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Tar SÀndor

ASSZONYOK FEKET°BEN
A nû hangja Ãgy kongott abban a s¡ket ¢s kietlen t¢rben, mintha egy nagy, rozsdÀs
¡stbe besz¢lt volna, repedt harang kelyh¢be, nagy sz¡netekkel, nem volt normÀlis,
amit ilyenkor mondott, ¢s hangosan, mintha szÁnpadon vagy szÂsz¢ken Àllna, a f¢rfi
sokszor gyül´lte ezeket a perceket, soha nem volt m¢g szÁnhÀzban, mÀsfelûl viszont
kellett valami, valaki, akkor is, ha ¢rthetetlen ¢s bolond. A nû centim¢terekre fek¡dt
tûle, vele egy¡tt inkÀbb, ¢s lefekv¢s utÀn, ha m¢g magÀnÀl volt, mindig eljÀtszott valamit, azon a rekedt, eszelûs, m¢ly hangjÀn, amit nem lehetett mindig k´vetni. ý nem
is akarta.
Fiatal korodban meghaltÀl volna ¢rtem. ögy mondtad.
Meg is.
T¢nyleg?
HÀt hogyne. Ha te mondod.
De sz¢p lett volna!
NormÀlis vagy? Mi¢rt nem te?
De akkor meghaltam volna ¢n is!
Abban a korban az ember m¢g nem tudja, mi a halÀl.
°s most? Ebben a korban?
Most mÀr tudja.
°s?
Mit ¢s?
Most is meghalnÀl ¢rtem?
Eszem ÀgÀban sincs. Most mÀr magunktÂl is meghalunk.
Tulajdonk¢ppen nem is bÀnnÀm. Elegem van mÀr mindenbûl. Te, Pista! Hogy
hÁvnak engem?
Jutka!
M¢g jÂ, hogy a nevemre egyÀltalÀn eml¢kszel.
Mit akarsz ezzel mondani?
Semmit. R¢szeg vagy.
Te is. °n vettelek ¢szre, nem igaz? A levesosztÀsnÀl.
Mert bundÀm van, igaz, nagy, neh¢z f¢rfibunda, de meleg. RÀd pont jÂ lenne,
ha meghaln¢k.
Persze hogy a kabÀtodat lÀttam meg elûsz´r, ¢s csak utÀna, hogy te is benne vagy.
Na, mondtam magamban, inkÀbb egy ilyen nûvel bÃjn¢k ´ssze ezeken a hideg napokon, hogy melegÁts¡k egymÀst, abban a kabÀtban, mint egy mÀsik szerencs¢tlennel.
Ennyi, csak?
Ennyi. De nem tudom biztosan, lehet, vÀrtam m¢g valamit tûled.
Mit?
Azt nem, hogy ennyit nyavalyogsz, fantaziÀlsz.
Akkor mit? A kabÀtomat?
Kiment a fejembûl. Hagyjuk abba. Aludjunk.
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B¡d´s van itt.
Ki lehet bÁrni.
Azt mondjÀk, a benzintûl kihullik az ember foga.
HÀt, nem tudom. HÀny fogad van?
A fene tudja.
SzÀmold meg a nyelveddel.
Aha... nyolc.
Akkor mit akarsz?
Ez a kenûanyagraktÀr a gyÀr hÀtsÂ, elhanyagolt, nyÀron gazos udvarr¢sz¢n, a vadn´v¢nytûl mÀr-mÀr lÀthatatlan ajtaja m´g´tt volt, Erûspista, ahogyan a sorstÀrsai szÂlÁtottÀk az indulatos ¢s nagy erejü f¢rfit az ¡veges füszerpaprika neve nyomÀn, szinte
v¢letlen¡l akadt rÀ, azt a semmi kis drÂthÀlÂt kellett kibontani, az ajtÂ kifeszÁt¢se sem
volt nagy müvelet, ¢s mit Àd Isten, egy valÂsÀgos paradicsom. A sz¢les polcok, mint
megannyi emeletes Àgy a magafajtÀnak, azt pedig tudta, hogy az ilyen helyeken, ahol
abban a rengeteg hordÂban ¡zemanyag van, soha nem fagy meg a levegû. °s û sem.
Ebben ugyan t¢vedett, k¢sûbb megtapasztalta, hogy bizony itt is ki lehet hülni, mik´zben a kenûanyagok ¢s a gÀzolaj nem, m¢gis jobb volt, mint az utcÀn vagy a hajl¢ktalanszÀllÂ mostoha, zsarnoki rendj¢ben, ahol mindenki lop, csal ¢s hazudik, reggel, mikorra mÀr v¢gre Àtmelegedn¢l, mehetsz vissza az utcÀra. A terepet est¢nk¢nt foglalta
el, mikor mÀr nem kellett tartani a sofûr´ktûl, ¡zemanyag-v¢telezûktûl, nyugalom
volt, ha pedig valaki m¢gis be akart volna menni a csarnokba, Pista bizonyÀra le¡ti,
vagy belefojtja a k´zeli m¢regraktÀr derÁtûmedenc¢j¢be, ami bezzeg soha nem fagyott
be, ¢s nem t´rûdik vele, mi lesz utÀna. Ez egy mÀsik vilÀg. JutkÀt nem volt neh¢z becserk¢szni, r¢szeg volt, ¢s nem sokkal azelûtt szÀmoltÀk fel a bÃvÂhely¢t a Nagyerdûn,
PistÀnak pedig sz¡ks¢ge volt melegedûtÀrsra, aki mellette van, mikor nagy a baj, betegs¢g, razzia, eltakarÁtÀs, ¢s a hideg. RÀadÀsul a nûnek bundÀja volt, ¢s azt ÀllÁtotta,
valaha szerelmesek voltak.
Te meg vagy sz¢d¡lve. Mi? Ketten?
HÀt persze. Nem eml¢kszel?
°n mÀr semmire sem eml¢kszem. De mintha r¢mlene valami.
Szem¢t vagy. A technikumba jÀrtÀl, tornÀztÀl. Neked volt a legjobb tested, a virÀgkarnevÀlon is ott feszÁtetted magad a Biogal kocsijÀn.
°n?
Igen.
Soha nem jÀrtam technikumba.
HÀt hovÀ?
SehovÀ. G¢plakatosk¢nt szabadultam volna, de nem jÀrtam v¢gig.
Ez nem igaz.
De.
Te voltÀl a legszebb diÀk Debrecenben, mindenki azt mondta.
Ki az a mindenki?
M¢g az ÃjsÀgban is benne volt a k¢ped. Velem. Engem ´lelt¢l Àt azon a f¢nyk¢pen, akkor ismerkedt¡nk ´ssze, a fotÂs azt mondta, keress¢l magad mell¢ valakit a
lÀnyok k´z¡l, ¢s te engem vÀlasztottÀl.
T¢ged?
Engem. Tudod, az a baj, hogy sokat iszol, amitûl lassan elborul az eszed, ¢s nem
eml¢kszel semmire.
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Lehet. A te eszed sincs teljesen rendben, ital n¢lk¡l sem, csak nem veszed ¢szre.
Az¢rt csak mondjad, ne t´rûdj vele, hogy nem ¢rdekel. Volt folytatÀsa is?
Minek?
Annak az ´lel¢snek, amit szerinted csak a fotÂs kedv¢¢rt csinÀltam.
°n Ãgy gondolom, nem csak a fotÂs kedv¢¢rt. Mert utÀna...
Na, mi volt utÀna?
Jutka sÂhajtott, nem lehetett tudni, hogy a nosztalgia boldogsÀga vagy az eml¢kek
mÀsf¢le terhe alatt, ¢s lassan beburkolÂzott a vastag, k¢k vasutasbunda oltalmÀba, mÀra el¢g. ErûspistÀnak nem. Volt ereje kinyitni azt a büzlû ruhadarabot, hogy k´zelebb
ker¡lj´n a nûh´z, akit nagyjÀbÂl vele egykorÃnak, olyan jÂ negyvenesnek gondolt, ¢s
persze a meleghez.
Mondjad mÀr!
Majd! Most aludn¢k, menj arr¢bb.
Nem megyek, fÀzom.
Reggel korÀn kell ¢bredni, hatkor mÀr ¢l a gyÀr, j´hetnek bÀrmikor, addigra el kell
tünni, nyomokat eltakarÁtani, aztÀn k´vetkeznek a melegedûk, levesosztÂhelyek, csikkek, marad¢kok, amiket a kukÀzÂk martalÂc hada meghagy, f¢ldecik, decik, gy¡m´lcsborok, napk´zben az ember nem besz¢l, azon igyekszik inkÀbb, hogy ¢letben
maradjon. JutkÀt Ãjabban egy z´ld kabÀtos alak k´rny¢kezi, a nû fonnyadt arcÀval is
vonzÂ jelens¢g ebben a tÀrsasÀgban, csak a bundÀjÀ¢rt egy vagyont kaphat, aki szert
tesz rÀ, csakhogy Erûspista r¢sen van, az a bunda mÀr az ´v¢, egyelûre a nûvel egy¡tt,
de ezen majd lehet segÁteni. A z´ld kabÀtossal kem¢ny szavakkal k´zli, hogy a nû a
feles¢ge, majd k¢zzel kiveszi a kolbÀszt a f¢rfi leves¢bûl. Ezt az¢rt elfogadjuk, mondja
az illetû k¢p¢be pofÀtlanul, ¢s akkor m¢g ´r¡lj, hogy ennyivel megÃsztad! Jutka k´zben csapong, vihÀncol, ¡vegbûl itatjÀk, hamarosan tele van a keze, szatyra ¢lelemmel,
amit nem a jÀrÂkelûk, hanem a t´bbi szerencs¢tlen nyom a markÀba, akkor Erûspista
azt mondja, el¢g. El¢g lesz mÀra. A hÃszemeletes toronyhÀz huzatos lÀbÀnÀl esznek
egy padon, ´sszebÃjva, mert hideg van, Erûspista darabonk¢nt veszi el a nûtûl az ennivalÂt, erûszakkal is, Jutka ev¢s k´zben harcolna, v¢den¢ a sajÀtjÀt, de rem¢nytelen,
k¢sûbb a f¢rfi cigarettÀra gyÃjt, most mÀr eml¢kszem, mondja.
Mire?
Egyszer itt ¡lt¡nk, csÂkolÂztunk, martuk egymÀst, mint lÂ a t´k´t.
Na, itt biztosan nem. Akkor ez a hÀz m¢g nem volt meg.
Akkor is. ºlhett¡nk itt a f´ld´n is vagy a betonon.
G´r¢ny vagy. Hazudsz is. Csak a bundÀm kellene. Meg az ¢lelem.
HÀt persze. Mire gondoltÀl?
Megett¢l tûlem mindent.
Egy kis piÀt szerezhetn¢l m¢g, eredj!
H¡lye.
°n adok neked szÀllÀst, v¢delmet!
UtÀllak.
így is jÂ. De az¢rt hozzÀl.
Honnan?
A z´ld kabÀtos majd ad.
A raktÀrban meg kell becs¡lni a csendet, f¢lÂrÀnk¢nt szem¢ly- ¢s tehervonatok hÃznak el robajlÂ zajjal a szinte csak m¢terekre l¢vû sÁneken, de ki lehet bÁrni. Igaz, a
vasvÀzas polcok ilyenkor megremegnek, ¢s sokÀig zeng benn¡k a k¡lsû zaj, de ha k¢t
ember egy¡tt alszik egy ilyen v¢kony deszkÀn, az maga a boldogsÀg, Jutka bundÀja

298 ã Tar SÀndor: Asszonyok feket¢ben

terjedelmes, n¢mi vonakodÀs utÀn PistÀt is, mint egy embriÂt, be tudja fogadni. Erûspista ilyenkor mÀr t´bbnyire r¢szeg vagy m¢g r¢szegebb. De mikor nincs meg a kellû
kÀbulat, nem tud elaludni. Ny¡zs´g, feszeng, nem tud mit kezdeni magÀval, f¢lÀlomban is tÃrnÀ ki a nût a bundÀbÂl. így aztÀn Jutka sem alszik, vÀr, r¢sen van, mit akar
a f¢rfi, de az csak szuszog, vergûdik. Mi bajod, k¢rdezi k¢sûbb a nût.
Menj arr¢bb, nyomsz.
°s ha nem nyomlak, jobb?
Jobb.
°s valamikor?
Nem bÀntam, ha nyomsz, mikor m¢g az a sz¢p tornÀszfiÃ voltÀl.
Na lÀtod. Te meg egy belevalÂ csaj, akit ´r´m volt nyomni.
Eml¢kszel most mÀr?
HÀt persze.
Akkor mondjad!
Volt az a f¢nyk¢p¢sz, aki azt mondta, ne legyek egyed¡l a k¢pen, vÀlasszak magam mell¢ egy kis ribancot, Ãgy lesz az igazi, Ãgy lesz sz¢p, fiatalos. Te meg ¢pp ott
voltÀl.
AztÀn?
AztÀn elment¡nk valahovÀ dugni.
Nem, nem. M¢g ott az ´lt´zûben megcsÂkoltÀl.
Milyen ´lt´zûben?
HÀt ahol a sportolÂk ´lt´znek-vetkûznek...
Igen? Szerintem nem ott.
De.
ögy eml¢kszem, mÀr a fotÂzÀsnÀl, ott, mindenki elûtt lesmÀroltalak.
Ott is. De az ´lt´zûben volt az igazi.
Oda te be sem mehett¢l!
Dehogynem. Te loptÀl be. Nem volt mÀr ott senki, csak mi ketten, meg a sok
f¡rdûzû fiÃ meztelen test¢nek hÀtrahagyott illata.
Igen, most mÀr eml¢kszem. Hadd menjek k´zelebb, fÀzom.
Pista ugyan semmire sem eml¢kezett, amirûl Jutka besz¢lt, de hideg volt ¢s nyomorÃsÀg. Akkor hÀt legyen. Ez a nû minden bizonnyal beteg, k´h´g, krÀkog, zsinÂrban szÁvja a feketepiaci cigarettÀkat, olykor elÀjul, ¢s most amirûl mes¢l, az egy mozi
vagy valami sz¢d¡lt Àlom, valahogy m¢gis jÂ vele besz¢lni, valakivel n¢ha besz¢lni kell.
Most elcsendes¡lt, a f¢rfi mÀr azt hitte, alszik, mikor folytatta.
Azt mondtad, most kettesben vagyunk, akÀr sikoltozhatok is, nem fogja meghallani senki, tehÀt ne sikoltozzak, Ãgyis megteszed velem, amit akarsz.
Ezt mondtam?
Ezt.
PistÀnak ez sem jutott volna soha az esz¢be, ¢let¢ben nem erûszakolt m¢g meg senkit, de lehet, hogy rosszul eml¢kszik.
Ez hol volt?
Enikû¢k lakÀsÀn. Azt hazudtad, hogy hÀzibulira megy¡nk, pedig csak a kulcsot
k¢rted el, nem volt otthon senki.
Enikû¢k lakÀsÀn?
Az a Black Sabbath-szÀm ment a magnÂn ÀllandÂan, hogy asszonyok feket¢ben.
°s aztÀn?
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AztÀn megt´rt¢nt a dolog. Gy´ny´rü volt. Megmutattad nekem, milyen is egy
fiÃ a valÂsÀgban, egy kicsit be is vadultÀl, erûszakos lett¢l, a szÀmnÀl kezdted, ¢s pofon
vÀgtÀl, mert azt nem akartam, f¢ltem tûle, pedig jÂ volt, csodÀlatos, arcommal abban
a meleg f¢szk¢ben, amit mindig eltakartok, nagy, felizgult dolgodat k¢sûbb a melleim
k´z¢ hÃztad, l´kt¢l, nyomtÀl, szorÁtottÀl, szuszogtÀl, rÀngattÀl, majd minden a hely¢re
ker¡lt, ¢n pedig azt mondtam, ilyen boldogsÀg nincs is a vilÀgon, mindjÀrt fel fogok
¢bredni abban a lakÀsban. Min nevetsz?
Hogy dinnye vagy. Te ezt olvastad valahol. Ilyet csak egy teljesen bezsongott,
ki¢hezett nû tud kitalÀlni. Vagy valami pornÂfilmben lÀttad.
Lehet. Van egy anyajegy a k´ld´k´d alatt.
A f¢rfi az utÂbbi tÁz-tizen´t ¢vben nemigen vizsgÀlgatta, mif¢le folt van a hasÀn vagy
bÀrhol a test¢n, most megn¢zhette volna, de itt a vetkûz¢s kiss¢ k´r¡lm¢nyes, ¢s nem
tudta, mi¢rt, de attÂl is tartott, hogy nem talÀl ott semmit. Most mÀr megint r¢mlik
valami, mondta, mint akinek t¢nyleg r¢mlik, ¢s ¡gyesen bef¢szkelte magÀt a kabÀtba,
m¢g a lÀbujjadat is nyaltam. Meg minden¡tt.
Az nem ott volt, hanem nÀlunk.
Aha.
Mikor elÀjultam.
BerÃgtÀl.
Akkor m¢g nem. Nem kellett. Hanem az ´r´mtûl. Amit ott veled Àt¢ltem.
NahÀt. MostanÀban is az ´r´mtûl szoktÀl elsz¢d¡lni?
Igen. Ha rÀgondolok arra a szoba-konyhÀs lakÀsra...
Most is rÀgondoltÀl, ¢s m¢gsem... Mif¢le szoba-konyhÀsra? Azt mondtad, a belvÀrosban laktÀl az ¡gyv¢d apÀddal!
Az is csak egy szoba-konyha volt.
Hazudsz megint. K¢pzelegsz.
HÀt persze.
°s mi¢rt?
Ha nem tudod, aludjunk inkÀbb.
Tudni akarom!
PrÂbÀld meg.
Erûspista akkor mÀr tudta a t´bbiektûl, hogy Jutka valÂban egy ¡gyv¢d lÀnya, de
teljesen dilis, ¢s tulajdonk¢ppen tanÀrnû, akit egy romaiskolÀbÂl tanÀcsoltak el azzal,
hogy veri a cigÀnyokat. K¢sûbb szÁnhÀzban jÀtszott, de onnan is kirÃgtÀk.
Nem vertem senkit.
HÀt mit csinÀltÀl vel¡k?
Jutka nagyot sÂhajtott, m¢lyeket l¢legzett, a f¢rfi mÀr attÂl tartott, elÀjul.
Volt egy f¢nyes szemü fiÃ, akit jobban szerettem, mint a t´bbit. Ez volt a bün´m.
HÀny ¢ves volt?
Tizenhat. Mindig bukott.
Nem lehet, hogy û volt az, aki...?
De.
Igen?! Aki a szÀdat, a melledet...?
Igen.
Enikû¢kn¢l...
Meg nÀlunk is.
Akkor ¢n mi voltam?
KÀprÀzat.
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Nem volt ez nagy baj, ebben a tÀrsasÀgban sok zavart elm¢jü is megfordul, ¢s Pista
szÀmÀra a bunda fontosabb volt mindenn¢l. Ez a bomlott agyÃ tyÃk is csak addig volt
elviselhetû, mÁg hozta az ¢lelmet, italt, ¢s persze a bundÀja. Csak nehogy elmenjen
orvoshoz, mert akkor mindennek lûttek. Pista biztos volt benne, hogy ûk az ¢letben
nem talÀlkoztak, m¢gis ¢rdekes volt, amiket a nû mes¢lt, ahogyan eml¢kezett. A f¢rfi
n¢ha mÀr elhitte, ¢s ha eleget ivott, azt mondta magÀban, jÂl van, jÀtsszunk. Telt vele
az idû.
Azt mondod, ott voltÀl, mikor bajnoksÀgot nyertem. °n mÀr nem tudom, milyen
dressz volt rajtam, te eml¢kszel?
Persze, piros Adidas.
Eredj mÀr, azokban az ¢vekben Adidas m¢g nem l¢tezett nÀlunk.
Akkor is. HÀt nem ¢rted? Az van, amit elk¢pzel magÀnak az ember.
HÀt lehet. Az¢rt besz¢lj csak nyugodtan, ne t´rûdj vele, hogy nem figyelek.
A levesosztÀsnÀl n¢mi vita utÀn mindig elûreengedt¢k a t´bbiek, k¢rt, k´vetelt, hisztizett, n¢ha meg is ¡t´tt¢k, Pista valahol hÀtul figyelt, nehogy baja ess¢k ennek az eszementnek, egy-k¢t pofon miatt azonban nem avatkozott k´zbe, hadd szokja a nû. Jutka
k¢t adagot k¢rt mindig, a f¢rjemnek is, rebegte halkan, ami jÂ volt, mert k´zben Pista
is megkapta a maga adagjÀt, ¢s ez hÀromszoros ¢tkez¢st is biztosÁtott, amibûl Erûspista
legalÀbb k¢t adagot azonnal befalt. K¢sûbb m¢g ´sszeszedtek itt-ott, amit tudtak, most
n¢mi p¢nzre is szert tettek valami gyüjt¢s vagy alapÁtvÀny kegy¢bûl, amit r´gt´n borra,
pÀlinkÀra, s´rre cser¢ltek, este pedig a raktÀrban nagy lakmÀrozÀs kezdûd´tt. Be is
rÃgtak, megborotvÀlkozhatnÀl, mondta Jutka vÀratlanul, igen, hagyta jÂvÀ Pista, de
nem Àrtana egy f¡rd¢s neked sem, olyan b¡d´s vagy, mint a g´r¢ny.
Nekem mÀr betegszagom van. Halottszagom.
Ez megint egy nagy h¡lyes¢g, ha megf¡r´dn¢l, semmi szagod nem lenne. BeleizzadtÀl a bundÀba. N¢ha levehetn¢d magadrÂl, hogy egy kicsit kiszellûzz´n.
EllopnÀk. °s hol a francban f¡r´djek?
Itt van az ¡lepÁtûmedence, nincs nagyon hideg, mÀma olvadt.
Nem.
De. Meleg a vÁz.
Na, jÂ, de csak akkor, ha te is f¡rdesz. Nem hagyom itt veled a kabÀtot.
Helyes. Legfeljebb megfagyunk.
Nem vetkûztek meztelenre, Jutka is hagyott magÀn valamit, a f¢rfi is, Ãgy lopakodtak ki a medenc¢hez. A vÁz nem volt m¢rgezû, a galvanizÀlÀsbÂl kiker¡lt nikkel, krÂm
a medence aljÀra ¡lt, a savak, lÃgok erûsen hÁgÁtva folytak bele, a munkÀsok is ebben
mostak kezet, arcot nyÀridûben, ha nem lÀttÀk, f¡r´dtek is. Most t¢l volt. Ne kavard
fel nagyon, mondta Pista JutkÀnak, dideregtek, ´l¢ben tartva Ãsztatta a nût a m¢g
langyos l¢ben, sÃrolta a test¢t egy ronggyal, Jutka n¢ha felszisszent, horkantott, menj¡nk innen, mondta nemsokÀra, fÀzom. °n is, mondta Pista, de most mÀr mondd el,
hogy volt ez az eg¢sz. Micsoda? HÀt veled meg velem. Nem mondom, csak ha kimegy¡nk innen, mondta a nû, ugye, most bele akarsz fojtani? Olykor k´p´tt egyet, k¢kes
volt a vÁz abban a gy¢r, udvari vilÀgÁtÀsban. Mi¢rt ¢rdekel most annyira, k¢rdezte aztÀn, pont itt, ebben a trutymÂban? Mert, gondolom, a vÁztûl megj´tt az eszed, ¢s nem
besz¢lsz ´sszevissza.
Te mÀr nem vagy az a tornÀszfiÃ, aki voltÀl, te mÀr nem vagy senki.
De nem is voltam soha! °s te sem vagy mÀr tanÀrnû a cigÀnyiskolÀban. Ugye,
mi soha nem talÀlkoztunk? Ugye, csak mese az eg¢sz? A tornÀszfiÃ meg a cigÀnykamasz is?
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Az hÀt. De m¢rt baj ez? Mi van m¢g nek¡nk ezenkÁv¡l?
HÀt neked nem sok. Meg nekem se. Na, gyere, kiviszlek innen. ögy lÀtom, rajtad
a vÁz sem segÁt.
A raktÀrban gyorsan lehÃztÀk magukrÂl a vizes g´nc´ket, a f¢rfi v¢gigd´rzs´lte Jutka test¢t egy mÀsik ronggyal, majd a magÀ¢t is, az ÀtÀzott ruhanemüket gondosan
kicsavarta, kiteregette, majd Ãgy puc¢ron gyorsan bebÃjt û is a bundÀba a nû mell¢.
Jutka sokÀig vacogott az ¢jszakai f¡rdûz¢stûl, Pista bort t´lt´tt a szÀjÀba, majd ivott û
is, nem fÀzott mÀr, reggelre pedig lesz egypÀr tiszta feh¢rnemüj¡k, amit felvehetnek.
A nû rÀzkÂdott egy kicsit, Pista azt hitte, m¢g mindig fÀzik, csak k¢sûbb vette ¢szre,
hogy sÁr. Most mi van, k¢rdezte tûle. Semmi, mondta a nû, ¢s sÂhajtott.
Eg¢sz ¢letemben egy igazi, nagy szerelemre vÀgytam, amit soha nem kaptam
meg. Az¢rt vagyok itt.
Te egy igazi, nagy dugÀsra vÀgytÀl, szerelemrûl m¢g soha nem mondtÀl egy
szÂt sem.
Dehogynem. Csak nem vetted ¢szre.
°s ¢n? °n mi¢rt vagyok itt? Mit gondolsz?
Azt te tudod. Vagy te sem. Soha nem mondasz magadrÂl semmit.
Nem is fogok.
Lehet, hogy magad sem tudod, ki vagy.
De, azt tudom.
°s hogy ki voltÀl, azt tudod?
Az meg nem ¢rdekel.
Azt mondjÀk, katonatiszt voltÀl.
Hagyd abba.
Lehet, hogy engem kerest¢l.
Na, t¢ged aztÀn nem.
De az¢rt elvagyunk itt, nem? °s nappal is. EgymÀssal.
T¢ged nem is JutkÀnak hÁvnak.
Nem hÀt.
°n szÂlÁtottalak Ágy elûsz´r.
Mit akarsz?
Semmit.
Te m¢g soha nem gondoltÀl arra, hogy ¢n egy nû vagyok?
De. °rzem. JÂ nagy melled van.
Na, ne h¡ly¡lj, ezt ne csinÀld!
Mi¢rt ne?
Nincs mÀr tejem. MÀr az is k¢ne?
Nem az¢rt, csak Ãgy.
Akkor jÂ. Egy ¢ve, k¢t ¢ve m¢g volt.
Ha lecsukod a szemed, elhiszed, hogy ¢n vagyok a tornÀszfiÃ? Vagy az a f¢nyes
szemü tanÁtvÀnyod?
Nem kell lecsuknom, nyitott szemmel is mindig ûket lÀtom. Csak Àlmodni nem
Àlmodom rÂluk soha.
Hogy ÀlmodnÀl rÂluk, mikor nincsenek?
Az¢rt jÂ lenne. LegalÀbb egyszer.
Akkor most hiÀba fogsz sikoltozni, v¢dekezni, nem hallja senki, ¢n pedig Ãgyis
megteszem veled, amit akarok.
Te?
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°n. Sz¢tkÃrlak, te meg majd ¢nekelsz k´zben. Amit akkor ¢nekelt az a zenekar.
Asszonyok feket¢ben...
Az az... na, engedj!
Ne!, most ne, ¢n nem akarom!
°nekelj!
Nem tudok!
Hogy is mondtad? Elûsz´r a szÀd, aztÀn a melled, utÀna pedig minden a hely¢re
ker¡l.
Ne...! Menj innen! ¹lt´zz¡nk fel, hol a ruhÀm? Nem volt igaz az eg¢sz, ¢n csak
kitalÀltam!
De akkor ki volt?
Az apÀm.
Hazudsz most is. Mindig hazudsz. Mire jÂ ez?
Semmire.
ApÀdra nem hasonlÁtok v¢letlen¡l? Akkor akarnÀd?
Egy kicsit. De akkor sem. Mit r´h´gsz?
Te dinka, nyomorult bestia, ¢n bezzeg akarnÀm!
He?
Ha tudnÀm.
Istenem! Mennyivel jobb Ágy. ögy megijesztett¢l! Aludjunk inkÀbb, ¢s Àlmodjunk azzal, akivel jÂlesik, akivel akarunk.
Az lesz. Csak hadd r´h´gjem ki magam rendesen. Holnap pedig hÃzzÀl el
messzire, ne is lÀssalak.

Petri Gy´rgy

SZERETN°M TUDNI
Szeretn¢m tudni, mi¢rt vagyok itten,
ahol mÀr semmi sz¡ks¢g nincs reÀm.
Fetrengek kukack¢nt a porban itt lenn,
nincsen se j´vûm, se tavaszom, se hazÀm.
Nagyon hiÀnyoznak az univerzÀl¢k,
ha lenn¢nek m¢g, talÀn talpra Àlln¢k.
°n vagyok bün´s, ¢n tettem sokat,
hogy elpusztÁtsam mennyorszÀgomat,
mert ´nhitt voltam nagyon, ¢n, a bamba,
azt hittem, vehetek mindent magamra
(vagy hittem inkÀbb, robbanok, mint a bomba?).
Nem tudom, nem tudom... Tiszta ¢sz?
Kikezdi a valÂsÀgot, mint a pen¢sz:
nos, ennyire vitte a tiszta ¢sz.
S hogy undorodva magunkkal betelt¡nk:
testi l¢t¡nknek v¢ge, f´l´tte lebeg lelk¡nk.

