestro. Hatvan, ennyi volna?
Nem sok, ha n¢zem: pÀratlan mivolta
hÀny volttal ¢g k´lt¢szet¡nk eg¢n!
°s lesszel is, nemdebÀr? Lesz szives
szÁvni e rossz vilÀg kÁnos leh¢t m¢g.
Homok pereg, h¢tk´znapokra h¢tv¢g,
´n ÀtszitÀlja ä s ez javunkra lesz.
SovÀny vigasz? v´g´sz? vagasz? vugusz?
FogytÀn a kedve, kedves g¢niusz?
A MÃzsa (vagy mi) rÀm szÂl: H¢, ma ezt
rÂdd:i
Isten, ha vagy, ha nem, imÀm az¢rt esd:
jobb kedvben ¢ltesd
e jÂ MaestrÂt.
VÀrady Szabolcs