Petri Gy´rgy: Versek

MEGJ¹TT A T°L
No, tess¢k, megj´tt
a t¢l,
szÀllong az undorÁtÂ
halÀlfeh¢r,
lesz majd belûle
pocsoly ¢s lucsok,
sz¡rke
mocsok.
Nem az a kimondott
s¢taidû.
Randa, undok.
ElkedvetlenÁtû.
HovÀ lettek a r¢gi
kem¢ny telek,
amikor szopogattam
ereszrûl t´rt jeget?
Azok a gy´ny´rü,
m¢teres j¢gcsapok,
mikor m¢g t¢l volt a t¢l,
ropogÂs kem¢ny fagyok...
mikor m¢g korcsolyÀzni
lehetett a DunÀn
¢s füszeres forralt bort
sz¡rcs´lni azutÀn.
¹tven´t ¢vesen
megfÀradt, beteg f¢rfi,
szeretn¢k a gyerekkoromba visszat¢rni.
Sohase hittem volna,
szÀnalmas Àllapot,
hogy Ágy kapaszkodom,
hogy ¢lni akarok.
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A V°G°N
A v¢g¢n idejut az ember
megtelve minden f´rtelemmel
nem vÀgyik ¢lni mÀr tovÀbb
Àmde m¢gis valami vÀgy
bÀr nem tudni hova, tovÀbb...
Maradjunk-e avagy menj¡nk,
hiszen itt volt poklunk ¢s menny¡nk
¢s nincsen elûd´m, utÂdom
kihez k´tûd´m, kitûl meghatÂdom,
solus ipse vagyok, szÂlÂzÂ ipse,
egy¡ttmük´dni ¢s ¢rezni k¢ptelen,
egy lavÂr szennyes vÁz neki a v¢gtelen,
ki´ntendû, akÀr egy ¢jjelied¢ny:
lehetûleg az ablakon Àt
ahogy egykor a franciÀk,
a hÃgy a szem¢lyis¢g, a szar az ¢n,
az utÂbbi ez¢rt oly reked¢ses, kem¢ny,
klozetk´lt¢szetet az¢rt müvelni m¢gse
szÀnd¢kozom, m¢g akarok magammal
kezdeni valamit, vagy mondjuk
hasznÀlni magamat valamire,
m¢giscsak jobb fel-, semmint elhasznÀlÂdni,
m¢g ha amit mondok,
nem is lesz igazi, csak valÂdi.
Halok lassacskÀn meg.
De k¢retik nem meghatÂdni
ha szabad k¢rnem annyi hadd adass¢k
nekem, hogy f¢lre¢rteni ne tess¢k.
A f¢lelem meg ne osztass¢k,
mÀr csak az¢rt se, mert ¢n t¢nyleg nem f¢lek,
tehÀt nem lenne fair a play,
ha nem ter¡ln¢k megadÂn
a semminek el¢be,
ha nem ÃszkÀln¢k à¢tvÀgygerjesztûk¢ntÊ
e gyanÃs l¢ben,
s nem lenn¢k ugyanakkor minden l¢ben kanÀl,
mint a k´ltûk ¢s filozÂfusok ÀltalÀban,
rÀgom Ãgyis magamat b¢v¡l mint a f¢reg,
de kifel¢ vagyok mint fÀn a k¢reg,
vagy mint h¡llûn a pikkely,
h¡lû h¡llû, jÀtszom
az ¢letemmel, amÁg lehet, amÁg kell.
°s hogy meddig kell, azt ¢n d´nt´m el:

Parti Nagy Lajos: Versek

amÁg a felelûtlen nyirkos, nyÀlkÀs, hanyag
l¢lekben talÀlhatÂ m¢g
szÀraz vagy szÀrÁthatÂ
tÀp- avagy fütûanyag
vagy jobb hÁjÀn ¢p¡letalapozÀshoz hasznÀlhatÂ salak.

Parti Nagy Lajos

(RñZSAKçSA)
Mennybûl a vÀros s¡ppedt rÂzsakÀsa,
azangyalsz¡rke lÀzas nyammogÀs,
taposni hÂrakÀsrÂl hÂrakÀsra,
¢s ¢lni, halni, csÃszni egyre mÀs',
de rossz, de jÂ, mint mübûr aktatÀska
s¡ket f¡l¢n a snassz, hideg fogÀs,
a puszta drÂt a hÃst mÀr r¢g kivÀsta,
¡res markodban g´rcs, fontoskodÀs,
a nagy Sz¡netben sehol semmi pausa,
mint hÀlÂkocsik v¢rv´r´s kalauza
viszed a holdat, sonkÀs ¢s tojÀs,
ablakrajzfilmek csÀmpÀs Mikimauza,
Àthelyeznek egy szÀrnyvonali pauzra,
s hangcsÁk leszel majd, hosszÃ cincogÀs.

(EGY SZçLKçS MOZIHýS)
SikÀlt kûtÀlak, t¢li kertmozik,
hol az Ãristen hasonlÁtkozik,
valami albÀn, rossz pufajka rajta,
¢s mint a gÀzcsû, keskenyk¢k az ajka.
S mert varjakk¢nt mi folyton v¢tkez¡nk,
csurom egy tollg´rcs lÀbunk ¢s kez¡nk,
a gyarlÂsÀgunk jajj, semmi se rejti,
bÃs cvikker¢t az Ãr ´l¢be ejti,
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¢s Ãgy legyint, mint szÀlkÀs mozihûs,
ha visszanyelni sincs mÀr k´nnye sÂs,
nagy n¢ma roncs, s bÀr cs´ppet sem besz¢des,
odavakkant egy fÀd, szomorÃ nûnek
(a f¢lhomÀlyban lassan ´sszenûnek):
àna Àlljon fel, ¢s menj¡nk innen, ¢desÊ

TANDORíRT VERS
T. D. hatvanadik sz¡let¢snapjÀn
Kedves Dezsû, ki mindent tandorÁrtÀl,
amire szÂ volt ¢s lett volna rÀ,
erdûnyi fÀt ki nyelvv¢ g¢ppapÁrtÀl,
ahogy a nagy Reimerling mondanÀ,
kedves Dezsû, ki ennyit Árni bÁrtÀl,
a mester¡nk vagy Ágy ¢s Ãgy, nanÀ,
te, isten b¡ff¢j¢ben dÃs papÁrtÀl,
el sem bÁrnÀ, ki k´rbehordanÀ,
hÀt k´rbeÀllunk kiskanÀlni sz¢pen,
kedves Dezsû, hisz Àll a mü k´z¢pen,
az ismerûs ¢s titkos tandarab,
felnûtt¡nk rajtad, mintha nyelvkovÀszon,
lobogjon n¢ked hatvan rûfnyi vÀszon,
ki egymagad vagy nÀlad tandoribb.

LÀszlÂffy AladÀr

TESTýR íRñ
A zÃzmarÀtÂl csipke-v´lgyek
¢s szita-kertek, h¡l a tÀj.
Nyomor¢k Àgak t¡nd´k´lnek,
¢s k´d k´h´g, ¢s k¢j ha fÀj.
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Mert visszÀjÀra fordul minden,
hol teremt¢ss¢ vÀlt halÀl
a l¢t borotva¢l¢n innen
magÀnak szerepet talÀl.
Egy kalamÀris k¢ne ottan,
ahol a tÀjnak tava sok.
MiÂta viselnek parÂkÀt
a bÃs erd¢lyi havasok?
*
A fejedelem katonÀja...
feje, a sÀpadt porcelÀn
elgurult orszÀgnak alÀja
egy roppant bumm-bumm hajnalÀn.
A t´r´k gyarmat krinolinos
nagyhercegnûje sÁrdogÀl:
volt-nincs ajÀnd¢k, jaj de kÁnos,
eltakarja a nagydivÀny.
Itt ¢lek n¢mi tompasÀgban.
RÀm f¢r: rebellis hajlamok
lelassulnak a megszokÀsban.
MÀr m¢zeskalÀcsbÂl vagyok.
*
Eszelûs nemtûje a helynek
azt k¢pzeli, hogy MÀria,
s hogy ¢n vagyok a jÂsolt gyermek,
akirûl szÂl az Ària.
Benyit a b´rt´nûr a bûr´n,
kis sebek k¢rdik: mit akar?
CellÀm hatÀrÀt magam ûrz´m.
Az istÀllÂszag betakar.
A mestermüvek rÀm lehelnek.
Mint egy¢b magyar hajlamok.
Eszelûs orszÀga a helynek.
TÀn magyar s po¢ta vagyok.
*
A nyereg-v´lgy, a feszes nadrÀg,
a sarkantyÃ s a lÂmeleg.
A sors vÀltott bûr´ket ad rÀd
s egy vÀltozatlan szerepet.
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VÀgtatsz egy t¢li operettben,
a c¢ll´v´lde dÁszlet¢n ä
kilÀtszik csipke-mÃzsÀd, ketten...
sz¢p indiÀn-huszÀr-leg¢ny.
Mint parÂkÀban, mÀr a hÂban
a b´lcs erd¢lyi havasok!
E bÃs pojÀca-rokokÂban
rokokÂ pojÀca vagyok.

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 Syblos partja s a t´mj¢nt
termû Panchaia tÀja ä mÀr Ãgysem tudsz menek¡lni
tûlem, rÀdlelek Ãjra... Nem rejthet Thule, se SÀba
pusztasÀga, se Gandarae s pÀrÀs Taprobame... Nem
tarthat fogva Pasargaias 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
* 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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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!

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.
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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!

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

MolnÀr MiklÂs

IBN KARAFFA EVANG°LIUMA
àEgy hÀtsÂ-eurÀzsiai kisvÀrosban volt egyszer egy ember: a bolsevik birodalom helyi
kormÀnyzÂsÀgÀnak lÀnctalpakkal alattvalÂvÀ simÁtott polgÀra, lelkeit vesztett lelk¢sz,
elcsapott n¢ptanÁtÂ, f´ldj¢tûl megfosztott szûlûsgazda. Akarom mondani, uralkodott
egyszer egy vilÀgbÁrÂ nagy kirÀly, Ãgy hÁvtÀk, hogy Nagy F¡l´p. Az a hÁr jÀrja rÂla,
hogy hatalmas volt, feddhetetlen ¢s bûkezü, igazsÀgos ¢s magasztos. (A nem Àltala fakasztott ¢s ellenûrz´tt forrÀsokbÂl szivÀrgÂ hÁrek szerint viszont k´ny´rtelen, v¢reskezü zsarnok volt; Ãgy gondolta p¢ldÀul, hogy nem uralkodhat biztonsÀgban, csak ha
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valamennyi testv¢r¢t meg´leti. Ezt a gondolati eidoszt b¢rgyilkosok t´lt´tt¢k meg mat¢riÀval: ein Mann, ein Wort, n¢mÀn, teleolÂgiai egys¢gben.) B¢relt t´rt¢netÁrÂk garmadÀja bizonygatja: test¢nek sz¢ps¢g¢t, gondolkodÀsÀnak emelkedetts¢g¢t, tetteinek
nemess¢g¢t tekintve t´k¢letesnek kell ût mondanunk. Hatalma ¢s gazdagsÀga a hagyomÀny szerint sok mÀs kirÀly¢t tÃlszÀrnyalta. Ennek a kirÀlynak olyan gy´ny´rü
feles¢ge volt, hogy nûi sz¢ps¢gben sohasem akadt pÀrja: akik valaha k´zelrûl vagy tÀvolrÂl megpillanthattÀk ¢s rÂla beszÀmolhattak, mind ezt tanÃsÁtjÀk. Birgitta, a termetre, ÀbrÀzatra s a sz¢ps¢gben keresett minden dolgokra n¢zve ritka hÁres kirÀlynû
a tiszta asszonyisÀg szÁne-virÀga, a legkivÀlÂbb er¢nyek gy¢mÀntja volt; becs¡lete tiszta,
mint a t¡k´r, mert holtÀig ûrizkedett mindattÂl az ÀllhatatlansÀgtÂl ¢s romlottsÀgtÂl,
ami oly sok asszony szÁv¢ben f¢szket ver. (Az ellenkezû ¢rtelmü krÂnikÀkat F¡l´p ÁrÀskurkÀszai rendre felkutatjÀk, a krÂnikÀk sz´veg¢t kivakarjÀk, mÂdosÁtjÀk vagy ¢ppens¢ggel meg is semmisÁtik.)
Az istenek, Ágy a t´rt¢netÁrÂ, fiÃgyermekkel ajÀnd¢koztÀk meg a kirÀlyt ¢s a kirÀlynût, az eg¢sz kozmosz ´r´k´s¢vel ¢s meghÂdoltatÂjÀval; a nemes gyermek a SÀndor
nevet kapta. Egy hagyomÀny szerint a kirÀlyn¢t deus ignipotens kakas vagy kÁgyÂ ejtette teherbe. A ma ¢lû hatalmasok k´z¡l senki sem uralkodik oly v¢gtelen tÀgassÀgok
f´l´tt, mint a maga idej¢ben ez a SÀndor. Bûre kellemes illatot Àrasztott, szÀjÀnak ¢s
eg¢sz test¢nek jÂ illata ruhÀit is ÀtjÀrta. Teste t¡zes volt ä talÀn ez tette hajlamossÀ az
ivÀsra, ¢s ez okozta indulatossÀgÀt is. A tagjaiban ¢kes, termet¢ben dÁszes kirÀlyfi, Ágy
a rege, szeretetben, sz¢ps¢gben ¢s er¢nyess¢gben cseperedett, ¢s semmi sem hiÀnyzott
belûle, amit nemes kirÀlyi magzattÂl megkÁvÀnhatunk. (Vagyis tizenhÀrom esztendûs
koromra vad, rakoncÀtlan, r¢szegeskedû suhanccÀ nûttem volna; legkedvesebb szÂrakozÀsom: hogy szelÁdÁthetetlennek tartott lovakat t´rjek nyereg alÀ. Olyan mezû ez a
t´rt¢net, melyre kicsapom, aztÀn megjÀratom, meglegeltetem jÂ atyÀmat: a lelkeit
vesztett lelk¢szt, elcsapott n¢ptanÁtÂt, f´ldj¢tûl megfosztott szûlûsgazdÀt.)
Hogy SÀndor tudÂs oktatÀsban ¢s lovagi nevel¢sben r¢szes¡lhessen, elhatÀroztam,
hogy iskolÀba adom. NagyralÀtÂ terveket sz´v´gettem egysz¡l´tt fiam felûl. TanÁtÀsÀt
nem akartam mindenest¡l zeneoktatÂkra ¢s k´ltûkre bÁzni, magamhoz hÁvattam hÀt
a leghÁresebb ¢s legnagyobb tudÀsÃ filozÂfust. Nagy tudomÀnyÃ, gÀncstalan f¢rfiÃt,
tisztes korÃ tanÁtÂmestert szegûdtettem SÀndor mell¢, a messze f´ld´n hÁres b´lcselû,
Karaffa JÂzsef szem¢ly¢ben. így szÂltam a filozÂfhoz: ä Magiszterem, becsvÀgy, virtus,
erûs k¢z, szervezû müv¢szet legyenek vez¢rlû eszm¢id! Gyermek¡nket okÁtva, mÀr ifjan tedd ût b´lccs¢! ä Mindenben Âhajod szerint fogok cselekedni! ä mondta Karaffa,
aki a teljes b´lcsess¢g birtokosa volt, olyannyira, hogy mindmÀig, ¢s az elj´vendûkben
nemk¡l´nben, az eg¢sz vilÀg az û szellem¢nek kincseibûl ¢l. ä ögy fogom tanÁtani a
gyermeket, hogy az arany k´z¢p, lehetûs¢g ¢s illendûs¢g szerint virtusra, megbecs¡l¢sre ¢s tekint¢lyre t´rekedj¢k, ¢s minden dologba beavatom, amire a vilÀgban sz¡ks¢ge lesz. ä így vÀlaszoltam: ä Jutalmad busÀs lesz, b´lcs magiszter! ä íg¢retem mÀr
csak az¢rt is kecsegtetû muzsika lehetett a mester f¡l¢nek, mert ¢pp akkoriban siker¡lt
fegyveres hÂdÁtÀssal hatalmas arany- ¢s urÀnbÀnyÀk birtokÀba jutnom.
Az uralkodÂ palotÀja elûtt gy´ny´rü gy¡m´lcs´s Àllott: az Ordaskert ä ennek sz¢l¢n pedig egy pompÀs kis kast¢ly. (A gy´ny´rü gy¡m´lcs´s: n¢hÀny diÂ-, szilva- ¢s
barackfa; a pompÀs kis kast¢ly: teh¢nistÀllÂhoz ragasztott nyÀri konyha.) Azt mondta
a kirÀly: ä Magiszterem, vedd birtokodba a kast¢lyt gyermek¡nk s tenmagad, valamint
a szolgÀlatodra rendelt szem¢lyzet szÀmÀra! ä °s nem volt szemernyi halad¢k sem.
Karaffa JÂzsef nyomban gondjaiba vette a fiÃt, ¢s elsû leckek¢nt, palatÀblÀn pala-
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vesszûvel, megismertette vele az a b d g r s sz betüket. SÀndornak eleinte egyÀltalÀn
nem volt Ány¢re, hogy iskolamester jÀrma alÀ ker¡lt. çmde hamarost igen sok bel¢plÀntÀlÂdott mester¢nek tudomÀnyÀbÂl, mert ¢rtelme gyors ¢s fog¢kony volt: hetvenhetedh¢t orszÀgban sem lehetne nÀlÀnÀl eszesebb hasonkorÃ kirÀlyi deÀkocskÀt talÀlni. De aztÀn, ÁrtÀk a t´rt¢netÁrÂk, sajnÀlatosk¢pp megfosztotta ût ¢rtelm¢tûl ¢s szorgalmÀtÂl az irgalmatlan szerelem.
A kirÀlynû egy szobalÀnyt tartott maga k´r¡l, akirûl azt reg¢lik a sokr¢tegü krÂnikÀk: orcÀja ¢s termete olyan sz¢p volt, hogy bel¢kÀprÀzott a szeme, aki csak rÀtekintett.
A nûi sz¢ps¢g minden szak¢rtûje azt mondta rÂla, hogy t´k¢letes, ¢s minden dÁjra
m¢ltÂ. Elûkelû nemzets¢gbûl szÀrmazott, az eg¢sz vilÀg ´rvendezett l¢ny¢nek. Szemnek-szÁvnek ez a gy´ny´rüs¢ge tehÀt a kirÀlynû komornÀja volt, ¢s Ãgy hÁvtÀk: Anna.
(Amirûl a sz´vegvakarÂ nem tud: nincs ÁrÀs, ami ne jÂvÀÁrÀs volna; hogy minden ÁrÀs:
evang¢lium, minden ÁrÀs apolÂgia, azaz apollÂi csÂktan.)
A palimpszesztusnak ezen a r¢sz¢n jÂl olvashatÂ egy mÀsik sz´veg is: eszerint mivel
egymÀst ´r´kk¢ sakkban tartÂ csalÀdi jÀtszmÀnkban folyvÀst a der¢k, takaros kislÀnyt
jÀtszottam, mindig el kellett hallgatnom, vakarnom, hazudnom kannibÀli gy´ng¢ds¢gü anyÀm ¢s apÀm elûl az ¢letemet. CsalÀdi jÀtszmÀnknak az volt a vez¢rlû ideÀja:
sohase a valÂsÀgot, mindig csak nipp¢deni mÀsÀt, pontosabban helyettesÁtûj¢t, k¢nyelmeset, puhÀt, lÀgyat. Sz¡leim ¢s ¢n cs¡cs´rÁtve ¢s csicseregve terrorizÀltuk egymÀst;
otthonunkban mindig tisztÀra volt porolva ¢s kef¢lve annak a szûnyegnek a lÀthatÂ
felszÁne, amely alÀ bes´p´rt¡k az ¢let¡nket, Árja ez a mÀsik sz´veg.
A hazugsÀgra vonatkozÂ tÀrsadalmi parancs mibenn¡nk bensûv¢ vÀlt, zsigeri felszÂlÁtÀssÀ, egyetemes viselked¢snormÀvÀ: mint arany k´z¢p, lehetûs¢g ¢s illendûs¢g.
Ellenûrizni magunkat, ellenûrizni a mÀsikat! A l¢ttelens¢g ä biztonsÀg! K´rpÀlyÀn rep¡lt¡nk valÂtlansÀgaink szûnyeg¢n; nett¡l ¢s flottul mük´d´tt a rendszer, a fort¢lyos
retteg¢sek rendszere, melyben eltitkoltuk, mintegy betiltottuk magunkat ¢s a mÀsikat,
szÀrmazÀsunkat, szem¢lyes ¢s csalÀdi t´rt¢net¡nket. EgymÀstÂl valÂ retteg¢s¡nk fenntartÀsÀnak szÀmos biztosÁt¢ka volt, ezek t¡zetes gondozÀsa kategorikus imperatÁvusszÀ
nûtt. ÏFulladÂrohamot kapok, ha...Î; ÏSzÁvinfarktusom lesz, ha...Î; ÏElkurvulok, ha...Î;
ÏA te t´rt¢neted az ¢n ellens¢gemÎ; ÏNem akarunk tudomÀst szerezni arrÂl, hogy netÀn nem vagy der¢k kislÀnyÎ; ÏNem akarok tudni arrÂl, hogy a te fajtÀd az ¢n fajtÀmat
deportÀlta ¢s deportÀltattaÎ; ÏNem vagyok hajlandÂ tudomÀsul venni, hogy te ahhoz
a fajtÀhoz tartoznÀlÎ; ÏNem veszek tudomÀst arrÂl, hogy ¢vtizedek Âta agonizÀltokÎ.
ºv´lt´tt benn¡nk az elfojtott besz¢d n¢masÀga. Mintha b¡ntet¢sbûl ¢lt¡nk volna,
bel¢nk ¢pÁtett titkosrendûr´k parancsainak engedelmeskedve. Valamikori rettenetes,
elmondhatatlan bün´k¢rt vezekelt¡nk. Ebben a t´rt¢netektûl megfosztott teny¢szetben cseperedtem f´l: sz¡leim ¢s ¢n annyit hazudtunk, hogy szinte sterilizÀltuk egymÀst. Sem/semek k´z¢ szorÁtva, dimenziÂtlanul vergûdt¡nk. Szenvedt¡nk ¢s szenvedtett¡nk, szem¢lytelen¡l, an¢lk¡l, hogy rÀocsÃdhattunk volna nyomorÃsÀgunk mibenl¢t¢re. Es leidet ä ebbe voltunk bepr¢selve.
HazugsÀgketrecembûl meg-megsz´ktem, serd¡l¢sem Âta egyre szisztematikusabban: vertem anyÀmat (Ïaddig ¡sd anyÀdat, amÁg melegÎ), titkos naplÂt Ártam, nyugati
orszÀgokban utaztam, elhagyott temetûket f¢nyk¢peztem, hasist szÁvtam; intellektuÀlis k´z´s¡l¢sekrûl, transzcendens szeretûrûl ÀbrÀndoztam, k´zben egy stÀjer apÀcakolostor kertj¢ben csalÀnnal verdestem a csiklÂmat. Ï°n v¢tkem, ¢n igen nagy v¢tkem,
mondd meg n¢kem: ki a legszebb a vid¢ken?Î Misztikus szertartÀsokon vettem r¢szt,
melyek ´nkÁv¡leti Àllapotba juttattak. Titkosnak, tilalmasnak, mÀsnak szerettem hinni
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magamat, b¢kÀba rekesztett hercegnûk¢nt oda akartam felszÀrnyalni, ahova csak kivÀlasztottak juthatnak el. ögy prÂbÀltam enni, inni, ´lt´zk´dni, ahogy exkluzÁv nûh´z
m¢ltÂnak k¢pzeltem, Árja ez a sz´veg.
SzÀmomra nem l¢tezhetett valÂsÀg, ami ¢szlelhetû ¢s birtokba vehetû, mert valÂsÀgomat, ´nmagam megismer¢s¢t tilalmak illett¢k, az ´n¢szlel¢s, a valÂsÀgban l¢tez¢s
tabuvÀ ¡tûd´tt. Legeslegfûbb tabu azonban a szar volt a mi sterilizÀlt porcelÀnzugolyunkban: a szar, amibe a nagypapa, ¢vekig tartÂ b¢lrenyhes¢g ¢s inkonzisztencia, otthonunk teleszarÀsa utÀn, valÂsÀgosan belefulladt. Gyakran Ãgy r¢mlett, csalÀdunkban
a nagypapa volt az utolsÂ, akinek k´ze lehetett a valÂsÀghoz, az utolsÂ, aki valÂsÀgot
termelt. MinÀlunk a szar hovatovÀbb mindannak metaforÀja lett, ami szabÀlytalan,
rendellenes, t´rv¢nyen kÁv¡li, tilalmas, kerÁt¢sszaggatÂ, h¢zag¡tû, fald´ntû, torlaszrombolÂ, k¢sûbb pedig jelk¢pe lett mindannak, ami ´nmaga ura, mindannak, ami/aki
´nmagÀban ¢s ´nmagÀnak valÂ elegendûs¢ge folytÀn megszabadult az ´sszes sz¡ks¢gtûl, megvÀlt minden k¢nyszertûl, vagyis nem r¢sze semmilyen Àllamnak, Árja a sz´veg. Sz¡leim n¢ma diskurzusÀban ily mÂdon mindig a szarrÂl volt szÂ, annak lettek
ûk ¢letfogytos tÃszai. Szarral t´lt´tt neutronbombÀn d´glûdt¡nk, vagyis benne inkÀbb. Sohasem tudtam formÀltat szarni, mindig fostam. CsalÀdom szÀmÀra az alfab¢ta
titka, amit mindegyik¡nk kivakarni, mÂdosÁtani vagy ¢ppens¢ggel megsemmisÁteni
iparkodott: szar ¢s basz s ¢s szabads g. E triÀsz szenvedû nyomorultjai, Árja ez az ÁrÀs,
egyre elker¡lhetetlenebb¡l, egyre k¢nyszeresebben hasznÀlva bizonyos metaforÀkat:
egy t´rt¢net¢tûl/t´rt¢neteitûl megfosztott korszak ¢s f´ldr¢sz eseti bünbakjai, balekjai;
ez a m¢nage ¥ trois: a korszak k¢nyszermodellje, mük´d¢si s¢mÀja. çldozatuk egyszersmind jÂvÀÁrÀs is. Ez a korszak, ezen a f´ldr¢szen, Âhatatlanul be kellett hogy k´vetkezz¢k: az ´nmaga ellen fordulÂ ÁrÀs sz¡ks¢ges stÀciÂjak¢nt. Ha nincsenek valÂsÀgos
t´rt¢netek, Árja ez a lÀthatÂvÀ tett sz´veg, a valÂsÀgnak nincsenek k´vetkezm¢nyei,
nincs felelûss¢g, hanem ÀlmodozÀs van, k¢pzelg¢s ¢s csapongÀs ¢s felelûtlens¢g ¢s szorongÀs ¢s iszony van; tiszta t¡k´r elûtt eljÀtszott pÂzok, szerepl¢si viszketegs¢g, fellengz¢s, kihÁvÂ viselked¢s ¢s azonnali behÂdolÀs, agresszÁv ´nmutogatÀs, ´nb¡ntet¢sek,
pÀnik, hiszt¢ria.
ValÂsÀgot termelni Ágy lehetetlen, gondolhatta Anna, ¢s korosodÂ sz¡lei elûl, az û
tudtuk n¢lk¡l F¡l´p kirÀly udvarÀba menek¡lt, hogy t´rt¢neteket hÂdÁtson magÀnak.
A sihederr¢ serd¡lt SÀndor forrÂ szerelemre lobbant irÀnta. °rz¢keinek zavarodottsÀgÀban folyton azon jÀrt az esze, hogyan is enyhÁthetne kiss¢ vÀgyakozÀsÀnak terh¢n.
Befellegzett a tanulÀsnak mindenest¡l: egyre csak a leÀny utÀn leskelûd´tt, ¢s hozzÀ
sÂvÀrogva, az û nev¢t ny´gd¢cselve szerzett magÀnak magl´vell¢st titkos helyeken, napjÀban tucatszor is. Ha sehol sem bukkanhatott a lÀnyka nyomÀra, a legnagyobb nyugtalansÀg jelei mutatkoztak rajta. Szinte nyavalyat´rûsnek v¢lte mindenki. LÀngolva
em¢sztûd´tt a szeretett leÀny utÀn, gondolataiban mÀr szÀmtalanszor egyes¡ltek. Aki
maga is szerelemtûl szorongattatva ¢rzi magÀt, felfoghatja, milyen Àllapotban volt.
SÀndor a szenved¢ly mÀrtÁrjÀvÀ lett, Árja az apologetikus szerzû; egyÀltalÀn nem tudta mÀr, mit kezdjen magÀval. Az apolog¢ta szerint ezer ¢vben nem tesz nagyobb erûszakot f¢rfiszÁven a szerelem, mint akkor a SÀndor¢n. BÀrhol jÀrt: vadat hajszolt, lovagi
mesters¢gben gyakorolta tagjait, zacskÂjÀt vagy beleit ¡rÁtette ä akÀr Àllt, akÀr ¡lt, akÀr
fek¡dt, mind ¢beren, mind Àlmodva ´r´kk¢ a gy´ny´rü, mÀmorÁtÂ Anna volt szÁv¢ben.
SokÀig Ágy folyt a dolog. Min¢l sürübben lÀthatta, annÀl k´zelebb f¢rkûz´tt a sz¢ps¢ges kicsik¢hez. Szeretete mindennap nagyobbodott. Addig-addig k´rny¢kezte, mÁgnem a leÀnyon is erût vett a szerelem. Midûn SÀndor a hozzÀja valÂ szeretet¢t megje-
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lent¢ n¢ki, a tüzrûlpattant AnnÀcska rÀ¢bredt, hogy szenved¢lyesen kÁvÀnja az ifjÃt.
°s mert SÀndor oly hevesen, oly Àllhatatosan k¢rlelte, majd zsarolta ¢s fenyegette,
megÁg¢rte neki, hogy ¢jszaka vÀrni fogja az Ordaskert egy kies hely¢n.
Ily mÂdon adtak talÀlkÀt egymÀsnak: csÂkot vÀltottak, f´lfedt¢k test¡ket, a csiklandÂs, lÀgy füÀgyban szerett¢k egymÀst szerelemmel. Ettûl kezdve egymÀs hüs¢ges szerelmi pajtÀsaivÀ lettek, ¢s valahÀnyszor csak szer¢t ejthett¢k az egy¡ttl¢tnek, k¡l´nbs k¡l´nbf¢le furfangos pozitÃrÀkban, lelem¢nyesn¢l lelem¢nyesebb mÂdokon, a legnagyobb gy´ny´r´k k´zepette Ãjult meg szerelm¡k ¢s vÀgyakozÀsuk. MÀs szÂval Anna
k¢ts¢gbeesetten, mÀniÀkusan szem¢lyis¢geket, maszkokat, alkalmi szerepeket r´gt´nz´tt magÀnak, SÀndor rovÀsÀra, ÀmÁtÀsÀra, ¢p¡l¢s¢re, sajÀt semmij¢nek leplez¢s¢re.
Az ´r´k´s izgatottsÀgtÂl ¢s izgatÀstÂl üz´tt maszkulin hiszt¢rika tele volt pÂzolÀssal,
affektÀlÀssal, nyafka vilÀgpolgÀr-hûz´ng¢ssel. Mik´zben ´lelkeztek, gyermeki csodÀlkozÀssal figyelt; elsûsorban ´nmagÀt figyelte: azt, ahogyan SÀndor ´lel¢s¢t fogadja.
TapasztalÀsai ekk¢nt megkettûzûdtek. Remegû szavakkal, f¢lmondatokkal k´zvetÁtette magÀnak ¢s tÀrsÀnak, mintha sportesem¢nyrûl tudÂsÁtana, szeretkez¢s¡k fejlem¢nyeit. ÏJ¢, ¢n most baszokÎ, ÏÂ, ¢n most nagyon boldog vagyokÎ, Ïemberek, ¢n most
minden valÂszÁnüs¢g szerint ¢lvezekÎ; leginkÀbb azonban arra ¡gyelt, nehogy teherbe
essen, s nehogy tÃlontÃl hangosra sikeredj¢k tÀrsÀnak k¢jh´rg¢se.
Eleinte nem tudott feloldÂdni bennem; ritkÀn ¢rezhettem, hogy eleg¢re tettem volna. ögy r¢mlett, titkosrendûr posztol a pinÀjÀban. Szilajul szerettem: erûszakosan,
mintha csikÂt t´rtem volna nyereg alÀ. Anna t¡zelt, sziporkÀzott, ragyogott ä de sohasem al¢lt: azt nem tudta szÁnlelni. Mintha mindig r¢sen lett volna. ÏRohad az
agyamÎ, Ïsohasem ¢ltemÎ, Ï¢n mindig egyed¡l voltamÎ, mondta, mÀsszor meg erûsk´d´tt, hogy tud ¢lni, hogy szabad, ¢s hogy megtanult szeretni. Valahogy mindk¢t
esetben igazat mondott, bÀr hazudott ÀllandÂan. BÀr ä vagy inkÀbb tehÀt. Jelenl¢t¢vel
besugÀrozta, f´lhevÁtette ¢s gÃzsba k´t´tte az ¢letemet. Ha viszont (= tehÀt) autisztikumÀba gubÂzott, olyankor gy´t´rt ¢s gy´t´rtette magÀt; f´lverte ¢s magÀra uszÁtotta
a m¢lyemben szunnyadÂ sz´rnyeket. Tele kalandvÀggyal, izgÀgasÀggal ä erûinek
nagyrahorgadÀsakor r´pÁtett minden vele levût, fel a magasba. ÏMilyen ¡de, milyen
friss! Csupa k¢ptelens¢g.Î ºde, friss ¢s k¢ptelen, mint Ãjonnan kiÀllÁtott elmeorvosi
diploma egy hi¢na gyomrÀban. Az ¢ppen-ilyens¢g lehengerlû igaza, csodÀja, cÀfolhatatlansÀga, kikezdhetetlens¢ge. NÀrcizmusom asszisztensnûje?, Árja ez az ekritÃra. Egy
alkalommal kÁgyÂ tekeredett elû Anna szÀjÀbÂl, ugatÀsra fakadt, szart okÀdott, majd
lÀngra lobbant ¢s porrÀ ¢gett.
E pajtÀskodÀs nem maradhatott rejtve az iskolamester elûtt. TanÁtvÀnyÀnak szerelembe habarodÀsa miatt vesz¢lybe ker¡lt az û magasztos müve. SzolgÀkat bÁzott meg
tehÀt az ifjÃ figyel¢s¢vel. ÏK´vetni! Ellenûrizni! Lehallgatni! KompromittÀlni!Î így
mindent ki is derÁtett. Igen hevesen megdorgÀlta SÀndort, szidalmakkal ¢s ¡tlegekkel
illette, ¢s ¢jjel-nappal szigorÃan ¡gyelt minden l¢p¢s¢re. ÏBÁzzÀl, fiam, mert vilÀgraszÂlÂ tetteket fogsz cselekedni, ¢s ez sok izzadsÀgot ¢s fÀradsÀgot szerez majd a dics¢retedet meg¢neklû k´ltûknek ¢s zeneszerzûknek!Î SzÀzf¢lek¢ppen t´rekedett elverni
elm¢j¢t a lÀnyrÂl, Àm fikarcnyi foganat n¢lk¡l: mihelyt kereket oldhatott, korai vagy
k¢sei ÂrÀn, a kirÀlyi siheder azonmÂd szerelmes¢hez inalt, hogy gy´ny´rüs¢g¡ket lelj¢k egymÀs karjai k´z´tt. A bilincsek, melyeket a k´ny´rtelen szerelem korÀbban rÀjuk
vert, immÀr sz¢tpattantak: szÁv¡k ¢s ¢rz¢keik a kitanult gy´ny´r´k ¢den¢be r´pÁtett¢k
ûket. (Zajtalan ¢s lÀthatatlan mikrofonok meg kamerÀk voltak ¡zeked¢seik f¡llencsei
¢s kukkancsai.)
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A magiszter megbotrÀnkozott ¢s haragra gerjedt. UralkodÂjÀhoz ment, ¢s f´lfedte,
hogy az ifjÃ tetûtûl talpig belebÂdult a kirÀlynû szem¢lye k´r¡li legbensû szolgÀlatot
teljesÁtû komornÀba. Mikor a kirÀly er¢lyesen megfeddte a lÀnyt, az Ágy v¢dekezett: ä
Fels¢ges uram, nem vagyok bün´s abban, amivel vÀdolsz. A kirÀlynû ismer engem:
rosszat cselekednem term¢szetem ellen valÂ. ä °s mivel a kirÀlyfi elcsÀbÁtÀsÀban valÂ
ÀrtatlansÀgÀt szÀmolatlan esk¡v¢ssel erûsÁtette, ¢s mert maga a kirÀlynû is k´zbenjÀrt
¢rdek¢ben, a kirÀly Ãjra kegy¢be fogadta AnnÀt. A filozÂfus hallgatott a leÀny terh¢re
vallÂ hang- ¢s k¢pszalagokrÂl, akÀrcsak arrÂl, hogy az udvar, sût az eg¢sz Àllam minden tev¢kenys¢g¢t ellenûrizte, ¢s titkos figyelm¢be vonta magÀt a kirÀlyt is. Amicus
Plato, sed magis amica securitas. így m¢ltÀn harapÂzhatott benne gigÀszivÀ az a meggyûzûd¢s, hogy az Àllam a legfûbb jÂ.
Az Àllamot totÀlisan ellenûrizni prÂbÀlÂ titkosrendûr omnipotenss¢ fuvalkodÂ tudatÀban az Àllam: û maga; a titkosrendûr, az ´sszes ÁrÀsok grammatikusa mindenek
felett Àll. Caesar non est supra grammaticos. Mivelhogy minden t´rt¢net az ´v¢, minden t´rt¢netet û oroz el, û sajÀtÁt ki, voltak¢pp csakugyan û az Àllam; akinek viszont
nincs sajÀt, azaz ki nem sajÀtÁtott t´rt¢nete, az maga sincsen, az maga a semmi, a sterill¢
szikkasztott statisztikai adal¢k, nulla az n-edik hatvÀnyon. Az ellenûrz´tt ÀllampolgÀr,
gondolja a titkosrendûr, ki van vonva a l¢tez¢sbûl. Ekkor az a d¢libÀbos ideÀja tÀmadhat a titkosrendûrnek, mely arany k´z¢p, lehetûs¢g ¢s illendûs¢g szerint vez¢rli aztÀn,
hogy û a t´rt¢n¢s, a devenir disszeminÀtora, hogy a t´rt¢netek l¢trehozÀsa az û egy¢ni
kivÀlÂsÀga, az û kizÀrÂlagos privil¢giuma, csak ût illetû tÀrsadalmi megbÁzatÀs ¢s cselekv¢s ä melybûl, e tev¢kenys¢g kibimbÂzÀsakor, Árja a filozÂfus, ille philosophus, k´z´ss¢gi gy´ny´r fakad. çmde mert a titkosrendûrnek csakis kisajÀtÁtott t´rt¢netei vannak,
azazhogy a titkosrendûr csak a kivakarÀsban, a mÂdosÁtÀsban vagy ¢ppens¢ggel a
megsemmisÁt¢sben leledzik, valÂjÀban û maga t´rt¢nettelen, Ágy aztÀn nem is l¢tezik:
tehÀt û a legfenyegetûbb, legtÀtongÂbb ür; olyan csÁraÀllapotÃ semmi, ami totÀlis semmire, semmiz¢sre, semmisÁt¢sre t´r. A titkosrendûrnek mÀsr¢szt metafizikai hivatÀsa
van. A szar megbüv´ltje ¢s elk´telezettje û. A titok, ami a titkosrendûr l¢t¢nek oka: maga
a szar. A titkosrendûr, a rendûr arra hivatott, hogy elt¡ntetûje legyen a szarnak mint
olyannak, a magÀnvalÂ szarnak: eltakarÁtsa, elfedje, tilalmazza ¢s b¡ntesse a szart. ý
a szar jÂvÀÁrÂja ä ÃgyszÂlvÀn evang¢listÀja.
Ettûl fogva a sz¢ps¢ges szobalÀnyt ´r´k´s bÀnat kÁnozta szerelmes pajtÀsÀnak hiÀnyÀtÂl. Erûi megfogyatkoztak, ´sszes vidÀmsÀga elillant. Mindkettej¡ket ÀdÀzul szem
elûtt tartottÀk, t´bb¢ nem lehetett talÀlkozniok. Az ¢des kis sz¢ps¢g nem kaphatott
eztÀn gyÂgyÁrt megsebzett szÁv¢nek fÀjdalmÀra az û SÀndorÀtÂl; nem apolgathatta
apolog¢tÀjÀt.
Magam nÀlÀnÀl is t´bbet gy´trûdtem talÀn. FÀjdalomtÂl sajgott minden porcikÀm,
mert elraboltÀk tûlem szerelmesemet. HaragtÂl fortyogva kuksoltam az iskolapadban,
¢s morogtam, mint a medve. Hol ide, hol oda kapdostam, elm¢met elhomÀlyosÁtotta
a szenved¢ly. Preceptorom hiÀba ´szt´k¢lt: ÏNe kapkodj ide-oda, ne erûlk´dj¢l, SÀndor, hanem szabad l¢lekkel, mint f¢rfi, mint polgÀr, mint halandÂ l¢ny tekintsd a vilÀg
dolgait!Î A vÀgyakozÀs kÁnjai egyre csak sorvasztottÀk AnnÀcskÀmat. PompÀzatos virÀgszÀlam megtelt keserüs¢ggel: ût is porba sÃjtotta a megprÂbÀltatÀs. MeghÂdÁtotta
szÁv¢t az ellenÀllhatatlan szerelem [idegen kezü betoldÀs: azazhogy gerincre vÀgta magÀt
elûttem, mint egy markotÀnyosnû], ¢s most a tanÁtÂmester k´zbenjÀrÀsÀra foganatosÁtott kirÀlyi tiltÀs erûszakosan elorozta lelk¢nek b¢k¢j¢t. Se ´nn´nmagÀval, se a k´r´tte l¢vûkkel nem tudott Ãgy t´rûdni, mint korÀbban, rem¢nys¢g, f¢lelem ¢s harag
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hÀborgatvÀn elm¢j¢t. Ami azelûtt mulattatta, arra most rÀ se hederÁtett. °des, sz¢ps¢ges, szenved¢lyes AnnÀm immÀr egyetlen c¢lt ismert: szÁv¢ben csupÀn arra vÀgyott,
hogy Ãjra egyes¡lhessen velem, illetve, alc¢l gyanÀnt: hogy megtorolhassa szenved¢seit az ûszbe csavarodott fejü, mindenek Àltal b´lcsk¢nt tisztelt tanÁtÂmesteren. °n
azonban a magamon vett gyûzelmet uralkodÂibb er¢nynek tartvÀn bÀrmily ellens¢g
legyûz¢s¢n¢l, nem kerestem t´bb¢ Anna tÀrsasÀgÀt. Mikor az û csalfa sz¢ps¢g¢t szembeÀllÁtottam a magam ´nm¢rs¢klet¢nek sz¢ps¢g¢vel, Ãgy mentem el mellette, mint
¢lettelen kûszobor mellett. Ha nem voln¢k SÀndor ä ha megÃszhattam volna! ä, nem
szeretn¢k Anna lenni, gondoltam. InkÀbb lenn¢k titkosrendûr vagy garn¢larÀk. Aut
custos secretus aut nihil.
Hallga csak, Árja a krÂnikÀs, mik¢nt lÀtott dologhoz Anna, a f¢nyes naphoz hasonlatos! A leÀnyhÀzba ment, ¢s mit sem sejtve a parÀnyi rejtett t¢v¢kamerÀkrÂl, t´rt¢netesen sorban rÀjuk hajigÀlta levetett ruhÀcskÀit, azutÀn megkenekedett mÂsuszolajjal, uszÀlyos selyemruhÀba bÃjtatta karcsÃ test¢t, f´l¢je pedig hermelinpr¢met ´lt´tt.
A tiszta feh¢rbe ´lt´z´tt Anna, Árja a nÂtÀrius, büv´letes k¢pet mutatott, elhihetitek!
Fej¢re arany homlokpÀntot illesztett, finomat, keskenyet, mesterien megmunkÀltat.
Metszett ¢s metszetlen drÀgak´vek ¢kesÁtett¢k a pÀntot, t¡nd´klû aprÂ k´vek, a legjobbak, amiket a glÂbusz F¡l´p kirÀly Àltal ellenûrz´tt r¢sz¢n csak talÀlni lehetett: smaragd ¢s cirkon, zafÁr ¢s kalcedon, pompÀsan elhintve. AranymÁvesi müv¢szet ¢s b´lcsess¢g soha nem helyezett el pazarabbul ¢kk´veket, mint az û homlokpÀntjÀt. A szerelmes leÀny kÀprÀzatosan feldÁszÁtette hÀt magÀt, majd t¡kr´t vett elû, ¢s gondosan
megvizsgÀlta: jÂl illik-e mindez orcÀjÀhoz, nincsen-e igazÁtanivalÂ. De mindent ä ´lt´z¢ket ¢s ¢kszert ä rendj¢n l¢vûnek talÀlt, ahogy ebben a t´rt¢netben olvashatjuk. A
t¡k´r meg is szÂlalt, sz´kû ¡temben:
AnyÀd ha lÀtna, megpukkadna,
ApÀdat r´gt´n guta ¡tn¢ meg:
Sehol sincs szebb tenÀlad, Anna,
°rted m¢ltÀn hev¡lt a herceg.
Ekkor cipellû n¢lk¡l, mezÁtlÀb kiment a palota el¢, az Ordaskertbe. °ben haja
hosszÃ f¡rt´kben folyt le, melyek, ahogy mozgott, vigÀly felhûk¢nt lebegtek sz¢jjel.
LÀbai feh¢rebbek voltak a j¢gcseppn¢l, egyenesebbek, mint a gyertyaszÀl, makulÀtlanok, egyetlen foltocska n¢lk¡l. Volt a k´zelben egy forrÀs: k´nnyeden, vidÀman arrafel¢ l¢pkedett a kis kedves, lÀbacskÀit megnedvesÁtette a harmat. L¢p¢sei nem voltak
se r´videk, se hosszÃak, sz¢p arÀnyosan, magÀt egyenesen tartva, b¡szk¢n l¢pdeg¢lt,
mint a nemes sasmadÀr. Szemeit lesben ¡lû vadÀszsÂlyom mÂdjÀra jÀrtatta. E parÀzslÂ
szemek [mÁnusz ´t ¢s f¢l dioptriÀs kontaktlencs¢k m´g¡l] most vadÀszÃtra keltek; vesz¢lyesen ig¢zve cserk¢sztek, fontolgatva, elt´k¢lten. Ahogy uszÀlyÀt t¢rde f´l¢ emelve
l¢pegetett, innen is, onnan is leszakÁtott egy-egy szÀl virÀgot, ¢s behullajtotta a ruhÀja
ujjÀba. A napk¢nt sugÀrzÂ Anna mindezt az¢rt cselekedte, hogy tûrbe csalja ¢s elveszejtse Karaffa JÂzsefet, aki megfosztotta ût szerelmes¢tûl. így sz´kd¢cselt a kincsecske
ser¢nyen, mint a forgÂsz¢l, a pÀzsiton Àt a kÃt fel¢.
Elmondhatatlan, cimborÀk, Árja a t´rt¢netÁrÂ, mennyi ravaszsÀg lakozik az asszonyokban! Akinek n¢mber szegûdik a nyomÀba, nem menekedhet tûle, m¢g ha f´ld
alÀ: kazamatÀba, vÀrb´rt´nbe, alkotÂhÀzba vagy fenevadak ¡reg¢be rejtekezik is. Ezeket a dolgokat ¢s m¢g sok mÀst rengetegszer f´ltalÀltÀk mÀr az idûk folyamÀn, de hogy
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egyik szavamat a mÀsikba ´ltsem, Árja az evang¢lista, folytatom a t´rt¢netet, ne maradjon f¡ggûben! (Mondani ä semmirûl nem lehet semmit. A k´nyvek ÀradÀsa ez¢rt
nem tud v¢get ¢rni.) A t´rt¢net nem marad f¡ggûben, a t´rt¢net f¡ggetlen, ´nmagÀt
folytatja. Alatta egy mÀsik ä kivakart, mÂdosÁtott vagy ¢ppens¢ggel megsemmisÁtett ä
t´rt¢net, az alatt ism¢t csak egy, m¢g r¢gebbi, azaz m¢g Ãjabb t´rt¢net, ¢s Ágy tovÀbb,
ad infinitum. A vilÀg minden t´rt¢nete ´sszef¡gg egymÀssal, egyetlen M´bius-tekercs,
egyik t´rt¢net nemzi a mÀsikat, mint çbrahÀm IzsÀkot, IzsÀk Jakabot, Jakab JÃdÀt,
folyvÀst bÃjÂcskÀzva JÂzsefig, ¢s rajta tÃl, Árja egy titkos jelent¢s. Egy kibicsaklott gerincben, egy csÀmpÀs fogsorban, egyetlenegy k´tûszÂban Ãj t´rt¢netek, Ãj t´rt¢nelem
potenciÀja lappang. T´rt¢net adja lehetûs¢g¡nket, t´rt¢netbûl vagyunk. A sok k´nyv ÁrÀsÀnak ez¢rt nincs utolja.
A sz¢p AnnÀcska tehÀt csÀbosan kikenve-kifenve a virÀgok k´zt tÀncikÀlt; egyenes
der¢kkal andalgott t¢ ¢s tova. Egyszer csak kikukucskÀlt ablakÀbÂl az agg iskolamester.
Tekintete ¢pp akkor esett a leÀnyra, midûn ez meg´blÁt¢ f¢lig csupasz lÀbait a forrÀsvÁzben. Felett¢bb csudÀlatosnak talÀlta a leÀny hajladozÀsÀt. ä Ej ä gondolta ä, mily
szeretetrem¢ltÂ, mily kedves, mily kellemes, mily gy´ng¢d teremt¢s! Boldog lehet az
a f¢rfiÃ, aki b´lcs ´regs¢g¢ben vele ¢lhet! ä Egyszerre hideglÀz, aztÀn meg forrÂsÀg
´nt´tte el. Meglepte ût a szerelem, ¢s gyÀmoltalannÀ tette. ä Ne hasogass friss barÀzdÀt... ä hebegte maga el¢. A makulÀtlan lÀnyka z´ldellû hÀrsfa alÂl l¢pett a mester
ablaka alÀ, ¢s maroknyi virÀgot vetett el¢je, e szavakat szÂlvÀn: ä Mester, szerencse ¢s
tisztess¢g n¢ked! Ha gyarapÁthatnÀm boldogsÀgodat, m¢rf´ldeket megjÀrn¢k ´r´mest, akÀrmily gy´nge voln¢k. ä A mester Ágy felelt: ä K´sz´net n¢ked, ¢des-kedves
leÀnyka! Tebenned minden gy´ny´rüs¢get meglelhetni, amire f¢rfiember vÀgyakozik
ezen a vilÀgon. Kisasszonyka, kegyeskedj¢l k´ny´r¡lni rajtam, szeg¢nyen, ¢s j´jj be
hajl¢komba! Magunk lesz¡nk kettecsk¢n! ä K´zben ezt gondolta: ÏMennydurrogtatÂ
Zeuszra, nincs kotonom! °s ha f´l talÀlom csinÀlni?Î
Ekkor az ¢des, gy´ny´rüs¢ges, hasonlÁthatatlan nûke bej´tt hozzÀm. Letelepedett
mell¢m, hÂfeh¢ren sugÀrozva, illatosan. °n ily szÂra fakadtam: ä Oda az eszem, oda
az ¢rtelmem! Sok orszÀgb¢li sz¢p leÀnyokat lÀttam, de egy sem foghatÂ tehozzÀd!
AjÀnd¢kozz meg szerelmeddel! Kapsz hÃsz tÀlentumot. Kevesled? Megnyitom elûtted
kincseslÀdÀmat: vehetsz belûle, mennyit csak akarsz. ä A leÀny azonban tiltakozott: ä
Szavaid s¢rtenek! Mit k¢pzelsz felûlem, mester? ä Szeretn¢m, leÀnyasszony, ha velem
hÀlnÀl! ä A leÀny felkiÀltott: ä Jaj nekem! Mester, hogyan is tehetn¢m? Nem akarom
ily balgÀn elveszÁteni leÀnysÀgomat! ä JÂl lÀtta a sz¢ps¢ges, hogy teljess¢ggel bel¢hÀborodtam. A falon most lovaglÂnyerget pillantvÀn meg, Ágy csicsergett az elbüv´lû:
ä De igazÀn, ilyen szÁvess¢get csak szÁvess¢g¢rt cser¢be adhatok. Vetkezz¢l puc¢rra,
ezt k¢rem tûled, ereszkedj n¢gyk¢zlÀb, s hogyha sz¢pen lehajolsz, finoman hÀtadra
vetem a nyerget, ¢s szÀdba gyeplût illesztek, ´vecsk¢m pompÀsan megteszi. Lovagolni
akarok a hÀtadon! Ha csakugyan kedvelsz, megcselekszed, amire k¢rlek. Ne k¢slekedj¢l, t¡st¢nt lovagolni szeretn¢k a gy¡m´lcs´sben, a te hÀtadon! Nincsen senki is,
ki ¢szrevenne benn¡nket. ä K´zbevetettem: ä De hiszen ¢n nem tudlak Ãgy hÀtamon
hordozni, mint egy nyerges lÂ! ä A leÀny azonban Ágy felelt: ä Bizony, hogy tudsz!
MeglÀsd, sz¢pen k´rbehajtlak, mintha lÂ volnÀl. Flastromk¢nt, hogy f´l ne t´rj´n hÀtad, v¢kony szelet nyers szamÀrhÃst rakok a nyereg alÀ. Ha kedvemre teszel, ma ¢jjel
megkapsz tûlem mindent, amit csak kÁvÀnsz. ä így tÀrsalkodtak, a t´rt¢netÁrÂ szerint.
LÀtjÀtok, ugye, k¢rdezi a fabulÀtor, milyen furcsa mer¢nyletet agyalt ki megrablÂja
ellen a kis Anna? A zabolÀzhatatlan szerelem, minden ¢rtelem bomlasztÂja, elÃrhodott
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az ûsz hajÃ mesteren: ä Sz¢p kisasszony, kezedre adom magam, ¢s teszem, amit parancsolsz, hogy azutÀn eny¢m l¢gy. ä A v¢n bakocska, nosza, mindjÀrt lehÀnyta magÀrÂl g´nceit, ¢s n¢gyk¢zlÀb ereszkedett. Az ¢szbontÂ kicsike f¡rg¢n megragadta a
nyerget, ¢s a filozÂfus hÀtÀra helyezte. LekanyarÁtotta vÀllÀrÂl hermelinpalÀstjÀt, kil¢pett selyemruhÀjÀbÂl, ¢s anyasz¡lt meztelen hûs¡nk hÀtÀn termett. Selyem´v¢t zablak¢nt a magiszter szÀjÀba adta, jobb kez¢vel virÀgzÂ rÂzsagallyat suhogtatott lovaglÂpÀlca gyanÀnt. LÀbacskÀjÀval kecsesen sarkantyÃzva, ¡get¢sre nÂgatta petyh¡dt bûrü, aszott zacskÂjÃ, ferde gerincü, ´szt´v¢r geb¢j¢t, ¢s huncut szerelmi dalocskÀt kezdett dudorÀszni:
A kis kurva Birgitta
m¢g el se hagyta anyja hasÀt,
a pinÀjÀt mÀr forgatta,
hogy megkÂstolja apja faszÀt.
A magiszter, lÀtvÀn, hogy a led¢r sz¢pecske akaratjÀn kell ¡getnie, nem t¢tovÀzott
tovÀbb: v¢re felforrÂsodvÀn, n¢gyk¢zlÀb kÃszva megindult arrafel¢, amerre lovasa
sarkallta ä a leÀnyka igaz szÁvb¢li gy´ny´rüs¢g¢re. Lihegve, harÀkolva, bukdÀcsolva,
gÃvadÂ szemmel kÃszott a filozÂf a gy¡m´lcsfÀk alatt, hÀtÀn az ûszibarack bûrü, rengû
k´rte csecsü, porcelÀncs¢sze-k´ld´kü, sudÀr combÃ, harmatos bÁborcsiga pinÀjÃ
leÀnytestecsk¢vel. A puella megcsapdosta a rÂzsaÀggal lovÀnak csikasz horpaszÀt, k´zben parÀnyiakat sikkantott. Combjainak szorÁtÀsÀval ´szt´n´zte futÀsra: az ´reg csûd´r vÀgtatni kezdett, nyihogott ¢s nyerÁtett. V¢gt¢re elbûd¡lt, vilÀggÀ.
E pajzÀn, Àmde, mint olvashatÂ, teleologikus kilovaglÀst az arany k´z¢p, lehetûs¢g
¢s illendûs¢g cirkulusÀbÂl ¢szbe vett¢k Birgitta kirÀlynû ¢s egyn¢mely udvarh´lgyek.
Csipk¢s tetûpÀrkÀny m´g¡l figyelmezt¢k a csudÀs jelen¢st ä amint Anna d¢lcegen filozofogol Karaffa JÂzsef hÀtÀn. A lÀtomÀny elÀmÁtotta, majd zengû vigassÀgra k¢sztette
a kirÀlynût ¢s kÁs¢ret¢t. Midûn az Ordaskert v¢g¢re ¢rt lovagoltÀban, AnnÀcska kacagva
lesz´kkent kacsiba paripÀja hÀtÀrÂl, ¢s [kellemetlen¡l nyafogÂ, enyh¢n nazÀlis hangjÀn]
Ágy szÂlt: ä V¢n bolond, ´r´kre ti¢d e sz¢gyen! Hetvenh¢t ¢ved, lÀdd-e, h¢tre zsugorodott. Mert jÂ hÁremet ¢s szerelmesemet eloroztad tûlem, vigyen el t¢ged az ´rd´g! ä
Hirtelen let¢rdelt a fübe, szÀjon csÂkolta JÂzsefet, ¢s megsimogatta az arcÀt. Felpattant
aztÀn, magÀra kapta ruhÀit, ¢s tehertelen szÁvvel tovalengett a palota fel¢. FotÂmasinÀk
kattogtak, pirinyÂ hangr´gzÁtûkben diszkr¢ten surrogott a mÀgneses szalag.
ä MegÀll az ¢sz... ä d¡nny´gte JÂzsef, ahogy f´ltÀpÀszkodott. ä A fÃria ugyanaz,
mint a grÀcia.
A bohÂ histÂria hÁre, feljegyzûje szerint, eljutott az udvar minden zugÀba, tudomÀst
szerzett rÂla a kirÀly ¢s kÁs¢rete is [a kutya ¢s a macska, tyÃkok-kacsÀk meg az egy szem
vÀlasztÀsi malac]. Megbosszulta tehÀt szenved¢seit az Ï¢des kisÎ-nek mondott AnnÀcska: egyetlen aktusban ä melybûl, e tev¢kenys¢g kibimbÂzÀsakor, k´z´ss¢gi gy´ny´r
fakadt ä megb¡ntette, felÀldozta ¢s feloldozta sz¡leit: kilovagoltatta ûket ´nmagÀbÂl,
legalÀbb szellûzk´d¢snyi idûre; azaz megÁrt egy t´rt¢netet, melyet semmilyen ÁrÀskurkÀsz nem tud egyk´nnyen elvakarni vagy megsemmisÁteni. Holott a t´rt¢netn¢l semmi sem t´r¢kenyebb. Mivel minden t´rt¢net tartalmazza kivakarÀsÀnak, mÂdosÁtÀsÀnak vagy ¢ppen megsemmisÁt¢s¢nek lehetûs¢g¢t, legt´bb t´rt¢net, mielûtt l¢trej´hetne, elvet¢l. A l¢tez¢s, a l¢tezû: m¢gis-l¢tez¢s ¢s m¢gis-l¢tezû: zum Trutz ¢s dafke ¢s csak
az¢rt is; vakarÀs vakarÀs hÀtÀn. A t´rt¢net a l¢t egyed¡li hordozÂja, garanciÀja, `rmagja, a t´rt¢nettelens¢g: pusztulÀsa. Az ego olyan eidosz, Árja ez az ÁrÀs, aminek a
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t´rt¢net a szervezû mat¢riÀja: ein Mann, ein Wort. A titkosrendûr, az agent de la merde,
az ÁrÀskurkÀsz tudja ezt; midûn beleskelûdik, benyomul, beleteh¢nkedik t´rt¢neteinkbe, mÀris bel¢j¡k avatkozik, ¢s sz¢tdÃlja ûket; sz¢tzilÀl, azaz kivakar, mÂdosÁt vagy
¢ppens¢ggel megsemmisÁt benn¡nket. De mert a l¢t: az ´nmagÀt gondolÂ szar, ez¢rt
hÀt m¢giscsak a titkosrendûr az, aki garantÀlja a l¢tet, û a l¢t pÀsztora...
Ezen az ¢jszakÀn Anna azt Àlmodta, hogy kozmikus vihar tÀmadt, ¢s villÀmcsapÀs
¢rte m¢h¢t: nagy lÀnggal lobogott, szinte bet´ltve a mindens¢get, majd hirtelen kialudt. Nem talÀlkozhatott t´bb¢ kedves¢vel, kirÀlyi rendel¢sre mÀsnap el kellett takarodnia az udvarbÂl. K¢nytelen kurva keresetre adta magÀt, ¢s nyomorultan, undok
kÂrsÀgtÂl pusztult el k¡lorszÀgi bord¢lyban.
Illetve most is ¢l.
MÀs szÂval politikai mened¢ket k¢rtem Sv¢dorszÀgban. A hivatalnok azonban, aki
a g´teborgi rendûrs¢gen ¡gyemet kivizsgÀlta, csÃnya, szabÀlytalan fogsorom ¢s hiszt¢rikusan egzaltÀlt viselked¢sem miatt virtuÀlis terroristÀt, vagy legalÀbbis, mÀsÀllapotombÂl extrapolÀlva: a szociÀlis k´znyugalomra vesz¢lyes, utÂdaimban ellenûrizhetetlen mÂdon tovÀbb burjÀnzÂ pszichopatÀt v¢lt f´lfedezni bennem. Nem hitt nekem a
Strindbergman-fattyÃ, mert nem volt t´rt¢netem, aminek hihetett volna. Cs´p´g´tt
a gyanakvÀs az igazsÀg¡gyi t´rt¢netszak¢rtûbûl, a puritÀn meseÁnyencbûl, akinek vez¢reszm¢je az lehetett, juste milieu ¢s f¢szkes fene gyanÀnt: A mes¢ben higgy, ne a mes¢lûben. ögy Át¢lte meg, hogy mint nû, nem vagyok monÀsz, tehÀt nem vagyok a vilÀgsokadalom tiszta t¡kre. A sz¢gyentelen¡l nûgyül´lû hivatalnok, Weininger apostol
evang¢liumÀnak zord hitvallÂja, olyan jegyzûk´nyvet kotyvasztott egybe, melynek
alapjÀn a bevÀndorlÀsi hivatal megalapozatlannak Át¢lte mened¢kjog irÀnti k¢relmemet ä vagyis t´rl¢sjel alÀ helyezte sz¡lûf´ldem histÂriÀjÀt: eltakarÁtotta, elfedte, tilalmazta ¢s megb¡ntette (tehÀt felfokozta hat¢konysÀgÀt). Terhess¢gemre valÂ tekintet
n¢lk¡l ä a kurvÀk! rÀ se basztak, hogy tele vagyok! ä kiutasÁtottak a sv¢d Àllam ter¡let¢rûl.
ÏNem ´blÁthetem t¢rdig csupasz lÀbaimat a fels¢gvizeitekben! Minû szerencse ä
gondoltam a g´teborgi rendûrs¢gi fogdÀn ä, hogy nem lÀttÀk meg gerincem ferd¡lts¢g¢t, ¢s hogy girbegurba gerny¢mben nem fedeztek f´l a l¢nyem kiteljesed¢se fel¢
emelkedû olyan csÁraÀllapotÃ intenciÂt, ami korÀntsem csak a sv¢kus szociÀljÂll¢t sz¢trobbantÀsÀra t´r. Mert ha netÀn ¢szreveszik gerincgurbasÀgomat, ki tudja, minek, fûfû hÀtsÂ-eurÀzsiai boszorkÀnak, a nyugati f¢lteke potenciÀlis megrontÂjÀnak, a szarvas
angyal: Belzebub k¢nk´ves picsÀjÃ ÀgyasÀnak kiÀlthattak volna ki! Jaj, de torkig vagyok ezzel a felirattal itt a falon:
Amit ¢n eszem, nem ¢tel.
TÀplÀl¢kom: a mÃlÂ idû.
F´ljegyeztem, akÀrcsak ezt a mÀsikat is ä hasznÀt vehetem m¢g:
A szelÁdÁtett madÀr sÂvÀrog.
A vad meg rep¡l szabadon.Î
ÏEngedjetek ki! Pisilni kell. TelefonÀlni akarok. °hes vagyok. Levelet akarok Árni.
HÃgyszagÃ a pinÀm, meg akarok f¡rdeni. Mozartot akarok hallgatni. Vigy¢tek innen
ezeket az AIDS-es pokrÂcokat! Eredeti magyar rostos ûszibaracklevet kell innom, k¡-
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l´nben elvet¢lek. OlvasnivalÂt k¢rek! Szarszag van. Itt mindennek szarszaga van. FÀj
a hajam. Haza akarok menni, mert n¢lk¡lem nem tudnak meghalni a sz¡leim. Mivel
a tev¢kenys¢g jobb a puszta bÁrÀsnÀl, ez¢rt ´lni jobb, mint ´l¢s tÀrgyÀul szolgÀlni. Meg
kell ´ln´m struldbrugjaimat, hogy lehessen sajÀt t´rt¢net¡k ä azaz mÁtoszuk. Nesztek,
itt a puklim. Nektek adom a pÂkos t¢rdemet is. Molotov-pukli ä Molotov-pukedlivel!Î
Sajgott a hÀtamban egy eml¢kdÃc: ajak- ¢s nyelv¢rint¢sek, ujjbirizgÀlÀsok, simogatÀsok tÀrolÂja. Ez a kaland nem igazÀn az eny¢m, rÀm k¢nyszerÁtett t´rt¢net ez, nem
az ¢n otthonom ez az ÁrÀs. Ami az eny¢m: a m¢hemben gyarapodÂ embriÂ, az Áratlanban leledzû t´rt¢nettelen kis l¢ny, akinek rezzen¢seit m¢g alig ¢szleltem. Az ´v¢ lettem
ä egy Ãj nemzets¢g kÃtfejek¢nt. Egy n¢z¢s az ¢n otthonom, egymÀsba kapcsolÂdÂ szemek tekintete, ¢rz¢ki behatolÀs, nem a mÀsik maszkja m´g¢, nem ´nmagamba, hanem
talÀn a lÀtÀs legk´zep¢be, abba a valamibe, ami lÀt; az egyed¡lvalÂan k´z´sbe. Az ¢n
t´rt¢netem akkor t´rt¢nik, amikor behatolhatok a k´z´s egyed¡lvalÂba. Csak ennek
a k´z´s egyed¡lvalÂnak a centrumÀban t´rt¢nhet meg, hogy valÂsÀgot termeljek, ¢s
megsz¡ljem magzatomat: azaz kiszarjam magambÂl.
ÏMilyen k´zel vagyok hozzÀd, az arcodhoz, a tekintetedhez!Î
Fogva tartÀsom alatt az idû legnagyobb r¢sz¢t olvasÀssal t´lt´ttem: hazÀmban tiltott
olvasmÀnyt, egy paranoiÀs honfitÀrsam SÀndor ¢s JÂzsef cÁmü vaskos b´rt´nnaplÂjÀt
olvastam. RÀ¢bredtem, hogy minden titkos naplÂ: ¢n vagyok. Bel¢m van Árva, mint
jegyzûk´nyvbe, a szÀzadok ocsmÀny t´rt¢nete. HiÀba t´rl´m ¢s vakarom ä nem tudom
megsemmisÁteni. Meg vagyok vele b¢lyegezve; gyermekemen is rajta ez a pecs¢t: meg
sem sz¡letett m¢g, ¢s mÀr meg is halt. Mindent tudsz mÀr, barboncÀs bubÀm. A l¢tez¢s
disszeminÀtora brutÀlis kegyelemre vÀlasztott ki benn¡nket: anyÀmat, H¡bsch Edit
irgalmas rendi ÀpolÂnûv¢rt, aki megÃszta, m¢ltÀn hihette legalÀbbis, a deportÀlÀst, ¢s
apÀmat, FellegvÀri (sz¡let¢sekor m¢g Fl¦ghellaneu) Igor hivatÀsos katonatisztet, majd
t¡dûszanatÂriumi gondnokot, az interveniÀlÂ hadsereg g¢hÀs szÀzadosÀt, aki szib¢riai
hadifogsÀggal kellett hogy lakoljon a histÂria rÀ esû epizÂdjÀ¢rt. A Duna-tÀj¢k operettlibrettistÀja k´z´s sz´vegk´nyvbe sodorta ûket, sz¡ks¢gszerü, elker¡lhetetlen ¢s
belÀthatatlan folyomÀnyk¢nt. Kettej¡k k¢sei hÀzassÀga anyÀmnak, megÃszhatatlan
¢letosztal¢kul, halÀltÀbor, apÀmnak ¢letfogytig nyÃlÂ hadifogolylÀger, b¡ntet¢sre ¢s
bünhûd¢sre. A szÀmüzet¢s rovÀsaitÂl zsÃfolt tudatukban sejt¢se sem derenghetett f´l,
mif¢le vonzÀsok ¢s vÀlasztÀsok t´rv¢nyei munkÀltak benn¡k; vezekelve ¢s vezekeltetve,
v¢gzetesen gÃzsba k´tûdtek. Gyakran kellett Ãgy ¢reznem: engem szinte csak az¢rt
nemzettek, hogy bennem gyül´lhess¢k ¢s irthassÀk tovÀbb egymÀst. ApÀm szuronnyal
¢s lÀngszÂrÂval Àllt ûrt testem minden nyÁlÀsÀnÀl, Ágy prÂbÀlva eltiltani a folytatÂdÀstÂl,
attÂl, hogy Ãj t´rt¢nettel legyek viselûs, vagyis talÀn Ágy Âhajtva v¢g¢t szakasztani tulajdon ¢vezredes vesszûfutÀsÀnak. Sz¡lni fogok, faterkÀm! NagyanyÂ leszel, H¡bsch Edit!
HÃsz-egyn¢hÀny ÂrÀs ûrizetbe v¢telem utÀn a SAS rep¡lûtÀrsasÀg menetrend szerinti utasg¢p¢re kellett szÀllnom, a marcona sv¢d ÀllamtÂl ajÀnd¢kba rÀm lûcs´lt toloncbil¢tÀval. L¢p¢seim nem voltak se r´videk, se hosszÃak, sz¢p arÀnyosan, magamat
egyenesen tartva, b¡szk¢n l¢pdeltem a szuperszonikus sasmadÀr fel¢. Fel¡gyelû kÁs¢retk¢nt k¢t civil rendûr, egy f¢rfi ¢s egy nû gondoskodott rÂla, hogy csakugyan
visszat¢rjek sz¡lûhonom sz¢kvÀrosÀba. Nûi kÁs¢rûm, a filigrÀn Birgit Axelsson egy¡tt
zokogott velem a rendûrs¢gen, amikor felolvastÀk elûttem a kiutasÁtÀsi v¢gz¢st. ögy
gondoltam, ezt a madÀrlÀtta zokogÀst magammal viszem sz¡lûhazÀmba, k¢nyszerdeportÀlÀsom szÁnhely¢re ä sz¡letendû gyermekemnek, mementÂul. Szeretn¢m
gondjÀt viselni ennek a zokogÀsnak. °s gazdÀja szeretn¢k lenni minden holmimnak,
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a k´r¢m gyülû tÀrgyaknak: korÀbban nem tudtam figyelni rÀjuk, ez¢rt kacatokkÀ z¡ll´ttek a kezeim k´z´tt. Pedig k´z´s a lelk¡nk, erre is a g´teborgi fogdÀn j´ttem rÀ. °s
a tÀrgyak lÀtnak engem. LÀtjÀk, hogy olyan szabad szeretn¢k lenni, mint egy isten
vagy egy macska. A tÀrgyak is macskÀk. A szar szaga: Isten szaga, a feltÀmadÀs szaga,
a halhatatlansÀg szaga...
°lni, azaz ¢lni hagyni. Egyetlen t´rt¢net van, maga a l¢tez¢s. TalÀn titkosrendûri
beavatkozÀs folytÀn, a semmi elvakarÀsak¢nt. Semmi sem, ¢s l¢tezû is. Sem/sem ¢s is/is:
az egyszerre, vagy inkÀbb vagy inkÀbb. El a kozmoszbÂl soha semmi nem tünik, el soha
semmi nem t¡ntethetû. Egyetlen szellent¢s ¢s egyetlen f¡llent¢s, egyetlen aprÂ szarp´tty sem oszlik sz¢t nyomtalanul. Egy figyelmetlens¢gbûl leejtett teÀskanna elt´r¢s¢nek k´vetkezm¢nyei az idûk v¢gtelen¢ig, a k´nyvek utoljÀig gyürüznek.
Egy h¢ttel megcsÃfoltatÀsa utÀn, felbûsz¡lve a tem¢rdek gÃnyolÂdÀson, az udvari
l¢hütûk csipkelûd¢sein, megel¢gelve a fecseg¢sek szünni nem akarÂ ÀradatÀt, a b´lcselet nagymestere, a titkosrendûrs¢g feje egybecsomagolja k´nyveit, t¢rk¢peit, k¢ziratait, papÁrtekercseit, hang- ¢s k¢pszalagjait, Àllat- ¢s n´v¢nygyüjtem¢ny¢t, ruhÀit,
aranyÀt, ez¡stj¢t, ´sszes port¢kÀjÀt, ¢s titokban, ¢jnek ¢vadjÀn pÀnc¢lg¢pkocsira rakatja. A vid¢ket kereszt¡l-kasul szelû, k¢toldalt musk¢tÀs strÀzsÀk, ûrtornyok, vizesÀrok, aknazÀr ¢s magasfesz¡lts¢gü drÂts´v¢ny ´vezte senki ÃtjÀn elrobog. ýt, a titkosrendûr fej¢t, senki sem tartÂztathatja fel. Eszelûsen szÀguld pÀnc¢lautÂjÀn, ÀtgÀzolva a drÂts´v¢nyek k´z¢ ¢lve bejutott szerzeteseken, f´ldm¢rûk´n, leprÀsokon, zend¡lûk´n, szitkaikon, h´rg¢seiken, Àtkaikon, k´ny´rg¢seiken. ÏMindent kivakarni! çtÁrni! MegsemmisÁteni! Legelûsz´r sajÀt magunkat!Î
Harmadnap egy Satarata nevü ismeretlen vÀrosba ¢r. BehÃzÂdik egy vÀrossz¢li
bunkerba, ¢s remetei magÀnyossÀgÀban Anna sum cÁmmel tetemes k´nyvet, orfikus
b´lcseleti kotor¢kot nyÀlaz ´ssze, sz¢p ¢s alattomos asszonyi Àllatok gonosz praktikÀirÂl, arrÂl, hÀny dicsû f¢rfiÃt sebeztek eff¢le nûszem¢lyek holtra, s hogy aki csak szÂba
ereszkedik vel¡k, azt megfogjÀk, mint halat a horog, madarat a hÀlÂ, nyulat a kelepce,
musztÀngot a lasszÂ. Egyr¢szt ä Árja a titkosrendûr´k feje ä a n¢mber tekintete megrontja az eg¢sz univerzumot, mÀsr¢szt e tekintet magÀnak az univerzumnak multiverzumot sÂvÀrgÂ tekintete, azazhogy a n¢mberbûl ÀradÂ csÀbÁtÀs magÀnak a kozmosznak v¢ges-v¢gtelen ´ncsÀbÁtÀsa. Harmadr¢szt hiÀba akarunk kevesebbet ¢s kisebbet botlani, mindenekelûtt ûrizkedv¢n a kellemes ¢rz¢sektûl ¢s a gy´ny´rtûl, azt
k¢pzelv¢n ezenk´zben, hogy a sorscsapÀsokat legm¢ltÂbban az arany k´z¢putat jÀrÂ,
feddhetetlen ¢s n¢gysz´gletü f¢rfiÃ fogja elviselni, mivelhogy azonban simogatÀs ¢s fejbe rÃgÀs k´zt pofon, pofon ¢s vilÀgv¢ge k´zt megsemmisÁtûtÀbor, a jelen sz´veg ¢s a
fekete lyukkÀ t´ppedû mindens¢g k´zt a pÀrizsälyoni gyorsvonat r¢zfaszÃ baglyot formÀzÂ v¢c¢lehÃzÂja az arany k´z¢p, lehetûs¢g ¢s illendûs¢g ä Ágy hÀt a nyomorult, f´ld´nfutÂ elm¢szen, ki meg akar menek¡lni a mondott veszedelmektûl, a vilÀgegyetem
fojtogatÂ aporiÀitÂl, a hÀtsÂ-eurÀzsiai porf¢szkekben valÂ sivÀr d´glûd¢stûl, semmi
mÀs nem segÁt, csak ha kit¢pi magÀt a nû, a nûterm¢szetü l¢t ´lel¢s¢bûl, ¢s elbÃjik,
ahovÀ ¢ppen tud, patkÀnylyukba is akÀr, ¢s v¢gez magÀval, mert mÀs ellenszer erre
nincs... Negyedr¢szt ami elûl menek¡l¡nk, annak foglyai is maradunk (ki a nyelv elûl:
Ágy). ¹t´dr¢szt ha mindazt, ami kellemes ¢s ´r´met szerzû, mulandÂnak tekintj¡k,
fÀjdalmasnak tekintj¡k, l¢lek n¢lk¡linek tekintj¡k, betegesnek tekintj¡k, ingatagnak
tekintj¡k, akkor megvÀlunk a vÀgyakozÀstÂl; aki megvÀlik a vÀgyakozÀstÂl, megvÀlik
a halmozÀstÂl; aki megvÀlik a halmozÀstÂl, megvÀlik a szenved¢stûl; aki megvÀlik a
szenved¢stûl, megszabadul a sz¡let¢stûl, az ´reged¢stûl ¢s a halÀltÂl, a szorongÀstÂl ¢s
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a kÁntÂl, a bÀnattÂl ¢s a k¢ts¢gbees¢stûl. Hatodr¢szt Árva vagyon, hogy tehÀt a hatalmas
is retteg, hogy a tiszta asszonyisÀg szÁne-virÀga Âcska ribanc, hogy aki gazdag ¢s bûkezü, az tolvaj ¢s gyilkos, hogy az ember: kakokagathosz, hogy a vilÀgbÁrÂnak semmije
sincs, hogy a vilÀg titkos kukkolÂja szartÃrÂ bogÀr, ¢s a semmit kukkolja; hogy a vilÀg
a legnagyobb rossz, kaka kakÀn: Isten em¢szthetetlen anyagaibÂl, fel nem szÁvott
em¢sztûnedveibûl, levÀlt hÀmsejtjeibûl, fellÀzadt bakt¢riumaibÂl ¢s fÀradt viz¢bûl tÀmadt. Hetedr¢szt minden t´rt¢net kÃtfeje a gyarlÂsÀgban l¢tezû nembelis¢g, a virtus n¢lk¡li, g´mb´lyded ¢s fedd¢sre m¢ltÂ feminitÀs. Nyolcadr¢szt a kozmosz t¡z¢rûl pattant
nû, a tÀtongÂ Àgy¢kÃ asszony lovacskÀzni, lÂvÀ tenni, lovagolni, lovaggÀ ¡tni, belelovalni, meglovasÁtani, kilovagolni, levesÁteni, levelezni, levess¢ ¢s leveless¢ tenni, lovasodni ¢s lÂv¢sodni ¢s lÂv¢sÁtani vÀgyik. Kilencedr¢szt a f¢rfi magja l´vellni kÁvÀn: L¹V !
LOV E! LñV°! Tizedr¢szt asszony¢ a mag, f¢rfi¢ a tÀtongÀs. Tizenegyedr¢szt tehÀt
nincs tehÀt; fekete lovas ¢s fekete leves: ugyanaz. Tizenkettedr¢szt a filozÂfia: magtalan
tÀtongÀs. Tizenharmadr¢szt minden szavunk: himnusz. Tizennegyedr¢szt...Ê
ä Most mÀr kuss legyen, F¡l´p! Kein Mann, kein Wort! TakarodÂ utÀn tilos a
pofÀzÀs ¢s r´h´g¢s, orszÀghÀborÁtÂk! ä recsegi a nyitott jÃdÀsszembe a szolgÀlatos
smasszer, ¢s megd´ngeti a zÀrkaajtÂt.
ä Mit ugatsz, te faszszopÂ? ä sziszegi odabent k´nnyeit nyeldekelve SÀndor, F¡l´p
rabtÀrsa. ä Tout est jeu.
ä JÂl mondja, kis fegyencem: jÀt¢k minden ä mondja odakint Karaffa, a szolgÀlatos
smasszer. ä A hatalmas szerelemnek ä dÃdolja puha, bÀrsonyos baritonjÀn, bele a cirklibe ä megem¢sztû t¡ze bÀnt: te lehetsz Árja sebemnek, gy´ny´rü kis tulipÀnt.
ºdv´ss¢get nem ÂhajtvÀn, mi titkosrendûr´k ne kÁvÀnjunk tehÀt egyebet: k¢rj¡k a teljes ¢letet,
a jÂ halÀlt ¢s a megsemmis¡l¢st, ¢s aztÀn megszün¡nk a k¢r¢stûl, mind a histÂriÀtÂl, mind a
bujdosÀstÂl, mind a telhetetlen kÁvÀnsÀg [itt abbamarad]

VadÀsz G¢za

KATA SZýKE PARñKçBAN...
Kata szûke parÂkÀban
fel s alÀ jÀr a szobÀban.
HÀrom l¢p¢s a szoba,
negyedik a nyoszolya.
KatÀn csak egy papucs van,
Ágy a legszebb, papucsban.
MindjÀrt ´lembe kapom,
nyoszolyÀnkra lerakom.
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Piros pokrÂc, feh¢r Kata,
sÀrgÀn virÁt vend¢ghaja,
Àgy¢kÀnak s´t¢t szûre
rÀtapad a lepedûre.
Hogyha KatÀt megkÁvÀnom,
Kata elfekszik az Àgyon,
odafekszem tetej¢be,
Ãgy lovagolunk az ¢jbe.

ESZTI F°NY
A kisszobÀban alszik Eszti.
Az arcÀt esti f¢ny fereszti.
°n n¢zem mozdulatlanul.
A d¢lutÀni langy melegben
l¢gy se d´n´g, lev¢l se rezzen,
¢s k´ltûnk nem nyelvtant tanul.
Nem Àm, mert Eszti szinte mezti,
azazhogy majdnem meztelen.
Az ember ettûl fej¢t veszti,
azazhogy ott a veszte, lenn,
¢s megbüv´lten ¢s meredten
bÀmulja lankÀs halmait,
de m¢gis ¡l, fegyelmezetten,
¢s hÁven ûrzi Àlmait.
Mert bÀrhogy csÀbÁt teste bÀja,
az eszem t¡relemre int,
nem kÀbÁt el szobÀnk homÀlya,
mert megtanultam, hogy amint
hozzÀ¢rek, cs´pp, drÀga szÀja
Ágy szÂl: a francba, mÀr megint?
így hÀt csendben maradva b´lcsen,
jÂl vigyÀzok, hogy fel ne k´ltsem.

ã
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HOGYHA MçR NEM
Megint becsap. Csak hallgatom ¢s n¢zem.
¹reg vagyok. Orromon-szÀmon dûl a f¡st.
Hagyjam rÀ, hogy aligha meg ne ig¢zzen?
Vagy kiÀltsak rÀ? Szem¢t kurva? Kuss?
Csak mosolyog. Mozduln¢k ä belenyomjam
a combjÀba az ¢gû parazsat?
M¢g utoljÀra, hogy megbillogozzam?
Vagy elengedjem, gyürüs madarat?
MÀr nem gyül´l, csak un. Gyül´lj´n inkÀbb!
Kis feles¢gem? Sz¢pen? Csendesen?
Elûveszek egy pakli cigarettÀt,
bontatlanul az asztalra teszem.

Baranyai LÀszlÂ

TORZñ
Zsenge ifjÃkoromban borzasztÂ nyÀpic gyerek voltam,
dadogÂ ¢s gÀtlÀsos rÀadÀsul.
Tudtam, ha
mik¢nt M¡nchhausen bÀrÂ,
aki k´zismert mÂdon varkocsÀnÀl fogva rÀntotta ki magÀt a mocsÀrbÂl,
erûnek erej¢vel nem vÀltoztatok a helyzeten,
´ngyilkossÀg vÀr rÀm vagy bolondokhÀza,
semmi k¢ts¢g.
HÀt kirÀntottam magam, de ki ¢n: bokszolni kezdtem.
A budai ÃrifiÃ!
(ArrÂl, hogy dadogÀsom meg ´sszes gÀtlÀsom
Ãgynevezett Ãri neveltet¢sem eredm¢nye volt,
majd egyszer mÀskor.)
Igen, a budai ÃrifiÃ egy angyalf´ldi proliklubban!
°s bokszol!
KamikÀzed´nt¢s volt, de bej´tt:
a dadogÀsom elmÃlt,
¢s a gÀtlÀsaim is.
MÀr nem szarom ´ssze mindannyiszor magam, ha
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egy hÁmnemü l¢ny a szokÀsosnÀl kem¢nyebb pillantÀst vet rÀm,
¢s a nûnemüekkel is...
de hisz ¢pp errûl (is) akarok most besz¢lni.
RÀadÀsul meg is erûs´dtem,
a k¡zdûsportok,
mivel a testsÃlyra rettentûen figyelni kell,
szikÀr, lÀtvÀnyosan tagolt izomzattal v¢rtezik fel az embert.
Egyszer egy barÀtnûm, akinek szobrÀsz volt a mesters¢ge, s aki
oldalrÂl hozzÀm bÃjva,
lÀbÀt a combomon Àtvetve,
fej¢t a bal vÀllg´dr´mbe fÃrva szokott aludni,
megjegyezte, hogy
szeretn¢ a vÀllamat egyszer
megmintÀzni, torzÂban.
M¢gpedig
feh¢r mÀrvÀnybÂl, merthogy
abbÂl adnÀ ki magÀt a legjobban.
Hogy nem besz¢lt a levegûbe, azt
egy korÀbbi barÀtjÀnak
a müterme egyik ÀllvÀnyÀn bÀm¢szkodÂ
b¡sztje tanÃsÁtotta.
Kirûl egy arc, kirûl egy vÀll...
tÃlzott f¢lt¢kenys¢get nem ¢reztem,
a fû, hogy
maradjon valami az ember utÀn.
A dologbÂl nem lett semmi,
t´bbek k´z´tt az¢rt sem, mert
egy ¢v utÀn otthagytam;
az ember az igazÀn jÂ nûit
ä mindig utÂlag j´n rÀ csak erre ä
sosem tudja megbecs¡lni.
Nem nagyon izgatott, hogy
mÀs f¢rfiak vÀllain igyekszik vigasztalÂdni szeg¢ny,
tudtam, egyik¢ sem oly eszt¢tikus, mint az eny¢m.
így hÀt, ha szobor nem is lett a vÀllambÂl,
sokÀig abban a hitben ringatÂztam,
hogy lehetett volna,
csak rajtam mÃlt, ¢s
bÀrmikor lehetne m¢g, ha nagyon akarnÀm.
Ez az Àllapot eg¢szen
nyolc ¢vvel ezelûttig tartott,
egy autÂbaleset idûpontjÀig.
A k´r¡lm¢nyeket utÂlag szinte lehetetlen rekonstruÀlni,
mivel a csattanÀs utÀn,
kik r¢szt vett¡nk benne, mindannyian
holtan vagy f¢lholtan hever¢szt¡nk a mezûn szertesz¢t,
kocsim,
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mely perd¡lt¢ben kiszÂrt magÀbÂl benn¡nket,
pont ¢nrÀm esett.
Agyon nem ¡t´tt
ä hogy is ÁrhatnÀm akkor ezt a verset? ä,
viszont, mik¢nt egy vÀgyakozÂ nû,
elterpeszkedett rajtam,
forrÂn hozzÀm bÃjt, ¢s
kipufogÂcs´v¢vel v¢gig¢gette a bal karomat.
Meg a vÀllamat, a gy´ny´rüt.
Fel¢p¡ltem lassacskÀn, de a bûr´m azÂta
mint az ûszi m¢lyszÀntÀs;
nem festû ecsetj¢re,
szobrÀsz v¢sûj¢re valÂ.
TÃlsÀgosan elkeseredve az¢rt nem voltam,
hogy megmaradtam, mÀr az
´r´mmel t´lt´tt el.
Egy-k¢t heg a karomon
(meg az arcomon; majd kifelejtettem!)
nem oszt ¢s nem szoroz,
a f¢rfi, ahogyan mondjÀk,
egy fokkal legyen szebb csak az ´rd´gn¢l.
Ez volt a helyzet id¢n nyÀrig, amikor is
Ãjfent baleset ¢rt, ezÃttal nem autÂval, ker¢kpÀrral.
RÀestem ä kell-e mondanom, melyik? ä
a bal vÀllamra, elt´r´tt, müteni kellett.
Most egy f¢lk´r alakÃ, alulrÂl fel- ¢s kifel¢ tartÂ
decens heg ¢kÁt;
mintegy kieg¢szÁti,
ha Ãgy tetszik, Àrnyalja, komplettÁrozza ¢s ellenpontozza
a mellette l¢vû ¢g¢smezût.
KassÀk-k¢p:
fel¡let plusz Áv, t¢rben.
Arra gondoltam...
igen, arra gondoltam, hogy
talÀn m¢gis... hÀtha...
Mi¢rt is ne, vegy¡k csak p¢ldÀul
ä hogy a t¢mÀnÀl maradjunk ä
ApollÂniosz Pihenû ´k´lvÁvÂjÀt,
azaz magÀt a figurÀt;
annak az arca is ´sszevissza van szabdalva,
fel van szÀntva, akÀrcsak az ¢n karom...
Nem lehetne m¢gis megmintÀzni?
Ahogy tervezve volt, torzÂban?
Ezen is lÀtszhatna minden, vagy ha
lÀtni kimondottan nem is, de az¢rt ¢rezni lehetne...
´sszecsattanÂ kocsik, a lÀny meghalt,
mondja valaki, neonok z¡mm´gû feh¢rje,
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kisebbik lÀnyom r¢m¡lt arca,
fiam n¢masÀga...
Vagy ahogy zÃgatok hatvannal a lejtûn,
Ãthiba, csattanÀs,
vÀllam reccsen,
t¡dûm meg kilyukad...
a h¡lye orvosok...
Mindez rajta lehetne azon a torzÂn.
Bizarr volt, de talÀn
sikert aratna.
ögyhogy Vali, ¢des Vali,
akÀrhol is vagy,
ha olvasod ezt a verset, vagy hallasz rÂla,
gyere azonnal,
csinÀljuk meg a szobrot,
hisz megÁg¢rted.
°s biztosÁtalak:
hegek ¢s ¢g¢snyomok,
igen, hegek ¢s ¢g¢snyomok meg persze ¢vek...
az¢rt
ma sem esik kev¢sb¢ kellemes alvÀs a vÀllamon.

GÀngÂ GÀbor

EGY àRETTENTý VçZ NEVEZETÊ
JELENT°ST¹RT°NET°HEZ: KIT NEVEZTEK
SZABADELMþNEK, SZABADELVþNEK
°S LIBERçLISNAK A REFORMKORI
MAGYARORSZçGON?
TanulmÀnyomban eszmet´rt¢net¡nk egyik legfontosabb kulcsszavÀnak megk´zelÁt¢s¢re ¢s kontextuÀlis ¢rtelmez¢s¢re teszek kÁs¢rletet. A forrÀssz´vegek Àttekint¢se sorÀn
mindenekelûtt arra keresem a vÀlaszt, mikor ¢s mik¢ppen munkÀlta ki a magyar
nyelvhasznÀlat a àliberalis, -eÊ latin mell¢kn¢v, illetve k¢pzett hatÀrozÂi ¢s fûn¢vi alakjÀnak (àliberaliterÊ, àliberalitas, -atis, f Ê) klasszikus jelent¢sei (àvalaki szabadsÀgÀt illetû,
szabad, szabad emberhez illû, illendû, nemes, tisztess¢ges, nemes lelk¡, jobb, magasabb, jÂ, kegyes,
megelûzû, nyÀjas, adakozÂ, bû, gazdag, csinos, takaros, kedvesÊ) mellett ä k¢sûbb: helyett ä
a szÂnak modern, a politikai ¢letben hasznÀlatos ¢rtelm¢t. Ezzel ´sszef¡gg¢sben nyomon k´vetem, mint sajÀtos magyar fejlem¢nyt, a àliberÀlisÊ szÂ mai szinonimÀjÀnak,
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a àszabadelvüÊ-nek a n¢metbûl valÂ Àtv¢tel¢t: meggy´kerez¢s¢nek ¢s jelent¢svÀltozÀsainak ÀllomÀsait.
Anyaggyüjt¢semet korÀntsem nevezn¢m szisztematikusnak, teljesnek pedig v¢gk¢pp nem. InkÀbb csak azoknak a reformkori szerzûknek szenteltem nagyobb figyelmet, akik a fogalom t´rt¢net¢nek alakulÀsÀhoz ¢rdemben hozzÀjÀrultak. A tÀrgyalt
idûszak tekintet¢ben is csupÀn a k¢t legfontosabb fordulÂpontot vettem k´zelebbrûl
szem¡gyre. Az egyik az 1832ä1836-os orszÀggyül¢s, melynek tÀrgyalÀsai sorÀn a r¢sztvevûk meghonosÁtjÀk nyelv¡nkben a àliberÀlisÊ szÂ Ãj, politikai jelent¢s¢t. A mÀsik pedig A K ELET N°PE-vita az 1840-es ¢vek elej¢n, amikor ´sszekapcsolÂdik àliberÀlisÊ ¢s
àszabadelmü/szabadelvüÊ jelent¢startomÀnya.
E hiÀnyossÀgok ellen¢re is a feldolgozott anyagban lÀtvÀnyosan mutatkoznak meg
a k´vetkezû tendenciÀk:
Egyr¢szt a tÀrgyunkul szolgÀlÂ szavak elûfordulÀsai alapjÀn viszonylag keveset tudhatunk meg arrÂl, mi volt a liberalizmus tartalma az 1848 elûtti MagyarorszÀgon. E jelent¢s azon kulcsszavaink k¢sûbbi vizsgÀlatÀra ´szt´n´zhet, melyek ugyancsak az 1830ä
1840-es ¢vek modernizÀciÂs t´rekv¢seit, illetve ezek let¢tem¢nyeseit jel´lt¢k: àhaladÀsÊ,
àreformÊ, àellenz¢k/oppozÁciÂÊ, àfelforgatÂ pÀrtÊ stb. TovÀbbÀ a àliberÀlisÊ szÂ hasznÀlata nem felt¢tlen¡l k´tûdik ´ssze ama fogalmak¢val, melyek k´r¡l a t¢nyleges politikai
csatÀrozÀsok folytak: p¢ldÀul àalkotmÀnyÊ vagy àt´rv¢ny elûtti egyenlûs¢gÊ.
MÀsfelûl szem¡nkbe tünhet, hogy tÀrgyszavunk mÀr 1848 elûtt, azaz modern jelent¢se kialakulÀsÀnak, a magyar liberalizmus f¢nykorÀnak, legragyogÂbb k¢pviselûi
fell¢p¢s¢nek ¢vtizedeiben felveszi a mai magyar k´znyelvben ismeretes valamennyi
pejoratÁv jelent¢sÀrnyalatot. A legmarkÀnsabb elûfordulÀsokat a liberÀlis ´nvizsgÀlat
sz´vegeibûl gyüjthettem ´ssze: Ãgy tünik, Sz¢chenyi IstvÀn grÂfnak Kossuth Lajossal
szemben mozgÂsÁtott nyelvi zsenialitÀsa a legt´bbet tette az¢rt, hogy a klasszikus latin
szÂhoz kapcsolÂdÂ pozitÁv konnotÀciÂkat rosszallÀst kifejezû felhangok vÀltsÀk fel. °s
vegy¡nk majd ¢szre egy m¢g ÀltalÀnosabb, liberÀlisaink nyelvhasznÀlatÀnak minden
bizonnyal kev¢sb¢ tudatos r¢teg¢hez k´tûdû pszicholingvisztikai jelens¢get: a àliberÀlis/liberalizmusÊ szÂ tÃlnyomÂ t´bbs¢gben a humor elidegenÁtû eszk´zeivel ¢lû irodalmi ¢s k´z¢leti müfajokban fordul elû: epigrammÀban, szatÁrÀban, eposzparÂdiÀban,
pamfletben. Szükebb sz´vegk´rnyezet¢t is jobbÀra kritikus-ironikus-pejoratÁv modalitÀsÃ szavak Àrny¢koljÀk be. Ennek folyomÀnyak¢nt szinte teljesen hiÀnyzik a nyelvhasznÀlatbÂl az emelkedetts¢g: nincs, ami az eszm¢vel vagy a m´g´tte ÀllÂ ¢rt¢kekkel
valÂ azonosulÀst kifejezn¢ vagy megk´nnyÁten¢. Ez az emelkedetts¢g csak mÀs
kulcsszavaink eset¢ben van triviÀlisan jelen: a reformkor legszebb politikai sz´vegeiben ¢s megrendÁtû pillanataiban mÀs fogalmak kaptak pozitÁv ¢rzelmi t´bbletjelent¢st.
A àliberÀlisÊ szÂ ezzel szemben mÀr eg¢szen korÀn t´bb¢rtelmüv¢, felemÀs kicseng¢süv¢ vÀlt. Ha valakinek, hÀt K´lcsey Ferencnek igazÀn sokat k´sz´nhet a bontakozÂ
magyar politikai liberalizmus, ¢s û volt az, mint lÀtni fogjuk, aki igen sokat tett az Ãj
terminus elfogadtatÀsÀ¢rt is. M¢gis, midûn 1835 februÀrjÀban az orszÀggyül¢stûl bÃcsÃt vett, a nagyszerü ¢veket lezÀrÂ ¡nnep¢lyes pillanatban K´lcsey ismeretesen e szavakban foglalta ´ssze politikai t´rekv¢seit: àJelszavaink valÀnak: haza ¢s haladÀs.Ê
Az eurÂpai kultÃrnemzetek nyelv¢ben k´r¡lbel¡l 1800-tÂl kezdve honosodik meg a
àliberÀlisÊ szÂ Ãj, politikai jelent¢se. A magyarban, szÂtÀraink tanÃsÀga szerint legalÀbbis, az 1820-as ¢vekig csupÀn a klasszikus ¢rtelemben hasznÀlatos. A XV II. szÀzadi
elûzm¢nyben, Szenci MolnÀr Albert szÂtÀrÀban àAdakozÂ, Bûkezü, TisztesÊ Àll, Wagner
Ferenc PHRASEOLOGIç-jÀnak elsû, 1750. ¢vi kiadÀsÀban pedig ezt olvashatjuk: àAda-
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kozÂ, bû-kezü, sokkal jÂt-t¢vû, [...] tisztes, becs¡letes, tisztess¢ges, sz¢p.Ê Ehhez l¢nyeg¢ben nem
tesz semmit hozzÀ az utÂbbi 1822. ¢vi harmadik kiadÀsa sem. Wagnerhez utasÁtja SZñTçR -Ànak olvasÂjÀt Gyarmathi SÀmuel is, megjegyezve m¢g, hogy àPÀzmÀnnÀl a b¢vkezü nagyon ellenes n¢v, a' bûkezü helyettÊ. E szÂtÀr mÀr a k¢pzett fûnevet is tartalmazza.
A DEçKäMAGYAR ETYMOLOGIAI LEKSZIKON, Mokry BenjÀmin pÀpai fûiskolai tanÀr,
Epikt¢tosz-fordÁtÂ müve, bÀr t´bbet mond, de m¢g mindig a klasszikus latin jelent¢startomÀnyon bel¡l marad, amikor a àliberalisÊ szÂ jelent¢s¢t a k´vetkezûk¢ppen
adja meg: àszabadsÀgos illetû, szabadon sz¡letett, ilyen emberhez illû [...], nemes gondolkodÀsu.
jÂ szÁvü, szolgÀllatra k¢sz, adakozÂ [...], sz¢pÊ.
Egyelûre nem talÀltam utalÀst arra, mif¢le elûzm¢nyei voltak az 1820-as ¢vekben
a fogalom ama lÀtvÀnyos felszÁnre ker¡l¢s¢nek, amely az 1832-ben kezdûdû orszÀggyül¢sen k´vetkezett be. Az 1825ä1827. ¢vi di¢tai jegyzûk´nyveket Àtlapozva nem
akadtam adatra: talÀn az ellenkezûje lett volna meglepû annak f¢ny¢ben, hogy ekkor
a s¢relmek orvoslÀsÀrÂl folytatott alkudozÀsokat a szÂlÂ k´vetek ¢s k´zjogi m¢ltÂsÀgok
m¢g nem tÀmogattÀk meg a szÀzad koreszm¢ire valÂ hivatkozÀsokkal. A magyarÀzat,
meglehet, abban Àll, hogy nincs is fokozatossÀg. K¢t t¢nnyel, k¢t hatÂokkal kell szÀmolnunk inkÀbb, amelyek a hÃszas ¢vek fordulÂjÀn jelentkeztek, ¢s amelyek ÀtalakÁtottÀk az elsû igazi reformorszÀggyül¢s politikai besz¢dmÂdjÀt is. Ezek az okok: a nemzed¢kvÀltÀs a magyar kulturÀlis elitben ¢s az 1830 k´r¡li ¢vek eurÂpai forradalmai ¢s
nemzeti mozgalmai.
A szÀzad elsû harmadÀnak k¢t nagy ´regje, Kazinczy Ferenc ¢s Dessewffy JÂzsef
grÂf nem az Ãj eszm¢k ¢s az Ãj politikai modor elj´vetel¢t lÀttÀk meg Kossuth ¢s Sz¢chenyi fell¢p¢s¢ben: stÁlusukat jellembeli fogyat¢kossÀgok kifejezûd¢s¢nek v¢lt¢k.
àFelkele Kossuth Lajos ä kommentÀlja Kazinczy Kossuth elsû nyilvÀnos szerepl¢s¢t
Zempl¢n vÀrmegye k´vetbeszÀmoltatÂ k´zgyül¢s¢n ä, s olly tüzzel, mintha kez¢ben volna
a zendÁt¢s sz´v¢tneke, k¢t kez¢t csipej¢re rakvÀn, k¢pzelhetetlen vakmerûs¢ggel tartÀ besz¢d¢t.Ê
Dessewffy pedig, maga is utalva a nemzed¢kvÀltÀs t¢ny¢re, Ágy Ár 1831 augusztusÀban
Kazinczynak: àGrÂf Sz¢chenyi VilÀgÀba m¢g bele nem tekintettem; mi kÀr, hogy ennek a jÂ
akaratu, ¢s olly nagy cz¢lyÃ embernek olly kev¢s esmeretei vannak hazÀja minden r¢szeirûl, ¢s
hogy olly kev¢s jÂzan Át¢lettel bÁr minden genie-je mellett. [...] KÁvÀnnÀm hogy g¢nie-je ne ragadja
el annyira a d´lyf´ss¢gig, mert bizonyosan t´bbet fog Àrtani, mint hasznÀlni korunknak. Engem
Ãgy mint t¢ged b¢fog ma holnap az anya f´ld borÁtani. Isten vilÀgosÁttsa-fel a f´ld felettieket!Ê
Idûsebb SzÀsz KÀroly 1832-ben nagyÁvü k¡lpolitikai Àttekint¢st adott mindarrÂl,
ami az elûzû ¢vben ä ahogy akkoriban mondani szoktÀk ä a N¢vÀtÂl a Tajo torkolatÀig
t´rt¢nt, figyelm¢t elsûsorban az alkotmÀnyos ¢s a nemzeti mozgalmakra terjesztve ki:
àK¢t dolog ¢breszti ma leginkÀbb, s valÂban m¢ltÀn, az eurÂpai Kabin¢tek aggodalmÀt. Egyik
az a k¢rd¢s: mit¢vûk legyenek, mit¢vûk lesznek a n¢pek, midûn Àltalok Ãgy-hitt jussaikat a t´rv¢nyesen fenÀllÂ kormÀny Àltal megs¢rtetve lenni k¢pzelik? MÀsik az EurÂpÀt elnyel¢ssel fenyegetû Muszka felsûs¢g.Ê Az alkotmÀnyos mozgalmak ÀllÀsÀrÂl k´nyvekbûl ¢s a sajtÂbÂl
tÀj¢kozÂdtak MagyarorszÀgon: a lengyel felkel¢s elfojtÀsÀt tÀrsadalmi r¢szv¢t ¢s politikai felbuzdulÀs kÁs¢rte. A honleÀnyok seg¢lyadomÀnyai ¢s a tekintetes urak tiltakozÂ
felÁrÀsai azzal a b¡szkes¢ggel t´lt´tt¢k el a buzgÂlkodÂkat, hogy a magyarok is bekapcsolÂdtak a kontinens szellemi-politikai Àramlataiba. àMagunkra vonÂk EurÂpa pillantataitÊ ä foglalja ´ssze a k´zv¢leked¢st K´lcsey A LENGYELEK ºGY°BEN elmondott elsû
besz¢d¢ben. A nyelvhasznÀlat megÃjÁtÀsÀnak mÀsik oka alighanem ebben rejlik: a Karok ¢s Rendek beemelt¢k a s¢relmi politika hagyomÀnyos frazeolÂgiÀjÀba a kortÀrs
mozgalmak nyelvezet¢t.
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Az 1832 december¢ben kezdûdû orszÀggyül¢sen a k´vetek mÀr tisztÀn politikai jelent¢ssel hasznÀljÀk a àliberÀlisÊ szÂt. K´lcsey (SzatmÀr vÀrmegye elsû k´vete) ORSZçGGYþL°SI NAPLñ-jÀban a szÀmtalan elûfordulÀs mutatja: lelkesen keresi az ÃjdonsÀg hely¢t a di¢tai szÂtÀrban. E sz´vegben, amely ismeretesen csak a tanÀcskozÀsok kezdeti
szakaszÀrÂl ad szÀmot, vagyis 1832 december¢tûl 1833 augusztusÀig, àliberÀlisÊ elsûsorban azt jelenti: az urbÀrium (azaz a f´ldesÃr-jobbÀgy viszony rendez¢se) ¡gy¢ben
engedm¢nyekre hajlandÂ: àBenyovszkynÀl ism¢t sokan gyül¢nek egy¡v¢, s vitatÀs lûn a kirÀlyi
feladÀsok elsû tÀrgyÀrÂl az urbariumrÂl. A tolnai k´vetek, s a baranyai Sicskovics [!] ä Helmeczy
n´vend¢ke ä liberalis gondolatokat fejtettek ki; de t´bben nagyon idegennek mutatkoztak minden
concessiÂktÂlÊ; àAz udvar lÀttass¢k e liberalisnak, mert a feladÀsokat az urbariumon kezd¢? s a
nemess¢g a parasztok ellens¢g¢nek, mert e lÀtszÂlag igen emberi kezdetet el nem fogadÀ?Ê; àAz
Àltal, hogy az urbarium elsûs¢g¢t el nem fogadÂk, hogy elûbb a keresked¢si tÀrgynÀl fogva sajÀt
zsebeinkr´l akartunk gondoskodni, let´rl´tt¡k magunkrol a liberalitas szin¢t, s a popularitÀs minden vonÀsaitÊ; àMert a liberalisok a szabad k´lt´zhet¢st, mivel az elsû czikkely kezdûdik, igen
kev¢snek hiv¢k; s akartÀk az adÂzÂ n¢p szem¢lyes szabadsÀgÀt t´rv¢ny Àltal kimondatniÊ.
TovÀbbÀ jelenti az enged¢kenys¢g lÀtszatÀt, illetûleg szÂbeli enged¢kenys¢get an¢lk¡l, hogy az tettekben megnyilvÀnulna: àMind addig mig az egri kanonok Lonovics, vagy
a fej¢rvÀri Majer szÂlottak, nem volt semmi baj. Amaz rhetori simasÀggal ¢s fordulatokkal tudnÀ
¢szrev¢teleit k´zleni; emez pedig mindig valami liberalismushoz hasonlÂt ¢reztetettÊ; àDe ugy lÀtszott a vÀrosi urak is ollyanok, mint az emberek sokasÀga: szeretn¢nek liberalisok lenni ä mÀs
ersz¢ny¢reÊ; àTudnotok kell, hogy midûn valami szabad szellem¡ indÁtvÀny t¢tetik, igen sokszor
nagy t´bbs¢g lÀszik azt jÂvÀ hagyni. Mert kev¢s ember van, ki liberalisnak lÀtszani nem szeretne;
s Ágy azok is, kiknek utasÁtÀsaik fanyarok, a nem fanyar indÁtvÀnyt helyben hagyÂlag lÀtszanak
fogadniÊ; àembereink, kik liberalisoknak lÀtszani szeretnek, az orszÀggy¡l¢s eleje Âta szaporodtakÊ. A tÀvollevûk k´vetek¢nt r¢szt vevû, de csak a di¢tai nyilvÀnossÀg ¡gy¢t elûmozdÁtani tudÂ Kossuth Lajos OrszÀggyül¢si tudÂsÁtÀsaiban ´r´kÁtette meg PalÂczy LÀszlÂ
felszÂlalÀsÀt, aki szerint àA KormÀnynak minden liberalitÀsa abbol Àll, hogy mÀs zseb¢bûl kivÀn ajÀnd¢kot adatni a n¢pnek, hogy azt tûle mÀs uton ism¢t elvehesse. Mert ha liberalis akar
lenni, mi¢rt nem fogadta el a RR [Rendek] Àltal javallott moralis enged¢lyeket, mellyek a n¢p
felemel¢s¢t, f¡ggetlenÁt¢s¢t, s feltenni erk´lcsi becs¢t vett¢k irÀnyzatba?; àý Fels¢ge azon ¢szrev¢telt teszi ä olvashatjuk ugyanitt ä, hogy a jobbÀgyok robotjaiknak megvÀltÀsÀra akaratjok ellen
ne k¢nszeritessenek. ä Azonban ClauzÀl ¢s MadocsÀnyi azt bizonygatÀk, hogy ez csak szinlett
liberalizmusÊ.
Nem neh¢z ¢szrevenni, hogy e k´rny¢ken van a forrÀsvid¢ke a mai magyar nyelv
egyed¡lÀllÂ sajÀtossÀgÀnak: a àliberalisÊ mell¢knevet mÀsodik jelent¢s¢ben Ãjra depolitizÀlva, àtÃlsÀgosan enged¢kenyÊ ¢rtelemben, pejoratÁv szÁnezettel hasznÀlja.
Az OrszÀggyül¢si tudÂsÁtÀsokban azonban mÀr talÀlunk olyan sz´veghelyeket is, melyekben a àliberalizmusÊ szÂ a modern, ideolÂgiai jelent¢startomÀnyhoz k´zelÁt. Itt
ragadhatjuk meg a nyelvhasznÀlat szintj¢n annak felismer¢s¢t, hogy a liberalizmus ä
eszmek´r ¢s politikai program. Kossuth k¢ziratos (majd kûnyomatos) sajtÂja eset¡nkben az¢rt is rendkÁv¡l ¢rt¢kes kÃtfû, mert arrÂl tanÃskodik, hogy a jelenlevûk k´z´s
szÂtÀrÀnak r¢sz¢v¢ vÀlt a fogalom, pÀrt- ¢s tÀrsadalmi ÀllÀsra valÂ tekintet n¢lk¡l. (Az
orszÀgos ¡l¢sekrûl tudÂsÁtÂ hivatalos jegyzûk´nyv mint kontrollforrÀs mutatja, hogy
Kossuth hÁven adta vissza a felszÂlalÂk szavait.) A k´vetek besz¢deiben ennek megfelelûen a àliberalizmusÊ ÀltalÀban a polgÀri alkotmÀnyossÀgot jelenti: àA Juliusi Franczia
revolutio, s mÀs politicai fejlem¢nyek utÀn, megsz¡nv¢n a v¢rengzû kardcs´rg¢sek, a principiumok egymÀs ellen hÀborÃt inditottak, a liberalismus k¡zd az absolutismus ellen, s a mivelt vilÀg
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is e szerint k¢t fel¢ szakadÊ; àk¢t ellens¢ges elem harczol EurÂpÀban egymÀssal, t. i. a despotismus
a liberalismussalÊ. A r¢gi ¢s az Ãj nemzed¢k elt¢rû nyelvhasznÀlatÀt mutatja a rendi ellenz¢k ¡nnepelt egykori szÂnokÀnak, a Sz¢chenyi Àltal is nagyra tartott felsûb¡ki Nagy
PÀlnak ama k¡l´n´s mondata, melyben àazt az elvet vitatÀ, hogy a katonÀnak az absolutismus vak eszk´z¢nek kell lenni [!], s hogy a katonÀk szÀmÀra nem lehet a liberalismusnak chatedrÀt ÀllitaniÊ.
Kossuth tanÃsÀga szerint mÀr az 1832ä36-os orszÀggyül¢sen megindul az antiliberÀlis nyelvi lelem¢nyek kifogyhatatlan ÀradÀsa, melyeknek c¢lja az elriasztÀs ¢s a nevets¢gess¢ tev¢s: Say IstvÀn (Sz¢kesfeh¢rvÀr k´vete) biztosÁtja hallgatÂsÀgÀt, hogy àszÀzados t´rv¢nyeink [...] engem pedig felmentenek a jacobinismus, carbonalismus [!], liberalismus,
s mind azon rettentû vÀz nevezetektûl, mellyeket az elavult r¢gis¢g az uj sz¡ks¢ggel k¡zdve sz¡ltÊ,
mÁg Acz¢l Antal (Arad megye) arra szÂlÁt fel: àha valaha, ¢pen most tartja sz¡ks¢gesnek,
hogy a privilegialis karzatok egymÀs jusai fentartÀsÀra egyet ¢rtsenek; most, midûn Europa p¢ldÀja szerint, a s´t¢tben lappangÂ hydra az az: liberalismus, mindennek elnyel¢s¢re t´rekszikÊ.
A Szepes megyei k´vet, Pfannschmidt Ede (a k¢sûbbi Zsed¢nyi EduÀrd) szerint pedig
àa pompÀzÂ hazafiui indulat, a szabad nyiltsziv¡s¢g, s az orszÀglÂkkali vakmerû viadal palÀstja
t´bbnyire az alacsony haszonles¢st, nagyravÀgyÀst, bosszut s hiusÀgot igen rosszul fedi. A magasztalt liberalismus gyakorta nem egy¢b, mint szemtelen vÀgyak csalÂdÀsÀbÂl eredett ep¢sked¢s,
melly holnap a legkem¢nyebb ministerialismushoz Àll, ha uj szem¢lyekkel uj rem¢nyek intenek.Ê
àLiberÀlisÊ szavunk ÀzsiÂja a reformkorban alighanem a Kossuth Lajos elleni, perbe ¢s beb´rt´nz¢sbe torkollÂ tÀmadÀsok idej¢n volt a legnagyobb. A t¢ny, hogy Kossuthot, mint maga Árja, akk¢nt gyül´li a kormÀny, àmint a liberÀlis gondolkodÀs terjeszt¢s¢nek egyik fû eszk´z¢tÊ, nagym¢rt¢kben hozzÀjÀrult ahhoz, hogy a k´zv¢lem¢ny e minûs¢g¢ben rokonszenvezz¢k vele. FÀy AndrÀs ekkoriban ¢s ebben az ´sszef¡gg¢sben
besz¢l ¢s Ár pozitÁv sz´vegk´rnyezetben tÀrgyszavunkrÂl: àa folyamodÂ [Kossuth] voltak¢p ¢rzi az igazsÀghozi hüs¢g s szabadelmüs¢gnek komoly m¢rs¢kletteli pÀrosÁtÀsa erk´lcsi k´teless¢g¢tÊ; àírÀsbeli nyilatkozÀsa, melyet beadott, valÂsÀgos remeke a m¢rs¢klett, vigyÀzÂ ¢s jÂzan
liberalizmusnakÊ. S az is ezekre az ¢vekre esik, amikor K´lcsey megrÂja V´r´smartyt
az¢rt, mert az Athenaeum Edmund Burke-rûl k´z´lt cikket: àAz illiberalizmusnak oly sok
¢s hatalmas terjesztûi vagynak; mi¢rt szÀmokat ¢ppen nektek nevelni?Ê
A àszabadelvüÊ pÀlyafutÀsa k¢sûbb kezdûdik meg. Az 1832ä36-os orszÀggyül¢sen a
latin terminus, a àliberÀlisÊ, illetve az egyformÀn hasznÀlt r¢gi ¢s Ãj k¢pzett fûn¢vi alak
(àliberalitÀsÊ ¢s àliberalismusÊ) szinte kizÀrÂlagosan uralkodnak. Pedig K´lcsey ¢s Kossuth is ¢rzik a magyar megfelelû hiÀnyÀt. K´lcseyn¢l olyan kifejez¢sek, mint àliberalis
ideÀk, mer¢sz nyilatkozÀsok, szabadszellem¡ besz¢dekÊ, àszabad szellem¡ indÁtvÀnyÊ vagy àszabad lelk¡ BorsiczkyÊ szÁnesÁtik a stÁlust, mÁg Kossuth, tudÂsÁtÀsainak legelej¢n nyelvÃjÁtÀssal prÂbÀlkozott, Àm e szellemi gyermek¢t k¢sûbb elhagyta: àA Rendek TÀblÀjÀnÀl a
Personalis [kirÀlyi szem¢lyn´k, az alsÂ tÀbla eln´ke] egy fontos s igaz m¢rs¢klett szabadÀlyossÀggal (liberÀlismussal) t¡nd´klû irÀsbÂl mondott besz¢ddel nyitÀ meg az OrszÀg Gy¡l¢s¢t.Ê
Kossuth egy mÀsik, szint¢n feled¢sbe mer¡lû megoldÀsa a lengyel orszÀggyül¢s EurÂpa n¢peihez int¢zett kiÀltvÀnyÀnak fordÁtÀsÀban olvashatÂ: àSÀndor LengyelorszÀgnak
egy szabados polgÀri alkotmÀnyt adott.Ê PÀrhuzamos sz´veghely mutatja, hogy Kossuth
valÂban a àliberÀlisÊ szÂ magyarÁtÀsÀval kÁs¢rletezett: àazt hitte SÀndor czÀr, hogy a hatÀrtalan despoticus hatalmat lehet a liberÀlis polgÀri alkotmÀny popularitÀsÀval egyesÁteniÊ.
E kÁs¢rleteken kÁv¡l szÀmos mÀs szÂalak jelzi azt az utat, amely a mai megfelelûig,
a àszabadelvüÊ-ig vezet. ögy tünik, el¢g korÀn eldûlt, hogy ä n¢met hatÀsra ä az Ãj
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vilÀgn¢zetet jel´lû magyar terminus a àszabadÊ elûtagot tartalmazni fogja. Nemcsak
a fenti p¢ldÀk mutatjÀk ezt, hanem a korabeli szÂtÀrak is. MÀrton JÂzsef k¢t- ¢s hÀromnyelvü szÂtÀrainak kiadÀsaiban jÂl nyomon k´vethetû a fejlûd¢s: az 1803-as elsû
kiadÀs n¢metämagyar r¢sze a àFreygeist, szabadon gondolkozÂ, vallÀstalanÊ, illetve a àFreym¡thig, szabadon szÂllÂ, szabadon Át¢lûÊ alakokat mÀr tartalmazza, ugyanakkor magyarä
n¢met szÂtÀraiba ugyanezt û m¢g nem, csak ÀtdolgozÂi veszik fel 1837-ben: àSzabadlelkü, freim¡thig; Szabadon gondolkozÀs, die Freigeisterei; Szabadon gondolkozÂ, freidenkend, fûn¢vk¢nt: der Freigeist, Freidenker.Ê HÀromnyelvü szÂtÀraiban ¢ppen hogy
csak nyoma van annak, hogy e szÂcsoport a latin àliberalisÊ ¢s k¢pzett alakjainak megfelelûje lesz. 1816-os OSKOLAI LEXICON-Àban m¢g ez Àll: àFreygeist, szabadon gondolkozÂ;
libere cogitansÊ; àFreym¡thig, szabadon szÂllÂ, szabadon Át¢lû, liber, libero animoÊ. K¢t ¢vvel
k¢sûbb viszont mÀr a hagyomÀnyos szÂcikk utÀn (àLiberalis, -e. Bacchust illetû, Bacchusi, Liberalia, Cic. festa BacchiÊ; àadakozÂ, bûkezü, szabad, nemes sz¡let¢süh´z illû, igaz v.
egyenes szÁvü, embers¢ges, betsületes, tisztes, ´nk¢ntvalÂ, szabadakaratÃ, ´nk¢ntes tetsz¢s szerint
valÂÊ), a àliberaliterÊ szÂnÀl mÀsodik jelent¢sben ez olvashatÂ: àszabad l¢lekkel; freym¡thigÊ. Az 1834. ¢v akad¢miai vÀllalkozÀsa, a PHILOSOPHIAI MþSZñTçR kev¢s sikerrel
prÂbÀlkozik a magyar megfelelû megtalÀlÀsÀval. A szÂtÀr a müvet elûk¢szÁtû k¢ziratos
szÂgyüjtem¢nyekre hivatkozva a k´vetkezû megoldÀsokat kÁnÀlja: àLiberalismus, szabadkozÀs. SzabadoskodÀs, szabad gondolkozÀs; Liberalitas, adakozÀs, bûkezüs¢g. Szabadszer¡s¢g, adakozÀs, szabad adÀs.Ê
Egy¢birÀnt a XVIIIäXIX. szÀzad fordulÂjÀnak korai magyar liberalizmusa elûszeretettel hasznÀlja a àfreym¡thigÊ alakot. Jakob Glatz FREYMºTHIGE B EMERKUNGEN
EINES UNGARNS ºBER SEIN V ATERLAND cÁmü munkÀjÀban RÀby MÀtyÀs eml¢kiratainak irÀlyÀt a àfreym¡thigÊ jelzûvel is illeti, mÁg az UNGARISCHE MISCELLEN Ãgy harangozza be Berzeviczy Gergelynek a parasztok ÀllapotÀrÂl Árott traktÀtusÀt, mint ami
àkr¤ftig und freym¡thig in lateinischer Sprache geschrieben istÊ. Ezen adatokat azonban ÂvatossÀggal kell kezeln¡nk. Amint azt Kazinczy Ferenc Berzeviczy ellen Árott müv¢nek
cÁme mutatja (FREYMºTHIGE B ERICHTIGUNGEN DER ABHANDLUNG DES H ERRN
GREGOR VON B ERZEV ICZY DE CONDITIONE INDOLEQUE RUSTICORUM IN HUNGARIA),
a k¢rd¢ses alak ekkoriban inkÀbb a à(keresetlen¡l) ûszinteÊ jelent¢sben hasznÀlatos.
A liberalizmussal v¢gk¢pp nem gyanÃsÁthatÂ CzirÀky Antal grÂf, orszÀgbÁrÂ is àFreym¡thige DarstellungÊ-ban foglalta ÁrÀsba v¢lem¢ny¢t a magyar viszonyokrÂl 1838 v¢g¢n.
(Sz´veg¢ben a àdemokratikus elemekÊ, illetve az egy oldalon ÀllÂ arisztokrÀcia s kormÀny
k´z´tt jel´lte meg a fû t´r¢svonalat.)
Szily KÀlmÀn nyelvÃjÁtÀsi szÂtÀra a szÀzadfordulÂn mÀr tudja, hogy a harmincas
¢vekben egy ideje l¢tezik az elsû sikeresen k¢pzett, fennmaradÂ alak, a àszabadelmüÊ.
Jelent¢se: àszabad elm¢jüÊ, mintÀja a Kazinczy Àltal alkotott àk´nnyelmüÊ. Szily szÂtÀra Ágy Ár minderrûl: àK´nnyelmü. ä Kazinczy 1814. ¹sszerÀntva a Ïk´nnyü elm¢jüÎ-bûl;
a n¢met ÏleichtsinnigÎ mintÀjÀra. Kazinczy utÀnzÂi a sinnig geistig, m¡thig n¢met szÂv¢gzûket
szint¢n az elmüvel szerett¢k fordÁtani. így tÀmadtak: egy-elmü, ¢les-elmü, igaz-elmü, kiselmü, lÀng-elmü, m¢ly-elmü, ´n-elmü, rab-elmü, s´t¢t-elmü, szabad-elmü, sz¢p-elmü, tompa-elmü, vÁg-elmü. A k´nnyelmü segÁts¢g¢re j´tt JÂsika egyik reg¢nye [A K¹NY NYELMþEK ] (1837), ez mentette meg. A t´bbi v¢gk¢pp kihalt.Ê Szily adatai nyomÀn korai
elûfordulÀsaira Kisfaludy KÀroly egy 1826-os epigrammÀjÀt ¢s az 1822. ¢vi SZ°P-LI TERATöRAI AJçND°K egyik sz´veg¢t (ez is epigramma) hozhatjuk fel p¢ldak¢nt. KisfaludynÀl a XENIçK 16. disztichonjÀnak a cÁm¢ben fordul elû: SZABADELMþ, DE CSAK
MAGçNAK : àA rostÀt kit¡z¢d, s magad Àjulsz a kritikÀtÂl: / öj oldalt mutogatsz ä kÀr, hogy a
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szÁne kopott.Ê A SZ°P-LITERATöRAI AJçND°K szerzûj¢n¢l, SzentmiklÂssy AlajosnÀl is cÁmbe foglalva talÀljuk az Ãj szÂt: EGY SZADADELMþHEZ: àKÁvÀnod hogy erûs l¢leknek tartsalok
[!], Àmde / Minden erû n¢lk¡l lenni gyanÁtalak ¢n. / A SzÁvn¢l mi lehet gyeng¢bb? S vele k¡zdve
´r´kk¢, / Melly gyakran lever az t¢gedet, azt te soha!Ê
A àszabadelvüÊ valÂszÁnüleg k¢sûbbi keletkez¢sü. A hagyomÀny Kossuthnak szeretn¢ tulajdonÁtani a szerzûs¢get, ez azonban nem tÀmaszthatÂ alÀ. Az ´tvenes ¢vek reprezentatÁv nyelvt´rt¢neti tanulmÀnyk´tete szerint à[a] nyelvÃjÁtÀsi szabadelmüt a
NY öSZ. 1822-bûl id¢zi; Kossuth a 40-es ¢vekben inkÀbb a szabadelvü alakot hasznÀlja; mindkettû a liberÀlis szÂnak magyar megfelelûjeÊ. Szily k´nyv¢nek mÀsodik r¢sze (azaz a pÂtlÀsok ¢s Ãj adatok) pedig a T´rv¢nyhatÂsÀgi tudÂsÁtÀsokat nevezi meg.
àSzabadelmüÊ ¢s àszabadelvüÊ k´z´tt persze nem csupÀn egyetlen betü a k¡l´nbs¢g. Az elûbbi az elm¢nek a gondolkodÀst korÀbban meghatÀrozÂ, immÀr avÁttnak tartott tudattartalmaktÂl (elûÁt¢letektûl, babonÀktÂl, esetleg vallÀsi meggyûzûd¢sektûl)
mentes ÀllapotÀt ä az elme szabadsÀgÀt ä fejezi ki. (SzentmiklÂssy epigrammÀjÀban
¢ppen ezen Àllapot el¢r¢s¢nek lehetetlens¢g¢re figyelmeztet.) Ezzel szemben a àszabadelvüÊ szÂ bizonyos, ¢letvezet¢st ¢s k´z´ss¢gi cselekv¢st meghatÀrozÂ maximÀnak a megl¢t¢re utal (melyet a szabadelvü ember t´rt¢netesen talÀn ¢pp szabadelmü gondolkodÀs segÁts¢g¢vel alakÁtott ki a maga szÀmÀra). Ahogy E´tv´s JÂzsef reg¢ny¢ben, A FALU
JEGYZýJ°-ben (1845) mondjÀk: àAz a Veszûsy [...] liberÀlis, ¢s ami m¢g rosszabb, olyan, ki
mindig elveirûl szÂl.Ê
E vez¢relvet a szÂ´sszet¢tel elûtagja nevezi meg: a tekint¢lyelvü ember elve a tekint¢ly, az ´nelvü¢ ´nmaga. Az utilitarizmus hÁveit a hasznossÀgelv vez¢rli ä viszont az
ideolÂgiÀt magyarul inkÀbb àhaszonelvüs¢gÊ-nek nevezz¡k: nyelv¢rz¢k¡nk tiltakozÀsÀra hallgatva ugyanis inkÀbb a f¢lre¢rthetû elnevez¢st vÀllaljuk, mintsem azt, hogy
k¢t elvontfûn¢v-k¢pzû (àhasznossÀgelvüs¢gÊ) legyen egy ´sszetett szÂban.
HasonlÂ a helyzet, Ãgy gondolom, a àszabadelvüÊ-vel is. A liberÀlis ember vez¢rlû
elve az egy¢n szabadsÀga, Àm a àszabadsÀgelvüÊ alak ¢letk¢ptelennek tünik ¢ppen eme
tovÀbbk¢pezhetetlens¢ge folytÀn. Azonban a szÂ jelenlegi, meggy´keresedett formÀjÀban nem a àszabadsÀg elv¢Ê-t, hanem az àelvek szabadsÀgÀÊ-t id¢zi fel, mint ahogyan
a àszabadfogÀsÃÊ jelent¢se sem a àszabadsÀg fogÀsÀÊ-ra, hanem a àfogÀsok szabadsÀgÀÊ-ra megy vissza. A àszabadelvüÊ szÂ pejoratÁv cseng¢se, az àelvtelenÊ-hez, illetve
a àszabadosÊ-hoz valÂ vesz¢lyes k´zelÀllÀsa enn¢lfogva a àszabadelmüÊ-vel fennÀllÂ
megt¢vesztû hasonlÂsÀgÀnak ¢s hozzÀ valÂ etimolÂgiai kapcsolatÀnak k´vetkezm¢nye
is, jÂllehet belsû szerkezet¡k nem azonos. Ha nem tartjuk is felt¢tlen¡l ¡dv´zlendûnek, minden tovÀbbi n¢lk¡l eltürj¡k, hogy valaki szabad elm¢vel sz¢dÁtû gondolati kalandokba bocsÀtkozz¢k: azt azonban tûle is elvÀrjuk, hogy ¢letvezet¢se tekintet¢ben k´vetkezetesen ragaszkodj¢k t´bb¢-kev¢sb¢ ÀltalÀnosan elfogadott k´z´s elvekhez. Ketten
bizonyosan felismert¢k a korban a vesz¢lyeket, melyek emez Àrtatlan szÂt´rt¢neti fejlem¢nyben rejlettek, ¢s Âva intettek attÂl, hogy a liberÀlisok az àmÊ betüvel egy¡tt e
nehezebben ÀthÀghatÂ szabÀlyokon is tÃltegy¢k magukat: Sz¢chenyi A K ELET N°P°ben ¢s Arany JÀnos AZ ELV ESZETT ALKOTMçNY -ban. Mint kider¡l, Sz¢chenyi a definÁciÂ pontosÁtÀsÀval tesz kÁs¢rletet a terminolÂgiai homÀly kik¡sz´b´l¢s¢re, Arany pedig
a nyelvi humor eszk´zeivel mutat rÀ a szÂ f¢lre¢rthetûs¢g¢re.
A k¢t szÂalak k´z¡l a szÀzad elsû fel¢ben talÀn a àszabadelmüÊ a gyakoribb. Gyarmathy JÀnos szÂtÀra dokumentÀlja elûsz´r a àliberalismusÊ magyar megfelelûjek¢nt.
SajtÂhibÀja egyben mutatja, hogy a szedû szem¢nek m¢g nem volt ismerûs az alak:
àLiberalismus, szabadalmüs¢g [!].Ê A CzuczoräFogarasi csak ezt az alakot tartalmazza
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(àSzabadelm¡ v. -elmü [...] F¡ggetlen gondolkozÀsu, it¢letü, n¢zetü, ki elûÁt¢letektûl ment l¢v¢n, s mÀsok tekint¢ly¢t nem k´vetv¢n, a jÂzan ¢sznek hÂdul egyed¡lÊ), illetve a àszabadlelküÊ-t
mint az elûbbi szinonimÀjÀt. A Ballagi MÂr-f¢le A MAGYAR NYELV TELJES SZñTçRA
mindk¢t alakot megengedi: àSzabadelm¡, -elv¡, mn. minden r¢gies elûit¢letektûl ment, a
modern eszm¢knek hÂdolÂ sz. ember.Ê A jelent¢sk¡l´nbs¢g az idû elûrehaladtÀval fokozatosan elmosÂdni lÀtszik: K´lcsey az ifjÃ Szemere Bertalan j´vendû pÀlyafutÀsÀrÂl
gondolkodva helyes nyelvi intuÁciÂval azt Árja Szemere PÀlnak, hogy à¢n inkÀbb ohajtom,
hogy a megy¢ken s orszÀggyül¢seinken elûit¢letlen, szabadelmü, mer¢sz lelkü, s nem ingÂ f¢rfiak
tÀmadjanak, mint jÂ drÀmaÁrÂkÊ. Viszont V´r´smarty is ezt az alakot hasznÀlja ä a talÀn
odaillûbb àszabadelvüÊ helyett ä E GY POLITIKUS K¹LTýH¹Z cÁmü, Trettner Gy´rgy
ellen Árott epigrammÀi k´z¡l a tizenharmadikban: à[...] SzÀnod a pÂrt s m¢g is rajtok szÀnkÀzni szeretn¢l: / E szabadelmüs¢g sz¢p, de felette gyanÃs.Ê
A reformkori szÂhasznÀlat szÁnfoltja Wessel¢nyi¢, aki a magyar ¢s szlÀv nemzetis¢grûl Árott SZñZAT-Àban k´vetkezetesen kitart a àszabadszellemüÊ alak mellett: àA szabadszellemüek ¢s ellenz¢ki pÀrt korszerü javÁtÀsokat Âhajtott, minek sz¡ks¢g¢t koronÀs fejedelme
is kimondta, ezen el¢haladÀst fennÀllÂ alkotmÀnyÀhoz, t´rt¢neti elûzm¢nyeihez ¢s jelen viszonyaihoz a lehetûs¢gig alkalmazni s egyed¡l t´rv¢nyhozÀs ÃtjÀn l¢tesÁteni volt nyilvÀn kifejezett t´rekv¢se. [...] A szabadszellemüek a f´ldn¢pe helyzet¢t k´zelebb kÁvÀntÀk hozni ¢s hasonlÂbbÀ tenni
az ausztriai paraszt¢hoz, azaz tartozÀsainak ´r´k megvÀltÀsÀt ¢s f´ldbirtokszerz¢s lehetûs¢g¢t kÁvÀntÀk szÀmÀra megnyitni.Ê Az alkotmÀnyos, a jogkiterjesztû, illetve a nacionÀlliberalizmus k´zti k¡l´nbs¢gtev¢shez, az Àrnyalatok kifejez¢s¢hez Wessel¢nyinek m¢g k´r¡lÁrÀshoz kell folyamodnia: àA szabadszellemü, vagyis jobban nevezve forradalmi szellemü
propagandÀnak c¢lja s t´rekv¢se nem kisebb, mint azon kormÀnyoknak, melyek ä hit´k szerint
s r¢szint valÂban is ä szlÀv n¢peket elnyomva tartanak, Ãgy mint az orosz, t´r´k, ausztriai ¢s
porosz birodalomnak sz¢trombolÀsa ¢s felforgatÀsa.Ê
Ismeretes, hogy az 1840-es ¢vek elej¢n kezdtek t´bb¢ el nem kendûzhetûen markÀnsan megmutatkozni a k¡l´nbs¢gek Sz¢chenyi ¢s Kossuth politikai programja k´z´tt.
A Pesti Hirlap vez¢rcikkei, rÀ Sz¢chenyi pamfletje, A K ELET N°PE, majd pedig az ezt
k´vetû sajtÂ- ¢s r´piratvita segÁtettek sz¢lesebb k´rben megismertetni ¢s pontosÁtani
az ÀllÀspontokat. A vita becses sz´vegekkel gazdagÁtotta a magyar liberÀlis hagyomÀnyt
ä de maga a szÂ Ãjabb pejoratÁv jelent¢sÀrnyalatok sÃlyos terh¢t vette magÀra.
Mind Kossuth, mind pedig Sz¢chenyi ¢rezt¢k, hogy ha t´rekv¢seik ennyire k¡l´nb´znek, akkor valami nincs rendben a k´z´s elnevez¢ssel. Kossuth ez¢rt szÂlÁt fel a
Pesti Hirlap 1841. Àprilis 21-i vez¢rcikk¢ben az Iparegyes¡let irÀnyzatoktÂl f¡ggetlen
tÀmogatÀsÀra: àaz egyes¡letre (merj¡k jÂslani) hatÀsban gazdag, eredm¢nyben dÃs j´vendû vÀrakozik. [...] De sz¡ks¢gesnek lÀtunk r¢szv¢tre hivni rang, ¢letmÂd, politikai hitvallÀs, ¢rdekk¡l´nbs¢g n¢lk¡l mindenkit. Politicai hitvallÀst s ¢rdekk¡l´nbs¢get nem ok n¢lk¡l emlÁt¢nk; mert a
legujabb napok e r¢szben k¡l´n´s t¡nem¢nyeket mutatnak. Ekkorig liberalismusunk ä igen nagy
r¢szben ä mondhatni az elsû stadiumban forgott. Ezen stadium az, midûn ¢rezz¡k, hogy a dolog
nem jÂl van ugy, a mint vanÊ. FebruÀr 20-i ÁrÀsÀban pedig a jelent¢s k´r¡li homÀlyra
utal, s ezzel egy¡tt k¢ts¢gbe vonja Sz¢chenyi liberalizmusÀt is: àNincsenek m¢g minÀlunk
a ÏliberalismusÎ eszm¢i tisztÀban. Igen sok ugynevezett liberÀlisokat tudnÀnk nevezni, kik a n¢p
nevel¢s¢nek ¢pen nem barÀtai; mert a n¢pnevel¢s hÀtter¢ben ijesztû r¢meket k¢pzelnek.Ê
Sz¢chenyit t´bb dolog miatt is zavarja a k¢pl¢keny nyelvhasznÀlat. Egyfelûl szÁvesen
tekinten¢ hÀrom egymÀst metszû halmaznak liberÀlisok, haladÂk ¢s ellenz¢kiek csoportjait, leginkÀbb az¢rt, mert liberÀlisok ¢s nem ellenz¢kiek r¢szhalmaza legalÀbb egy-
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elemü ä û maga ide tartozik: àlegnagyobb ÀltaljÀnossÀgban v¢ve liberalis ¢s conservatÁv pÀrtokra szakad honunk. °s ez nem volna ¢ppen legid¢tlenebb definitio, de az Àltal keveredik nÀlunk
a pÀrtok l¢nyege igazi chaosba, [...] liberÀlis, haladÂ ¢s oppositionalis pÀrt, a k´z alkalmazÀs s
k´z felfogÀs szerint szintugy fejez ki egy ¢rtelmet, mint a conservativ, haladni sehogy sem akarÂ
s kormÀnypÀrt megint egy mÀs ¢rtelmet; holott mind ezen kit¢telek legtÀvolabbrul sem synonymumokÊ. HasonlÂ k´r¡ltekint¢s mutatkozik meg LukÀcs MÂric ´njellemz¢s¢ben: àmi, a
haladÀs ¢s reform emberei, de egyszersmind a szÂ valÂdi ¢rtelm¢ben conservativekÊ. E´tv´s JÂzsef bÀrÂt ä akitûl egy ideig szint¢n nem Àllott tÀvol Sz¢chenyi helyzete ä ezzel szemben
nem aggasztjÀk az ´nmeghatÀrozÀs neh¢zs¢gei, viszont ¢les szemmel veszi ¢szre azt a
minimÀlis k´z´s platformot, ami a liberÀlis reformellenz¢ket (ahogy mi azt Sz¢chenyinek
annyira nem tetszûen mondani szoktuk) az ELLENZ°KI NYILATKOZAT-ig eljuttathatja:
àA magyar ellenz¢k vagy szabadelvü pÀrt, vagy bÀrhogy nevezz¡k, az 1840-i orszÀggyül¢sig
mindig s¢relmi k¢rd¢sek k´r¡l egyes¡lt.Ê
MÀsfelûl ä ¢s hoc fonte derivata clades ä Sz¢chenyinek a fentebb emlÁtett okok miatt
rendszertani jellegü probl¢mÀi vannak. Annak a Sz¢chenyinek, aki mÀsk¡l´nben az
URALKODñ ESZM°K E´tv´s¢n¢l tÁz ¢vvel korÀbban magasztalja Francis Bacont a FilozÂfus ellen¢ben, mondvÀn, àszÁve Aristotelesnek jÂ volt-e, [...] nem tudom, hanem hogy problemÀk' megfejt¢s¢re, igazsÀgok' kikutatÀsÀra, modorja, tactikÀja, t. i. analytikai rendszere a' legvisszÀsb vala, ¢s ekk¢p a' legsz´vev¢nyesb t¢vÃtakra vezet¢ az emberi nemet ä 's szÀzadokig ä
mellyekb¡l alig vala t´bb¢ kigÀzolÀs, az k´zismeret¡, ma k¢rd¢sbe t´bb¢ ¢ppen nem vett dolog. ä
Verulami Baconnak ellenben, kir¡l azt hirdetik, hogy nem csak jÂszÁvü, de m¢g szinte becs¡letes
ember sem volt eg¢szen, feje is n¢ha egy kiss¢ zavart vala, gy´ny´rü modorja el¢gg¢ nem magasztalhatÂ; tactikÀja ä inductiv rendszere ä Àltal t. i. olly utat nyitott az emberis¢gnek, melly bizony
fel¢r m¢g Prometheusnak mennyekb¡l orzott t¡z¢vel isÊ.
Sz¢chenyi ezen aggÀlyainak mÀr az 1832ä36-os orszÀggyül¢sen (1835. december
29., fûrendi ¡l¢s) is hangot adott: àMennyi bokrossÀgra adott p. o. alkalmat e szÂ: liberalis?
Ha azt tartjuk liberalisnak, aki tulajdont nem tisztel, s mindenki jusait kiforgatni akarja, azt ha
k´zelitene hÀzunkhoz, valÂban baltÀval kellene el¡zn¡nk; ellenben ha azt nevezz¡k liberalisnak,
aki minden ember term¢szeti jusait pÀrtolja, igen kedvezû szinben kell a dolognak felt¡nni.Ê
A K ELET N°PE egyik szellemes, szÀmunkra talÀn kiss¢ hosszadalmasnak tünû fejteget¢s¢ben egy¢rtelmüv¢ teszi, hogy a àliberÀlisÊ-t nem speciesnek, hanem genusnak tekinti,
¢s az¢rt keresi az egyes liberÀlis fajzatok differentia specificÀjÀt, hogy a szÀmÀra rokonszenves, helyesl¢s¢vel talÀlkozÂ liberalizmus szÀmÀra megûrizhesse az elnevez¢st.
àN¢hÀny ¢vvel ezelûtt egy hÁres prÂkÀtort lÀtogat¢k meg Pesten. Alig v¢gzett¡k magunk k´zt
a tisztelked¢si szÂvÀltÀst, bizonyos n¢met k´nyvet ad kezeimbe, melly ä ha jÂl eml¢kszem ä k´r¡lbel¡l e cÁm alatt: ÏWas ist ein Liberal?Î mint valÂdi sz´rnyeteget, gyujtogatÂnÀl, rablÂnÀl, antropophagnÀl feket¢bb szinekkel festi a szerencs¢tlen liberalisokat. Megt¢rit¢semre cz¢lzott a der¢k
¡gy¢sz, ¢s ä mert feket¢k mosÀsÀval igen, de szerecsenek mosÀsÀval nem szoktam bajlÂdni, s ekk¢p
nem vÀlaszol¢k ¢s csak mosollyal hallgattam az antiliberalis anthropophag atrocitÀsit ä quasi re
bene gesta azon tanÀccsal v¢gz¢ be jÂ szÀnd¢ku, s mint mondÀ, practicus szivess¢g¢t: BÀr szerezn¢k inkÀbb egypÀr j´vedelmes hÀzat, mintsem hogy k´z dolgokban fÀradn¢k, ¢s ¢n is iparkodtam lenni ÏvalamiÎ ä t. i. egy kis ÏhivataliÎ ä minthogy ez jÂzanabb volna, s inkÀbb biztosÁtna
k´z megtiszteltet¢st, mint a liberalismus sat. ä A jÂ ´reg Verbûczianus nem akarta, vagy szenvedelmes antiliberalismusa mellett valÂsÀggal nem bÁrta felfogni, hogy a liberalis nem ollyan elhatÀrozott valami, mint p¢ldÀul medve, mellyr¡l egyr¡l mint mÀsikrul, mint menageriÀban szokÀs,
el lehet bizonyos formulare utÀn petyegni hazÀjÀt, szokÀsait, ´szt´neit, s mik¢nt eszik m¢zet ha
szert tehet rÀ, s mik¢nt nyalja viszont talpÀt, ha t¢len mÀs mulatsÀga nincs. S igy el¢rthetû, mik¢nt
gy¡l´l¢ û annyira a liberalist; mert ha a liberalis valÂban nem egy¢b, mint ugyanazon egy kap-
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tafÀra vont, mÀs birtoka s kivÀlt feles¢ge utÀn sovÀrgÂ, mindent hely¢b¡l kimozdÁtÂ, minden bevett
elvet s szokÀst lÀbaival tapodÂ, minden vallÀst becsm¢rlû, minden felsûbbs¢get bemocskolÂ, s tÀn
itt ott n¢ha okkal mÂddal egy egy ez¡st kalÀnkÀt vigyÀzatlansÀgbul vagy term¢szeti ´szt´nb¡l
magÀval vivû iz¢, ¢s nincsen nemes, er¢nyteli liberalismus, ¢s ennek nincsenek bizonyos Àrny¢klatai, mellyek k´r¡lm¢nyekt¡l s akaratinktul f´lt¢telezv¢k: akkor, tudom, minden becs¡letes ember
r´gt´n hÀtat fordÁt minden liberalismusnak ¢s tÃlsÀgig antiliberalis leszen. çmde ezen szÂ ÏLiberalisÎ ¢ppen olly kev¢ss¢ elhatÀrozott szÂ, mint p¢ldÀul ÏfaÎ, ÏhalÎ, sût ÏemberÎ; mihezk¢pest
ha ki azt mondja: Ïgy¡l´l´m a liberalisokatÎ, az ¢ppen olly jÂzanul illy k´vetkezm¢nyeket is vonhat, mint p¢ldÀul: ÏMert fenyûfa nem alkalmas fa szebb bÃtorra, tehÀt egy fa-nemnek sem lehet
e c¢lra venni hasznÀtÎ; ÏMert egy kis menyhal alkalmas tÀplÀl¢k a gyeng¢bb em¢sztûnek, tehÀt
ä minthogy hal csak hal ä bizonyosan egy kis harcsa, sût egy kis czÀpa sem lehet gyomorhÀborÁtÂ.Î
[...] ÏMert v¢gk¢p a liberalismus emberszeretû k´nt´s¢ben sok hypocrita lappang, meg m¢g t´bb
s¡lt bolond jÀr, az¢rt mind azokat is Auto-da-fe-ra kell elit¢lni, kik az Isten minden teremt¢s¢vel
ûszinte rokonszenvet ¢reznek, ¢s kik emberszeretetet nem csak ajkon hordva, de tettleg gyakorolva,
nagyobb szerencs¢t is birnak az emberis¢gre s hazÀra Àrasztani, mint n¢ha n¢ha egy kis krajcÀrka
alamizsnÀt.Î Meg kell hatÀrozni elûbb szorosan, mi a liberalismus, mi a philosophia; mert mindaddig, mÁg ez meg nem t´rt¢nik ä s illy szoros elhatÀrozÀsok nem l¢te: oka annyi emberi nyomornak
ä barÀt s testv¢r meg nem sz¡nûleg fog egymÀs kebl¢ben dÃlni.Ê
Kossuth a FELELET-ben erre nem reflektÀlt: nem v¢dte meg a nevet, nem harcolt
az¢rt, hogy a maga liberalizmusÀt annak is nevezhesse: csak egyszer hasznÀlja a szÂt,
Sz¢chenyi nyelvezet¢n bel¡l maradva, mondvÀn, àmeglÀtjuk, mit tesz n¢melly hiresztelt
liberalismusÊ.
A nemes grÂf pedig, 1843ä44 tel¢n a Jelenkorban, Kossuthtal tovÀbb vitÀzva, mÀr
kezdte t¡relm¢t veszteni, ¢s a gyilkos àolcsÂÊ-ban talÀlta meg a àliberalismusÊ ÀllandÂ
jelzûj¢t. Nem elûzm¢nyek n¢lk¡l: szellemi szÀrnyseg¢dje, FÀy AndrÀs is ¢lt vele (t´rt¢netesen ¢ppen Sz¢chenyi ellen ¢rvelve) A K ELET N°PE-vitÀban: àmik¢pen olcsÂ liberalismus ¢s hypocrisis n¢lk¡l is, lehet valaki nem barÀtja kivÀltsÀgosok r¢sz¢rûl is, a f´lt¢tlen ¢s
r´gt´n´s hadi-adÂzÀsnakÊ. Sz¢chenyi ekkor mÀr csak Ágy ¢s ilyeneket Ár: às mintha akarnÀnk ugyan nagyok lenni, de inkÀbb az olcsÂ liberalismus mÀza Àltal s felfuvalkodva csak k¡lsûleg, mint tettel s n¢mi Àldozattal, szer¢nyen s belsûlegÊ; àIgen, igen, ki fog s¡lni, ki a szÀjhazafi
¢s ki a t¢nyhazafi, elv¢gre fel fog vilÀgosulni az illetûk elûtt, hogy n¢ha a legszebben hangzÂ
phrasisok, s a legalkotvÀnyosabban elszÂnoklott szabadelm¡s¢gek alatt nemcsak nem rejlik semmi,
de ezeket ugy hasznÀljÀk a n¢ppel a felingerlett sokasÀggal kacz¢rkodÂ, de csak ´nhasznukat
keresû, vagy egyed¡l dicsszomjukat enyhÁtni akarÂ csÀbÁtÂk, valamint mÀzat, fest¢ket s tudja mit
hasznÀl nem egy ugynevezett Ïsz¢pÎ, csakhogy lÀnczÀra f¡zze a k´nnyen hivûtÊ.
Azaz: Sz¢chenyi nem politikai programban, hanem lelkialkatban ¢s erk´lcsi diszpozÁciÂban talÀlta meg a tûle magÀtÂl immÀr egyre tÀvolabb ÀllÂ liberÀlisok megk¡l´nb´ztetû jegy¢t. Ez a szellemi sz´veg´sszef¡gg¢se egy ma mÀr nemigen olvasott zseniÀlis munkÀnak, Arany JÀnos komikus eposzÀnak, AZ ELVESZETT ALKOTMçNY -nak.
Az 1845-´s botrÀnyos bihari tisztÃjÁtÀs csak tÀrgyÀt, a Kisfaludy TÀrsasÀg pÀlyÀzata
megÁrÀsÀhoz csak az alkalmat szolgÀltatta. à°n magam most is szabadelvü vagyok ä Árja a
tisztÃjÁtÀs utÀn Arany SzilÀgyi IstvÀnnak ä, de fÀjdalmasan hat rÀm ¢rezni, hogy nincs e
megy¢ben elvrokonom. Meg lehet, nekem k¡l´n´s fogalmaim vannak a szabadelvüs¢grûl.Ê
Aranynak a mÀs megy¢ben lakÂ Sz¢chenyi elveivel valÂ rokonsÀga vezetett el a reformkori magyar liberÀlis mozgalom ä voltak¢ppen n¢vtelen kÁv¡lÀllÂ Àltal megÁrt ä legkeserübb szÀmvet¢s¢hez.
Arany AZ ELVESZETT ALKOTMçNY -ban szinte szÂrÂl szÂra kommentÀlja Sz¢chenyi
hosszan id¢zett kritikÀjÀt. Visszautal tett- ¢s szÀjhazafisÀg motÁvumÀra, mondvÀn,
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àMÀsik a hÁgvelejü szÀjhûs´k zajtele pÀrtja:
Kik miutÀn magokat vagyonoktÂl megszabadÁtÀk,
Most szabadelvüknek szeretik hÀnytatva nevezni.Ê
°s alÀbb:
àKelmetek azt v¢lt¢k eddig, sût ¢n magam is tÀn,
Hogy liberÀrisaink nem tesznek semmit a honnak
BoldogulÀsÀ¢rt, csak eresztnek hosszu szakÀllat,
FennhordjÀk fej´ket, cifrÀn szÂnoklanak, arra
Isznak el¢g vizet, ¢s vekszlit firkÀlnak eg¢sz nap?Ê
Arany nem mulasztotta el, hogy emlÁt¢st tegyen a àmÀs vagyonaÊ utÀn ÀcsingÂzÂ liberÀlisokrÂl, az egalitÀrius t´rekv¢seikre vonatkozÂ vÀdakrÂl P´rgedy besz¢d¢ben
(àMinden egyenlû lesz, minden szabad, e haza f´ld¢n. / Sût a kirÀlysÀg is sort jÀr mint jÀr a
birÂsÀgÊ), de k¡l´n´sen hosszan idûz a mÀs àfeles¢ge utÀn sovÀrgÂÊ, amÃgy àszabadelv¡
modorbanÊ vÁzkÃraaszk¢zissel t¡ntetû Hamarfy alakjÀnak bemutatÀsÀnÀl. Hamarfy
(Arany valÂsÀgos SZ°P I LONKA-parÂdiÀvÀ kerekÁti a jelenetet) meglÀt vadÀszat k´zben
egy hamvas menyecsk¢t (utÂbb kider¡lt, àmaradÀsnak / ¹rd´gi szelleme volt a lyÀnyÊ), ¢s
bizony, àszüztelen indÃlatÊ-tÂl hajtva ¡ld´zi Àrkon-bokron kereszt¡l:
àMÀr bujasÀg izzÂ nyÁlvesszeit ontja szem¢bûl
A nekibûsz¡lt hÁm, mÀr ¢gû keble t¡z¢tûl
Nyelve nedütelen¡l, repedett ajkbûre sovÀran
VÀrja meleg csÂkok zamatos lev¡ zÀporesûj¢tÊ
Csak egy adal¢kot mindehhez. Eml¢kezz¡nk a maga szelÁd, Àrtatlan mÂdjÀn mindent kimondÂ JÂkaira, ¢s jusson esz¡nkbe a K çRPçTHY ZOLTçN szereposztÀsÀnak egy
k¡l´n´s pÀrosa: Wessel¢nyi MiklÂs bÀrÂ, h¢rosz ¢s ÀrvÁzi hajÂs alakjÀnak hÀtter¢ben
ott kÁs¢rt az, aki ott helyette bünhûdik ä a Priessnitz-kÃra vizes lepedûi k´zt fonnyadÂ
KÀrpÀthy AbellinÂ.
AZ ELV ESZETT ALKOTMçNY v¢g¢n megjelenû deus ex machina, a megszem¢lyesÁtett
Er¢ly a szereplûkh´z int¢zett szÂzatÀban Sz¢chenyi szellem¢ben tettekre buzdÁt, ¢s Ágy
foglalja ´ssze az ostorozott liberÀlisok minden emberi ¢s politikai esendûs¢g¢t:
àTi szabadelmüek, kik nyelveteken ama legszebb
SzÂt, a ÏszabadsÀgotÎ szÂlÀsban, gondolatokban,
Testben, l¢lekben meritek hordozni naponk¢nt:
N¢vvel vagytok azok. VallÀstok k¢pmutatÂsÀg;
Bennetek a t¡relem, mÀs ¢rtelmüek irÀnt, nincs;
Bennetek a kit¡r¢s, tartÂs lÀng semmi nagy¢rt, nincs;
Bennetek elszÀntsÀg nincs Àldozatokra: ez¢rt mÀr
OlcsÂk elveitek; szavatok nyila mind eltompult,
Semmi hatÀs n¢lk¡l pattan le az ¢rc kebelekrûl.
Isteni t´rv¢nyek nagyon emberi hÁrn´ki vagytok,
Ti tanitÀstoknak legcsÃfosb nem-k´vetûi;
DrÀga damaszkuszi kard t´red¢keny rozsdah¡vellyei;
Nagybecs¡ gy¢mÀntot rejtû szemetek.Ê
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A konzervatÁvok kapva kaptak az ellentÀbor ´nmeghatÀrozÀsbeli neh¢zs¢gein ¢s
kÁm¢letlen ´nvizsgÀlatÀn. Jablanczy IgnÀcnak, a VilÀg szerkesztûj¢nek, k¢sûbbi honv¢d szÀzadosnak müve, az ADATOK çTALAKULçSI MOZGALMAINAK T¹RT°NET°HEZ
1842-bûl egyr¢szt Sz¢chenyi-parafrÀzisai ¢s tÀrgyunkba vÀgÂ szÂjÀt¢ka miatt ¢rdekes
szÀmunkra: à°n akarom tudni, mit tesz e nevezet Ïszabadelmü?Î vajjon nem valami kÀrost-¢
mit irtani kell inkÀbb, mint szeretniÊ; àA szabadelmüs¢g k¢tf¢le: tett ¢s szÂ szabadelmüs¢g, nÀlunk
az elsû nemcsak divatban nincs, hanem annak apostolai sincsenek olly hirben ¢s tiszteletben, mint
a liberalis szÂvit¢zekÊ; àV¢gezet¡l m¢g csak egy szÂm van e nemü boldogÁtÂ s emberbarÀt
urainkhoz, az: hogy ha igazÀn szÁveiken viselik az adÂzÂ n¢p terh¢nek k´nnyit¢s¢t, ne maradjanak a p´ffeszkedû orÀtiÂnÀl, hanem tanusÁtsÀk ¢rzelmeiket n¢ma tettel: [...] ekkor lesznek nemcsak szabadelmük ¢s szabadelvük; hanem valÂsÀgos liberalisokÊ. S tanulsÀgos az¢rt is, mert
Jablanczy e sz´vege korai kifejezûje a liberÀlisok ¢s zsidÂk ¢rdekk´z´ss¢g¢re vonatkozÂ v¢leked¢snek. A szerzû a àFerenczÊ gûz´s´n utazva Ágy elm¢lkedik magÀban: àemberbarÀt vagyok; de magyar is vagyok: ez talÀn hibÀm, de l¢nyem hibÀja, rÂla nem tehetek, mik¢p
a pÃpos nem tehet pÃpjÀrÂl. ä FÀjt lÀtnom, a mit lÀttam, s azt lÀttam, hogy 20 utas k´z´tt 18
zsidÂ. °s v¢gig n¢ztem haladÀsunk t´bbi pontjain, t´bbi l¢tesitett Àgazatin. Eszm¢ltem a vÀltÂjogra, a vÀltÂbirÂsÀgra, ¢s lelkem ism¢t fÀjt, mert a vÀltÂbirÂsÀg munkÀlkodÀsait ismerem, s mit
abbÂl tudni szabad, azt tudom, hogy 20 actor [felperes] k´z´tt 18 ism¢t zsidÂ. ä Mi van m¢g?
szÂbeli p´r´k: p¢nz, p´r ¢s zsidÂ, e hÀrom eszme vÀlhatlan: ott negyedik az uzsora, ott ´t´dik a
szabadelmüs¢gnek emberis¢g irÀnti fogalmai ¢s eszk´zei, mikkel hat; ott a k¢rd¢s: kicsoda, kinek
¢s mire? ä Folytattam haladÀsunk egymÀsutÀnjÀt; eszembe j´tt a szabad f´ld, az emancipatiÂk
serege, s fÀjva sejtettem minden egy¢b szabadelmü szÀnd¢klatokban ugyan e sikert, hogy t. i. 20
f´ldvÀsÀrlÂ k´zt ism¢t 18 lesz a zsidÂ. ä °s szemeim a t´rv¢nyszeretû jÂakaratu kormÀnyra ¢s
hazÀm nagyjaira fordultak rem¢nynyel: hogy szeretett nemzetem j´vendûj¢t megÂvjÀk a szabadelmü boldogÁtÂk tanÀcsaik siker¡l¢s¢tûlÊ.
Az olvasÂnak bizonyÀra feltünt, hogy dolgozatom, minden mÂdszertani k´tûd¢se mellett is, nem az eff¢le fogalomt´rt¢neti elemz¢sek megszokott tanulsÀgaival szolgÀl.
A tanulmÀny nem ¢rinti ä a politikai jelent¢s kialakulÀsÀnak mozzanatÀn tÃl ä a nyelvi
jel m´g´tt ÀllÂ referens k¢rd¢s¢t. TanulsÀga e tekintetben annyi, hogy a jelent¢sfejlûd¢s elsû korszakÀban (1848 elûtt) a àKi a liberÀlis?Ê k¢rd¢sre sokkal inkÀbb vÀlaszt adhat mÀs kulcsszavak vizsgÀlata. Vagyis a dolgozat nem vonja k¢ts¢gbe (sût ¢rvel¢s¢nek nyelvhasznÀlatÀval k¡l´n megfontolÀs n¢lk¡l elismeri), hogy reformkori
nagyjainkat jogosult bizonyos ¢rtelemben liberÀlisnak nevezni. Abban az ¢rtelemben
mindenk¢ppen, hogy magyar liberÀlisok egyfajta konzervativizmussal, vagyis az ´nk¢nyuralmi mÂdszereket ¢s a rendi kivÀltsÀgokat igenlû magyar konzervatÁvokkal helyezkedtek szembe.
A tanulmÀny ä az adatok mutatta irÀnyt k´vetve ä a àliberÀlisÊ szÂhoz mell¢kesen
tÀrsÁtott fogalmakkal (szinonimÀival, szemantikai mezûj¢vel, asszociÀciÂs horizontjÀval) foglalkozik. E vonatkozÀsban tÀrja fel a szÂ pejoratÁv mell¢kjelent¢sekkel valÂ telÁtûd¢s¢nek folyamatÀt, s ad szÀmot ennek egyn¢mely k´vetkezm¢ny¢rûl. M¢gpedig
elsûsorban arrÂl az elsû pillantÀsra meglepû diszkrepanciÀrÂl, ami liberÀlisaink tettei
¢s retorikÀja k´z´tt megmutatkozik.
A àtÃlsÀgosan enged¢kenyÊ, illetve àlÀtszÂlag enged¢kenyÊ jelent¢sek kialakulÀsÀ¢rt az 1832ä36-os orszÀggyül¢sen nemcsak az egyik klasszikus jelent¢s (a ànagylelküÊ visszasz¡remked¢se lehet a felelûs, hanem maguk az ellenz¢ki k´vetek is, akik a
szÂt meghonosÁtottÀk. Elsûsorban azÀltal, hogy az orszÀggyül¢s ´sszehÁvÀsa ¢s kitüz´tt

GÀngÂ GÀbor: Egy àrettentû vÀz nevezetÊ jelent¢st´rt¢net¢hez... ã 339

tÀrgyai miatti lelkesed¢s¡kben illÃziÂknak adtÀk Àt magukat: megelûlegezett bizalommal egy¡ttmük´d¢si k¢szs¢get, a k´z´s politikai nyelv hasznÀlatÀra valÂ hajlandÂsÀgot
tulajdonÁtottak az uralkodÂnak ¢s az udvarhoz lojÀlis k´zjogi m¢ltÂsÀgoknak. Az oppozÁciÂ emberei ez¢rt azutÀn k¢nytelenek voltak a mÀsokra ¢rdemtelen¡l kiterjesztett
´nmeghatÀrozÀsuktÂl n¢mik¢pp eltÀvolodni. Kossuth, ha kivÀr, a k¢sûbbiekben aligha titulÀlta volna M¢rey perszonÀlis megnyilatkozÀsait àliberÀlismussalÊ t¡nd´klûnek.
Sz¢chenyi szavai A K ELET N°PE-vita idej¢bûl nyilvÀnvalÂvÀ teszik, hogy az eurÂpai
ideolÂgiat´rt¢net ÀllÀsa felûl n¢zve a magyar konzervativizmussal szemben ÀllÂ magyar
liberalizmus eg¢sz¢ben v¢ve voltak¢ppen csak a klasszikus ¢rtelemben vett liberalizmus ¢s konzervativizmus politikai programjÀnak k´z´s metszete volt, amely ily mÂdon
egyesÁthette a reformnemzed¢k k¢pviselûit. çmde Sz¢chenyi, mik´zben a àliberalizmusÊ azon ideolÂgiai ´sszetevûit bÁrÀlja, melyekkel nem tud k´z´ss¢get vÀllalni, rontja
az eg¢sz elnevez¢s hitel¢t. Sz¢chenyi kritikÀjÀnak tÀrgya: a nagyobb nemzeti ´nÀllÂsÀg,
a kiterjedtebb tÀrsadalmi es¢lyegyenlûs¢g ¢s a m¢ltÀnyosabban osztÂ igazsÀgossÀg k´vetel¢se az alkotmÀnyossÀgnak, a t´rv¢ny elûtti egyenlûs¢gnek s az iparüz¢s ¢s kereskedelem szabadsÀgÀnak ÀltalÀnosan elfogadott posztulÀtumain tÃl. Az udvarnak ¢s az
udvart tÀmogatÂ, reformellenes k´z¢leti f¢rfiaknak a nyelvhasznÀlata Sz¢chenyi¢vel
egy irÀnyban hat. Amikor a kormÀny hivatalnokai a liberÀlisok csoportjÀt a felforgatÂ
pÀrt (Umsturzpartei) kifejez¢ssel illetik, akkor k´vetkezetesen az Àllamjogi ¢s a tulajdonviszonyok rendj¢nek felforgatÀsÀval vÀdoljÀk meg ûket. (E kifejez¢s majdani vizsgÀlata az¢rt is ajÀnlatosnak tünik, mert ez lesz az, amelyik az 1848 elûtti reformerek
szinte kizÀrÂlagos megnevez¢sek¢nt ¢l tovÀbb olyan liberÀlisok, mint E´tv´s vagy Kem¢ny Zsigmond forradalom utÀni visszatekint¢seiben.)
Sz¢chenyi szÀmos alkotÀsa k´z´tt azok a pejoratÁv jelzûk is fennmaradtak, ¢s szilÀrdan nyugszanak a mindennapi nyelvhasznÀlat pill¢rein, melyekkel û ¢s a hozzÀ politikailag k´zel ÀllÂk terhelt¢k meg a àliberÀlisÊ ¢s a àszabadelvüÊ szÂt. Nyelv¡nknek a
àMilyen a liberÀlis?Ê k¢rd¢sre adott akkori ¢s mai vÀlasza nem t´rt¢neti elt¢r¢sekrûl,
hanem folytonossÀgrÂl tanÃskodik. Mindebbûl k´vetkezik, hogy a mai liberÀlisok nem
cser¢lhetik fel rosszul hangzÂnak tartott ´nelnevez¢s¡ket egyszerüen valamely jobban
csengûre. A àszabadelvüÊ ä p¢ldÀnak okÀ¢rt ä az elmondottak ¢rtelm¢ben hasonlÂan
sÃlyos mÃltbeli terheket hordoz magÀval m¢g akkor is, ha eltekinthetn¢nk a Tisza
KÀlmÀn-f¢le Szabadelvü PÀrt szem¢rmetlen Gr¡nderzeitj¢nek a àConsors ¢s ConsorsÊ-aitÂl, akiket a beruhÀzÀsi panamÀkbÂl szÀrmazÂ elûny´k igen ¢l¢nken, az emberi ¢s kisebbs¢gi jogok viszont sokkal kev¢sb¢ ¢rdekeltek. KontinuitÀs ¢s diszkontinuitÀs megÁt¢l¢s¢rûl a àKi a liberÀlis?Ê k¢rd¢s eset¢ben viszont csak akkor mondhatunk bÀrmi
¢rdemlegeset, miutÀn az eszmet´rt¢n¢sz vilÀgosan meghatÀrozta ´nn´n helyzet¢t, szemben mÀsf¢l ¢vszÀzad magyar liberÀlis nemzed¢keinek hagyomÀnyÀval.

ForrÀsok ¢s irodalom
TanulmÀnyom elsû, kezdetleges vÀltozatÀt Bence Gy´rgy felk¢r¢s¢re k¢szÁtettem el ¢s olvastam
fel ¢vekkel ezelûtt a àKulcsszavakÊ-szeminÀrium keret¢ben. Halmos KÀroly ¢s Varga Benedek
¢szrev¢teleit ezÃton is k´sz´n´m. A fogalomt´rt¢neti vÀllalkozÀsrÂl lÀsd Bence Gy´rgy: MçRKUS °S A KULCSSZAVAK ; in: LEHETS°GES-E EGYçLTALçN? MçRKUS GY¹RGYNEK ä TANíTVçNYAI .
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Atlantisz, 1993. 81ä97. A politikai eszm¢knek a nyelvhasznÀlaton kereszt¡l valÂ vizsgÀlatÀt ismeretesen a cambridge-i eszmet´rt¢neti iskola, mindenekelûtt Quentin Skinner kezdem¢nyezte. TanulmÀnyom k¢rd¢sfelvet¢se, a megoldÀsi kÁs¢rlet mÂdszere a nagy n¢metorszÀgi szint¢zisnek, a BrunneräConzeäKoselleck-f¢le t´rt¢neti szÂtÀrnak az eljÀrÀsÀt k´veti. A cambridge-i
iskola alapvet¢se: Skinner, Quentin: MEANING AND UNDERSTANDING IN THE HISTORY OF I DEAS;
in: HISTORY AND THEORY , 8 (1969). 3ä53. K¡l´n´sen: 37ä38. A n¢met szÂt´rt¢neti fejlem¢nyekrûl lÀsd Vierhaus, Rudolf: LIBERALISMUS; in: Brunner, OttoäConze, WerneräKoselleck,
Reinhart, hrsg.: GESCHICHTLICHE GRUNDBEGRIFFE: HISTORISCHES LEXIKON ZUR POLITISCHSOZIALEN SPRACHE IN DEUTSCHLAND . 6 Bde, Klett, Stuttgart, 1972ä1993. Bd 3, HäMe,
741ä785. A klasszikus latin jelent¢startomÀnyt FinÀlytÂl id¢zem. (FinÀly Henrik: A LATIN NYELV
SZñTçRA . Franklin, 1884. 1134. FinÀly egy¢bk¢nt a àszabadelm¡Ê-rûl is megeml¢kezik.) Az antik
nyelvhasznÀlathoz v´. m¢g THESAURUS LINGUAE LATINAE. Editus iussu et auctoritate consilii ab
academiis societatibusque diversarum nationum electi. Vol: V II, 2 Fasc: IX. Liber (adi.) ä linearius. Leipzig, BSB B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1975. 1290ä1299. col.
A teljes hazai szÂtÀrirodalomra n¢zve, melyekbûl a tÀrgyszÂt tartalmazÂ müveket kivÀlogattam, lÀsd GÀldi LÀszlÂ: A MAGYAR SZñTçRIRODALOM A FELV ILçGOSODçS KORçBAN °S A REFORMKORBAN. F¡ggel¢k¡l Pais Dezsû, BÀrczi G¢za ¢s M¢sz´ly Gedeon hozzÀszÂlÀsa. Akad¢miai,
1957. A felhasznÀlt korabeli szÂtÀrak rendre: Szenci MolnÀr Albert: DICTIONARIUM LATINOUNGARICUM. N¡rnberg, 1604 (Reprint, MTA IrodalomtudomÀnyi Int¢zete, Bp., 1990), o. n.; Wagner, Franciscus: UNIV ERSAE PHRASEOLOGIAE LATINAE CORPUS. Tyrnaviae, Editio Tyrnaviensis
Prima, Typis Academicis Societatis Jesu, 1750. 748ä749., illetve Wagner, Franciscus: UNIV ERSAE
PHRASEOLOGIAE LATINAE CORPUS. Budae, Typis Typogr. Regiae Univers. Hung., Editio tertia,
1822: àLiberalis, e. AdakozÂ, bû kezü [...], illendû, tisztess¢ges, b´csületes, egyenes szÁvü.Ê 837.; Gyarmathi SÀmuel: SZñTçR , MELLYBEN SOK MAGYAR SZñKHOZ HASONLñ HAHGö [!] IDEGEN NYELV BELI
SZñKAT RENDBE SZEDETT ä ä. B¢tsben, Zweck Bertalan betüivel, 1816. 271.; Mokry BenjÀmin:
DEçK äMAGYAR ETYMOLOGIAI LEKSZIKON. Pesthen, PetrÂzai Trattner JÀnos TamÀs betüivel,
1823. 298.
Kazinczy KossuthrÂl: Kazinczy Ferenc ä BÀrtfay LÀszlÂnak, öjhely, 1831. januÀr 25., in: K AZINCZY FERENCZ LEV ELEZ°SE. K´zz¢teszi VÀczy JÀnos. XXI. k´tet. 1829. januÀr 1.ä1831. augusztus 20. (K AZINCZY FERENCZ ¹SSZES MþV EI . HARMADIK OSZTçLY . LEV ELEZ°S. XXI. k´tet),
MTA, 1911. 457. Dessewffy Sz¢chenyirûl: Gr. Dessewffy JÂzsef ä Kazinczy Ferencnek, SzentMihÀly, 1831. aug. 8., in: i. m. 618ä619. ä SzÀsz KÀroly, Szemeriai: 1831K EZSTENDý [!] T¹RT°NETEI . (Erd¢lyi HÁradÂ toldal¢kja. 1832 mint elsû ¢vben), Kolo'svÀrtt, k. n., 1832. 13.
K´lcsey ORSZçGGYþL°SI NAPLñ-jÀt az alÀbbi kiadÀsbÂl id¢zem: K ¹LCSEY FERENCZ NAPLñJA.
1832ä1833. DobrossinÀl, 1848. Az id¢zetek rendre: (1832. dec. 20., 1833. jan. 5., jan. 8., jan.
23., febr. 21., Àpr. 13., Àpr. 15., mÀrc. 5., Àpr. 15., Àpr. 2ä3.) 8., 24., 28., 52., 67., 103., 106., 82.,
106., 101.
A àliberÀlisÊ mint àenged¢kenyÊ: v´. O. Nagy GÀboräRuzsiczky °va: MAGYAR SZINONIMASZñTçR . Akad¢miai, 1978. 246.: àliberÀlis <politikai von.> szabadelvü; <t´rv¢nyek, szabÀlyok, k´vetelm¢nyek tekintet¢ben, kisebb m¢rt. ¢s t. ¢.> enged¢keny.Ê Az enged¢keny szÂnak viszont a liberÀlis pejoratÁv szinonimÀja: 108., ill. A MAGYAR NYELV °RTELMEZý SZñTçRA. Szerk. az MTA
NyelvtudomÀnyi Int¢zete. Negyedik k´tet, KiäMi. Harmadik, vÀltozatlan kiadÀs. Akad¢miai,
1979: à1. a liberalizmus politikai elveit vallÂ, [...] szabadelvü. [...] 2. [...] tÃlsÀgosan enged¢keny, eln¢zûÊ.
826.
Kossuth tudÂsÁtÀsaibÂl az id¢zetek rendre: Kossuth Lajos: ORSZçGGYþL°SI TUDñSíTçSOK IäV.
S. a. r. Barta IstvÀn. (Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. K OSSUTH LAJOS ¹SSZES MUNKçI IäV.) Akad¢miai, 1948ä1961. III. 514., III. 551., I. 514., IV. 580. (Az id¢zett helyet v´. a
di¢tai jegyzûk´nyvvel: FELS°GES ELSý FERENCZ AUSZTRIAI CSçSZçR, MAGYAR °S CSEH ORSZçG
KORONçS KIRçLYçTñL PO'SONY SZABAD KIRçLYI VçROSçBA 1832-IK ESZTENDýBEN, K ARçCSON
HAVçNAK 16-IK NAPJçRA RENDELTETETT MAGYAR ORSZçG GYþL°S°NEK JEGYZý K¹NYV E. Po'sony,
Belnay, Landerer, Schmid ¢s W¢ber, 1833ä1836. XI. 81. A tovÀbbiakban: Jk.) V. 645., III. 50.
(v´. Jk. VI. 369ä370., az elÁrÀs Kossuth¢), III. 451., V. 495. (v´. Jk. XIII. 439.), I. 12. Kossuth
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a lengyel alkotmÀnyrÂl: Kossuth Lajos: I FJöKORI IRATOK . T¹RV °NYHATñSçGI TUDñSíTçSOK . S.
a. r. Barta IstvÀn (Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. K OSSUTH LAJOS ¹SSZES MUNKçI
V I.) Akad¢miai, 1966. 227. ¢s 229.
Az id¢zetek a Kossuth elleni tÀmadÀsok idej¢bûl: Kossuth Lajos ä gr. Keglevich GÀbornak,
Pozsony, 1835. december 23., in: Kossuth, i. m. 460.; FÀy AndrÀs besz¢de Pest megye k´zgyül¢s¢n, 1836. jÃnius 14-¢n, in: i. m. 639.; FÀy AndrÀs ä K´lcsey Ferencnek, Pest, 1837. oktÂber
19., in: K ¹LCSEY FERENC LEV ELEZ°SE. VÀlogatÀs. S. a. r. SzabÂ G. ZoltÀn. Gondolat, 1990. 266.;
K´lcsey Ferenc ä V´r´smarty MihÀlynak, Cseke, 1837. januÀr 24., in: i. m. 241.
A àszabadelvüÊ kialakulÀsÀhoz, a àliberalisÊ fordÁtÀsi kÁs¢rleteihez: MÀrton JÂzsef: MAGYARä
N°MET °S N°METäMAGYAR LEXICON, VAGYIS SZñK¹NYV . MÀsodik r¢sz, els´ darab. AäL. B¢tsben,
Pichler Antal betüivel, 1803. 679ä680. col.; MÀrton JÂzsef: HçROM NYELV BýL K°SZþLT OSKOLAI
LEXICON, VAGYIS SZñK¹NYV ... MÀsodik darab, MagyaräN¢met r¢sz, B¢tsben, Zweck Bertalan
betüivel, 1816; Richter, ç. F.äSchuster, T. J.: MAGYARäN°MET °S N°METäMAGYAR K°ZISZñTçR,
melyet a t´bbek k´z´tt: MÀrton, PÀriz-PÀpai, A Magyar TudÂs TÀrsasÀg, Holczmann, Scheller
¢s Kraft utÀn kidolgozva, s a legÃjabb magyar helyesÁrÀsmÂd szer¢nt mind Ãj magyar szavakkal
¢s kifejez¢sekkel gyarapÁtva, mind a k¢t nemzet hasznÀra kiadtÀk ä ä. Elsû vagy MagyaräN¢met
r¢sz. B¢csben, Lechner MihÀly Egyetem-K´nyvkeresked¢s¢ben, 1837. 533ä534.; MÀrton
JÂ'sef: HçROM NYELV BýL K°SZþLT OSKOLAI LEXICON, VAGYIS SZñK¹NYV ... Elsû darab. N¢metä
MagyaräDeÀk r¢sz. B¢tsben, Pichler Antal betüivel, 1816. 180ä181.; Josephi MÀrton: ...LEXI CON TRILINGV E LATINOäH UNGARICOäGERMANICUM... Pars prima. AäL. Viennae, Typis Antonii
Picher Typographi, 1818. 1692.; PHILOSOPHIAI MþSZñTçR . K´zre bocsÀtja a' Magyar TudÂs
TÀrsasÀg. BudÀn, A' Magyar Kir. Egyetem Betüivel, 1834. 109. A MþSZñTçR hivatkozÀsai: àImre JÀnos' philosophiai kis szÂtÀra, elûk¢sz¡let¡l a' nemzeti nagy szÂtÀrra, k¢zirat. 1831. CsapÂ
(Kecskem¢ti DÀniel' müszavainak gy¡jtem¢nye, k¢ziratban), 1830ä1834. Ercsei Daniel. Philosophia. 2 darab. Debreczen. 1813ä1817. Philosophia' histÂriÀja. Debreczen. 1825. Lexicon terminorum technicorum. BudÀn, 1826.Ê V IäVII.
A àfreym¡thigÊ korai liberÀlis hasznÀlatÀrÂl Árottakhoz: a tÀj¢kozÂdÀs sorÀn messzemenûen
tÀmaszkodtam Moritz CsÀky munkÀjÀra: V ON DER AUFKL®RUNG ZUM LIBERALISMUS. STUDIEN
ZUM FRºHLIBERALISMUS IN UNGARN. (¹sterreichische Akademie der Wissenschaften. Ver´ffentlichungen der Kommission f¡r die Geschichte ¹sterreichs. Bd 10. Hrsg. von Adam Wandruszka und Anna M. Drabek.) Wien, ¹AW, 1981. A Glatz-id¢zet: FREYMºTHIGE B EMERKUNGEN
EINES UNGARNS ºBER SEIN V ATERLAND. Teutschland [Gotha, Ettinger], 1799. 45. Berzeviczyhez
¢s Kazinczyhoz: UNGARISCHE MISCELLEN. Wien, Anton Strauù, 1817. 51ä52. CzirÀky eml¢kirata: BÀrtfai SzabÂ LÀszlÂ, ´sszeÀll.: ADATOK GRñF SZ°CHENYI I STVçN °S KORA T¹RT°NET°HEZ
1808ä1860. IäII. A szerzû kiadÀsa, 1943. I. 323ä324.
A szabadelmü/szabadelvü szÂalakok kialakulÀsÀnak k¢rd¢s¢hez az id¢zett sz´vegek: Szily
KÀlmÀn: A MAGYAR NYELV UJíTçS SZñTçRA A KEDV ELTEBB K°PZýK °S K°PZ°SMñDOK JEGYZ°K°V EL.
HornyÀnszky Viktor, 1902. 291.; Kisfaludy KÀroly: MINDEN MUNKçI . Hetedik bûvÁtett kiadÀs.
S. a. r. BÀnÂczi JÂzsef. IäV I., Franklin-TÀrsulat, 1893. I. 145.; SZ°P-LITERATöRAI AJçND°K
A TUDOMçNYOS GYþJTEM°NYHEZ. MÀsodik Esztendei Folyamat, Pesten, PetrÂszai Trattner JÀnos betüivel ¢s k´lts¢g¢vel, 1822. 32.; Szily, i. m. 186.; Teresty¢ni Ferenc: AZ çLLAMI °LET NYELV E; in: Pais Dezsû, szerk.: NYELV ºNK A REFORMKORBAN. Akad¢miai, 1955. 105.; Szily KÀlmÀn:
A MAGYAR NYELV öJíTçS SZñTçRA. MÀsodik r¢sz. HornyÀnszky Viktor, 1908. 566.; Gyarmathy
Chrys. JÀnos: K ¹ZHASZNU MþSZñTçR °S EGYHçZI TISZTI íRçSMñD. BudÀn, GyuriÀn ¢s BagÂ betüivel, 1845. 51.; Czuczor GergelyäFogarasi JÀnos: A MAGYAR NYELV SZñTçRA. ¹t´dik k´tet.
Pest, Athenaeum, 1870. 963.; Ballagi MÂr, szerk.: A MAGYAR NYELV TELJES SZñTçRA. MÀsodik
r¢sz. Pest, Heckenast GusztÀv, 1873. 538.
Az E´tv´s-, K´lcsey-, V´r´smarty- ¢s Wessel¢nyi-id¢zetek: E´tv´s JÂzsef: A FALU JEGYZýJE
IäII. S. a. r. F. Knoll Magda ¢s Fenyû IstvÀn, utÂszÂ Fenyû IstvÀn. (A magyar prÂza klasszikusai.
Szerk. Ker¢nyi Ferenc. 28ä29. k´tet.) Unikornis (1995). I. 126.; K´lcsey Ferenc ä Szemere PÀlnak, Pozsony, 1834. szeptember 7.; in: K´lcsey, i. m. 178.; V´r´smarty MihÀly: EGY POLITIKUS
K¹LTýH¹Z . 13. V ONTATñ; in: V´r´smarty MihÀly: K ISEBB K¹LTEM°NYEK III. (1840ä1855).
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S. a. r. TÂth Dezsû. (V ¹R¹SMARTY MIHçLY ¹SSZES MþV EI . Szerk. HorvÀth KÀroly ¢s TÂth Dezsû.
3.) Akad¢miai, 1962. 30.; BÀrÂ Wessel¢nyi MiklÂs: SZñZAT A MAGYAR °S SZLçV NEMZETIS°G ºGY°BEN. Sz´veggond., jegyz. DeÀk çgnes, elûszÂ D¢nes IvÀn ZoltÀn. EurÂpa, 1992. 267., 53.
Kossuth a Pesti Hirlapban: Gr. Sz¢chenyi IstvÀn: A K ELET N°PE. Szerk., bev. Ferenczi ZoltÀn.
(Fontes historiae Hungaricae aevi recentioris. GRñF SZ°CHENYI I STVçN ¹SSZES MUNKçI . V. k´tet.) Magyar T´rt¢nelmi TÀrsulat, 1925. 189. ¢s 142. TovÀbbi sz´veghelyek: Sz¢chenyi IstvÀn:
OPPOZíCIñ; in: GRñF SZ°CHENYI I STVçN HIRLAPI CZIKKEI. ¹sszeÀll., bev., jegyz. Zichy Antal.
(GRñF SZ°CHENYI I STVçN ¹SSZES MUNKçI. VIIäVIII. k´tet.) MTA, 1893ä1894. II. 396.; LukÀcs
MÂric: N°HçNY ESZME AZ EGYESºLETI JOG K¹RºL; in: LukÀcs MÂricz MUNKçI . ¹sszegyüjt´tte
Gyulai PÀl. IäII. Franklin-TÀrsulat, 1894. I. 321.; E´tv´s JÂzsef: AGRICOLA LEV ELEI V II. A POLITIKAI PçRTOKRñL; in: E´tv´s JÂzsef: REFORM °S HAZAFISçG IäIII. ¹sszegyüjt., szerk., elûszÂ,
jegyz. Fenyû IstvÀn. Magyar Helikon, 1978. II. 202.; Sz¢chenyi: A K ELET N°PE. 283.; Kossuth:
ORSZçGGYþL°SI TUDñSíTçSOK . V. 334.; Sz¢chenyi: A K ELET N°PE. 391ä392.; FÀy AndrÀs: K ELET
N°PE NYUGOTON. Pesten, 1841. 22.; GRñF SZ°CHENYI I STVçN íRñI °S HíRLAPI V ITçJA K OSSUTH
LAJOSSAL. Szerk., bev. dr. Viszota Gyula. II. r¢sz (1843ä1848). (Fontes historiae Hungaricae
aevi recentioris.) Magyar T´rt¢nelmi TÀrsulat, 1930. 145., 153.; Arany JÀnos ä SzilÀgyi IstvÀnnak, Nagyszalonta, 1845. augusztus 1.; in: ARANY JçNOS LEV ELEZ°SE (1828ä1851). S. a. r. SÀfrÀn Gy´rgyi, Bisztray Gyula, SÀndor IstvÀn. (ARANY JçNOS ¹SSZES MþV EI . Szerk. Keresztury
Dezsû. XV. k´tet. LEV ELEZ°S I.) Akad¢miai, 1975. 17.; Arany JÀnos: ¹SSZES K¹LTEM°NYEI . IV.
k´tet. AZ ELV ESZETT ALKOTMçNY / TOLDI / T OLDI EST°JE / DALIçS IDýK . S. a. r., utÂszÂ GÀngÂ
GÀbor. (A magyar k´lt¢szet kincsestÀra. Szerk. Lator LÀszlÂ. 4. k´tet.) Unikornis (1993). 30.,
55., 56., 45., 84.; Jablanczy (Jabloniczky) IgnÀc: ADATOK çTALAKULçSI ELSý MOZGALMAINK T¹RT°NET°HEZ. Elsû k´tet. K´zleg¢ny-cikkek. Pesten, Nyomt. Trattner-KÀrolyi betüivel, 1842. 34.,
61., 90ä91.

G. Merva MÀria

NEGYVENNYOLC A PONYVçN
àLÀssÀtok az ¢let olyan mint egy ponyva
Mely istÂriÀkkal van v¢gig bevonva.
TanulsÀgos verset vesz az ember rÂla
A mÁg ki nem rÀntjÀk a ponyvÀt alÂla.Ê
(SÀrosi Gyula: ARANY TROMBITA)

Napjainkban a 150. ¢vfordulÂ rendezv¢nyei is mutatjÀk, hogy az 1848ä1849-es forradalom ¢s szabadsÀgharc kultusza mÀig ¢l a legsz¢lesebb tÀrsadalmi k´rben. 1848 ¢s
talÀn 1956 az a k¢t t´rt¢nelmi dÀtum, amelyik a legm¢lyebben beivÂdott a nemzeti
tudatba a szabadsÀg ¢s a nemzeti f¡ggetlens¢g szimbÂlumak¢nt. Mint minden kultuszra, '48-¢ra is gerjesztûleg hatott a tiltÀs, a Bach-korszak elnyomÀsa, ¡ld´z¢ses politikÀja. A magyar emberek rendkÁv¡l talÀl¢konyak voltak '48 eml¢k¢nek ÀpolÀsÀban,
az ´nk¢nyuralmi rendszer kijÀtszÀsÀban. BetiltottÀk a Kossuth-bankÂt? B´rt´n jÀrt a
rejteget¢s¢¢rt? MegtiltottÀk a Kossuth-cÁmer hasznÀlatÀt? A tardi asszonyok ingk¢zelûbe, keny¢rkendûbe, abroszba hÁmezt¢k a k¢tforintos Kossuth-bankÂ motÁvumÀt,
az orszÀg mÀs vid¢kein szürdÁszÁt¢sbe varrtÀk, sÂtartÂba, pÀsztorbotba v¢st¢k, tÀny¢rba ¢gett¢k a Kossuth-cÁmert. El¢gett¢k, megsemmisÁtett¢k SÀrosi Gyula ARANY TROM-
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BITç -jÀnak p¢ldÀnyait? K¢ziratban terjesztett¢k vagy megtanultÀk a sz´veg¢t. De 1848

szellemis¢g¢nek ¢brentartÀsÀban fontos szerepet jÀtszott a ponyvairodalom is.
A vÀsÀrokon f´ldre terÁtett ponyvÀn vagy ponyvasÀtor alatt ÀrusÁtott fill¢res kiadvÀnyok t¢mÀi k´z´tt szinte az esem¢nyekkel egy idûben megjelent az 1848ä1849-es
forradalom ¢s szabadsÀgharc. Amint arrÂl PogÀny P¢ter alapmüv¢bûl ä A MAGYAR
PONYVA TºK¹RE (1978) ä bû ¢s ¢lvezetes leÁrÀst kaphatunk, a vÀsÀri Àrus rendszerint
ÀrukapcsolÀssal ajÀnlotta term¢keit. A rÀmÀs csizma, a HÀzi-çldÀs, a m¢zesbÀb figurÀja, a szÀzesztendûs j´vendûmondÂ jÂslÀsai, a grÂfkisasszony nagy szerelme, a tucat
koperta, Sobri JÂska vit¢zs¢ge mellett kÁnÀlta a szabadsÀgharc t´rt¢net¢t is.
MÀr a forradalom ¢s szabadsÀgharc ideje alatt szÀmtalan r´plap, hirdet¢s, n¢pÃjsÀg, felhÁvÀs, informÀciÂs anyag jelent meg a ponyvÀn; ez bizonyult a hÁrk´zl¢s, tÀj¢koztatÀs leggyorsabb ¢s legbiztosabb mÂdjÀnak. A ponyvÀn Àrult term¢k nagy t´megekhez jutott el, a sikeres kiadvÀnyokbÂl t´bb tÁzezer, a K OMçROMI K ALENDçRIUM-bÂl
200 000 p¢ldÀny fogyott el az 1840-es ¢vekben. Arany JÀnos is szeretett volna n¢plapot
indÁtani N¢pszabadsÀg cÁmmel, ¢s a n¢pnek szÀnt verseibûl k¢t ponyvaf¡zet napvilÀgot
is lÀtott SZABADSçG ZENGý HçRFçJA cÁmen. Arany tudatosan t´rekedett arra, hogy '48
t¢mak´re, a szabadsÀgharc ¡gye a ponyvÀra ker¡lj´n, a lehetû legsz¢lesebb k´rben
szerette volna n¢pszerüsÁteni a forradalmi eszm¢ket.
A korszak legnevesebb ponyvÀja SÀrosi Gyula forradalmi versesk´nyve volt, mely
1849 tavaszÀn jelent meg Debrecenben. A nagyalakÃ, A/3-as formÀtumÃ kiadvÀny
cÁmlapja szerint: PONYVçRA KERºLT ARANY TROMBITA. AZ ¹R¹K IGAZSçG PARANCSOLATJçRA MONDVACSINçLTA: SçROSI GYULA. Tizenk¢t àleheletÊ-ben besz¢li el a forradalom ¢s a szabadsÀgharc t´rt¢net¢t a trÂnfosztÀsig k´vetve az esem¢nyeket, majd az
àUtolsÂ leheletÊ-ben harcra szÂlÁtja fel a magyar n¢pet. Az teszi k¡l´nlegess¢ ¢s egyed¡lÀllÂvÀ SÀrosi ponyvÀjÀt, hogy egy¡tt sz¡letett a forradalommal ¢s a szabadsÀgharccal. Szinte helyszÁni tudÂsÁtÀs a korabeli t´rt¢nelmi esem¢nyekrûl. A nagy agitatÁv
erûvel bÁrÂ ponyvamü megÁrÀsÀra Kossuth Lajos is biztatta a k´ltût. Amint azt az
ARANY TROMBITç-t 1952-ben ÃjrapublikÀlÂ Bisztray GyulÀtÂl tudjuk, SÀrosi 1848
ûsz¢n kezdett bele müv¢be, ¢s 1849 tavaszÀn fejezte be. A vers a histÂriÀs ¢nekek rÀ¢rûs
elbesz¢lû modorÀban indul, helyenk¢nt mes¢be illû szÂfordulatokkal, mesei stÁlusban
sz´vi az elbesz¢l¢s fonalÀt. FerdinÀnd kirÀly ¢s Kossuth Lajos talÀlkozÀsÀt p¢ldÀul imigyen jelenÁti meg:
àHivem Kossuth Lajos! te der¢k ember vagy
S lÀtom az eszed is mint a hÁred oly nagy.
ögyvan, minden szavad f¢nyesen mutatja:
Hogy arany elm¢nek gy´ngy a gondolatja.
De talÀn egy dolgot elfelejtettetek ä
HÀt miniszterekk¢, mondÀ: kiket tettetek?
Mert ha b´lcs emberek ¢s nev´ket bÁrom ä
Mostan egy f¡st alatt azt is alÀÁrom.Ê
Az izgalmas napi politikai ¢s harci esem¢nyek hatÀsÀra a nyugodt epikus modor fokozatosan megvÀltozik, egyre zaklatottabbÀ vÀlik, a vers v¢ge mÀr forradalmi riadÂk¢nt
hangzik. Az olcsÂ kiadÀsÃ ä àçra egy forint jÂ p¢nzbenÊ ä versf¡zetet a ponyvÀn terjesztett¢k, ¢s csakhamar ismertt¢ vÀlt az eg¢sz orszÀgban. Szerzûj¢t VilÀgos utÀn halÀlra
Át¢lt¢k. A bujdosÂ SÀrosit 1852-ben elfogtÀk, ¢s 1855 v¢g¢ig b´rt´nben tartottÀk.
A forradalom ¢s szabadsÀgharc utÀn '48 kultuszÀnak elsû intenzÁv ¢s spontÀn pe-
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riÂdusa k´vetkezett, 1849 ûsz¢tûl az elsû vilÀghÀborÃig. Ez a korszak egybeesett a
ponyvairodalom mÂdosulÀsÀval, fokozatos megvÀltozÀsÀval, ami a kapitalizmus kialakulÀsÀval ¢s elterjed¢s¢vel f¡gg´tt ´ssze. A nyomdÀk gazdasÀgi helyzete stabilizÀlÂdott, korszerübb, nagyobb teljesÁtm¢nyü, Ãj nyomdag¢peket tudtak ¡zembe helyezni.
A javulÂ technikai felt¢telek t´megtermel¢st tettek lehetûv¢, ami a szÁnvonal cs´kken¢s¢vel jÀrt egy¡tt. A korÀbban jelen l¢vû klasszikus irodalom fokozatosan kiszorult a
ponyvÀrÂl, ig¢nytelen, szenzÀciÂhajhÀsz f¢rcmüvek foglaltÀk el a hely¢t, az ¡zleti ¢rdeket mindenn¢l elûbbre helyezt¢k a kiadÂk. így a XIX. szÀzad utolsÂ harmadÀban
a ponyvairodalom kezdte elveszÁteni a müvelûd¢st´rt¢netben korÀbban bet´lt´tt szerep¢t, a szÂ jelent¢se egyre pejoratÁvabbÀ vÀlt.
VÀltozÀs k´vetkezett be a szerzûs¢g ter¡let¢n is. A XIX. szÀzad elsû fel¢ig a n¢vtelen,
szem¢lytelen ponyvaszerzû volt az ÀltalÀnosan elterjedt. Rendszerint a nyomda jegyezte a kiadvÀnyokat, az ÁrÂ nev¢t ¢s a kiadÀs ¢v¢t csak ritkÀn t¡ntett¢k f´l. A szokÀson, hagyomÀnyon ¢s kiadÂi ¡gyetlens¢gen, dilettantizmuson kÁv¡l ennek jÂl megfontolt ¡zleti okai is voltak: ily mÂdon folyamatosan friss term¢kk¢nt, aktuÀlis, Ãj mük¢nt lehetett ajÀnlani ¢s ÀrusÁtani az adott ponyvÀt. EzenkÁv¡l bevett szokÀs volt, hogy
gÀtlÀstalanul, szemrebben¢s n¢lk¡l loptak, oroztak, Àtvettek, be¢pÁtettek, ollÂztak,
mÀsoltak kisebb-nagyobb r¢szeket mÀsok szellemi term¢keibûl; kifejezetten ´r¡lni lehetett annak, ha klasszikustÂl àk´lcs´nz´ttÊ a ponyvaszerzû, mert akkor legalÀbb az
igazi irodalombÂl is kapott n¢mi ÁzelÁtût a nagyk´z´ns¢g.
Mindez megvÀltozott a XIX. szÀzad mÀsodik fel¢ben, kivÀltk¢ppen a '48-as tematikÀban. A ponyvaszerzûk kil¢ptek a n¢vtelens¢gbûl, szerzûi ´ntudattal viszonyultak
alkotÀsaikhoz, elmesz¡lem¢nyeikhez, ¢s a ponyvaf¡zeteken is megjelent az àUtÀnzÀs
tilosÊ, àUtÀnnyomÀs tilosÊ, àA t´rv¢ny szigorÀval b¡ntettetikÊ jelz¢s, 1884-tûl pedig a hivatalos szerzûi jogv¢delmet is bevezett¢k. MegvÀltozott a ponyvÀt ÁrÂk tÀrsadalmi r¢tege
is. MÁg a XV IäXVIII. szÀzadban papok, deÀkok, fûrangÃ szerzûk ÁrtÀk a ponyvamüveket, addig a XIX. szÀzadban iparosok, nyomdÀszok, kiskereskedûk, bazÀrosok, histÂriÀsok, bÃcsÃvezetû àszent emberekÊ, vûf¢lyek, kalendaristÀk, akik dalnoknak, vÀndorlantosnak, versfaragÂnak nevezt¢k magukat.
Kik Ártak az 1848ä1849-es forradalomrÂl ¢s szabadsÀgharcrÂl? Egyr¢szt azok, akik
r¢szt vettek az esem¢nyekben, ¢s szerett¢k volna mÀsokkal is megosztani azt a k´z´ss¢gi ¢lm¢nyt, amely nekik osztÀlyr¢sz¡l jutott. Ezek legt´bbje tanulatlan, müveletlen
ember volt, n¢melyik a hÀborÃ Àldozatak¢nt megrokkant, nyomor¢k, s¢r¡lt lett. ElhivatottsÀgot ¢reztek az irÀnt, hogy tanÃsÀgot tegyenek mindarrÂl, amit honv¢dk¢nt,
katonak¢nt a szabadsÀgharcban Àt¢ltek. SÀromberki Berekm¢ri Gy´rgy ÀltalÀnos
honv¢d, volt szabadsÀgharcos ´nk¢ntes N°PDALOK cÁmmel ¢s 1848ä49 CSATA ZAJçBAN
T¹RT°NT ESEM°NYEK alcÁmmel olyan dalokat ÀllÁtott ´ssze ¢s adott ki, amelyeket a
tÀborban, a csatÀban, a szabadsÀgharc helyszÁnein ¢nekeltek a honv¢dek. (A kiadvÀny
egy¢bk¢nt a marosvÀsÀrhelyi reformÀtus nyomdÀban k¢sz¡lt.)
Fûk¢nt T¢si MihÀly volt honv¢dt¡z¢r-irÀnyzÂ ÀllÁtotta ´ssze a K OSSUTH LAJOS N°V NAPJçRA. 1877-IK °V RE cÁmü, Bartalits Imr¢n¢l Budapesten nyomatott ponyvaf¡zetet,
mely nagyr¢szt alkalmi dalokbÂl, indulÂkbÂl ¢s nÂtÀkbÂl Àllt. A bevezetû lev¢lbûl, melyet Kossuth Lajos ànagy hazÀnkfiÀnakÊ k¡ldtek n¢vnapi ¡dv´zlet¡l a budapesti '48-as
honv¢dek, kider¡l, hogy a szÂban forgÂ ¡dv´zlet 1873-ban àk¡l´n kinyomatbanÊ mÀr
megjelent, de elfogyott, ez¢rt most, az 1877-es ¢vben àugyanazon modorbanÊ megÃjÁtva
¢s kiss¢ kibûvÁtve ism¢t kinyomatjÀk. àNem a hiÃsÀg, sem a dicsvÀgy, hanem az igazi hazaszeretet ¢breszt minket, kiket azÂta a sors el¢gg¢ meghÀnyott-vetett. Kik egykor hazÀnk szabad-
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sÀga¢rt k¡zd´tt¡nk. M¢g most az ¢let nyomoraival kell m¢g megk¡zden¡nk, de az¢rt isten¡nknek
hÀla ´r´m¡nket fejezz¡k ki af´l´tt, hogy m¢g ez 1877-ik ¢vben is szeretett honatyÀnknak magunkrÂl ¢letjelt adhatunk ¢s n¢vnapi tiszteletet mondhatunk.Ê A kollektÁv levelet ´t honv¢dtiszt Árta alÀ a bajtÀrsak nev¢ben.
VasvÀri KovÀcs Gy´rgy´t, àvolt orszÀgos honv¢dmenhÀz tagjÀÊ-t nyilvÀnvalÂan szint¢n
szem¢lyes ¢lm¢nyei ihlett¢k A HALçLRA IT°LT 48-AS HONV °D AZ OLMºCZI B¹RT¹NBEN
cÁmü f¡zet verseinek megÁrÀsÀra. Az 1899-ben Budapesten megjelent kiadvÀny minden darabja, A HALçLRA IT°LT HONV °D, A HALçLRA IT°LT HONV°D BöCSöZñJA, A SIRALOMHçZ, OSZTRçK HADSEREGBýL HAZABOCSçJTOTT HONV °D, A KOLDULñ HONV°D
stb. ugyanannak a t¢mÀnak a variÀciÂja.
Nem lehet tudni, mikor bocsÀtottÀk ki Mizsur çdÀm marczali k´nyvnyomdÀjÀbÂl
a N°PK¹LT°SZET cÁmü f¡zetet, ¢s hogy a szerzû, Kiskamondi N¢meth JÂska vÀndor
tanyai k´ltû vajon volt-e '48-as honv¢d vagy sem. Mindenesetre a f¡zet¢ben szereplû
k¢t vers, mely az 1848 ¢s az I SASZEGN°L cÁmet viseli, akÀr szem¢lyes ¢lm¢ny alapjÀn
is ÁrÂdhatott.
Tornyai JÀnosrÂl tudjuk ä PogÀny P¢ter k´nyv¢bûl ä, hogy mÀr a szabadsÀgharc
utÀn sz¡letett, 1854-ben SzoboszlÂn. çlmosdi libapÀsztor korÀban az ÃrfitÂl tanult
meg Árni-olvasni, ¢s a vÀsÀrokban szavalta ¢s ÀrusÁtotta nyomtatott ¢s k¢ziratos verseit.
1891-ben madÀrmutogatÀsi enged¢lyre is szert tett. A MAGYAR SZABADSçG KºZDELEM
50 °V ES °VFORDULñJA EML°K°RE Debrecenben 1898-ban kinyomatott pÀr lapos versgyüjtem¢ny¢t egy aktuÀlis krÂnikÀval is megtoldotta. Ahogy a cÁmlap fogalmaz: àEnnek mell¢ csatolva: EGY CSALçD, KIK 7-EN HALTAK MEG A LEKVçRTñL. B °K°S MEGYE,
E NDR°DEN A MöLT HñNAPBAN.Ê A verses krÂnikÀbÂl kider¡l, hogy a lekvÀrban maradt
rozsdÀs r¢zkanÀl okozta az endrûdi nagy szerencs¢tlens¢get. A ponyva müfajÀban
egy¢bk¢nt teljesen term¢szetes a fennk´lt, pÀtosszal teli, t´rt¢nelmi mÃltat id¢zû alkotÀsok elegyÁt¢se valamely aktuÀlis esem¢nynek, kisebb vagy nagyobb k´z´ss¢get
¢rintû trag¢diÀnak a meg¢nekl¢s¢vel: a ponyvaf¡zetek nemcsak a szellemi ¢hs¢get, a
k´nyvolvasÀs irÀnti ig¢nyt el¢gÁtett¢k ki, hanem a m¢dia szerep¢t is bet´lt´tt¢k.
A '48-as t¢mÀrÂl ÁrÂ ponyvak´ltûk k´z´tt voltak olyanok is, akik a nev¡kben is felt¢tlen¡l jelezni kÁvÀntÀk hazafias ¢rz¢seiket, irodalmi tev¢kenys¢g¡k mindenn¢l
elûbbre valÂ nemzeti jelleg¢t. Hazafi Veray JÀnos (1846ä1905) mint àa haza vÀndor
lantosa ¢s a n¢pnevelû bajnokaÊ jegyezte verseit. Sz¢kely Gerû, àa haza vûf¢nye ¢s a n¢p
vÀndor szÂnokaÊ a Nemzetffy (k¢t àf Ê ¢s àyÊ!) elûn¢vvel Árta ¢s ÀrusÁtotta àa n¢p felbuzdÁtÀsÀraÊ az 1848/98 49/99-RE V ISSZAEML°KEZ°S °S MEG¹R¹KíT°S cÁmü k´tetben k´zz¢tett k´ltem¢nyeit.
Ezek a ponyvaszerzûk, akik mÀr nev¡kkel szerepeltek a kiadvÀnyokon, ¢s nemcsak
ÁrtÀk, de sokszor ÀrusÁtottÀk is müveiket, gyakran ´lt´z¢k¡kkel is f´l akartÀk hÁvni magukra a figyelmet, s feltünû viselet¡k is kapcsolÂdott valamilyen mÂdon a hazafias hagyomÀnyokhoz. Tornyai JÀnos a katonasÀgtÂl valÂ leszerel¢s utÀn is katonai egyenruhÀban jÀrt. Hazafi Veray JÀnos hol pÀntlikÀs, hol gatyÀs, hol dolmÀnyos viseletben
jÀrta a vÀsÀrokat, ¢s ÀrusÁtotta szelleme term¢keit. Volt olyan szerzû, aki szalagos bottal
¢s kokÀrdÀval vÀndorolt.
A n¢vhasznÀlathoz valÂ ragaszkodÀson ¢s a kihÁvÂ ´lt´zk´d¢sen kÁv¡l az ÁrÂi attitüd
vÀltozÀsÀt jelzik bizonyos mübe rejtett gesztusok is. SÀrvÀri Samu àmagyar n¢pk´ltû SzilÀgysomlyÂnÊ 1848. MçRCIUS 15. TISZTELET°RE °S A MAGYAR NEMZET SZENVED°SEI EML°K°RE SzilÀgysomlyÂn kiadott nagyl¢legzetü vers¢ben t´bbsz´r ¢l azzal a fordulattal,
hogy: à°n magam az irÂ szeretn¢m el¢rniÊ, à°n az irÂ k¢rlek hazÀm szeretett istene...Ê, à°n
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mondom az irÂ, fohÀszkodva, panaszolvaÊ, àSzent atyÀm, a magyar nemzetnek ¢n vagyok a szÂszÂlÂjaÊ.
KivÀlasztottk¢nt viselkedett tehÀt, mintha sÀmÀni szereppel vagy papi feladattal
bÁzta volna meg valaki. Mintha k´zvetÁtenie kellene n¢pe ¢s az Isten k´z´tt. Felt¢tlen
figyelmet k´vetel magÀnak Tornyai JÀnos is, amikor Ágy fakad ki egy vers kellûs k´zep¢n: àVersirÂ Tornyai kivÀnja, ¢rts¢k meg.Ê Vagy egy mÀsik verse v¢g¢n: àKivÀnja: VersirÂ
Tornyai JÀnos, magyar vÀndor lantos.Ê Az ilyen fordulatok valÂszÁnüleg az ¢lûbesz¢dbûl
ker¡ltek az Árott sz´vegbe, hiszen Tornyai ¢s tÀrsai a vÀsÀrokon ¢nekelt¢k, szavaltÀk
¢s adtÀk is elû alkotÀsaikat. A vÀsÀri elûadÀs k´vetelte aktualizÀlÂ ¢s ¢lesen akcentuÀlt
verselû- ¢s elûadÀsi modor t¢r vissza az Árott vÀltozatban is.
Sz¢cs¢nyi SzabÂ MÂzes, àaz igaz dalnok a term¢szetbenÊ A SZABADSçG MEGVçLTñ IGAZSçG EML°KEºL PETýFI HALçLçNAK 50-IK °VFORDULñJçRA cÁmü tizenhat oldalas müv¢ben panaszolta:
àJÀrok-kelek az utcÀn
Kopik a cipûm a jÀrdÀn,
HÂnom alatt a tudomÀny,
Ritka ember veszi azt mÀr.Ê
A szerzûi ´ntudat megnyilatkozÀsÀnak tekinthetj¡k, hogy elmesz¡lem¢ny¢t minden k¡l´n´sebb k¢tely n¢lk¡l a tudomÀny fogalomk´r¢be tartozÂnak v¢lte. SÀrvÀri
Samu 1848 cÁmü verses müv¢ben sorolja a p¢ldÀkat, hogy t´rt¢nelm¡nk sorÀn kik
voltak azok a magyarok, akik az osztrÀkok ÀldozataivÀ vÀltak. Majd a borzalmak sorolÀsa k´zben megjegyzi, hogy:
àCsak azoknak van ezekrûl tudomÀsa,
A kiknek a magyar t´rt¢nelem van a birtokÀba.Ê
SzÁvesen tetszeleg a felvilÀgosult n¢pnevelû pÂzÀban, igen nagy ´ntudattal ¢lve meg
a ponyva kultÃraterjesztû k¡ldet¢s¢t. A ponyvaszerzûk sajÀt ¢letk´r¡lm¢nyeik meg´r´kÁt¢s¢t is sz¡ks¢gesnek tartottÀk, Kossuth Lajos vagy az aradi tÀbornokok ¢letrajzÀval pÀrhuzamosan ÁrtÀk a sajÀtjukat is. Hazafi Veray JÀnos Ágy fejezte be egyik
vers¢t:
àNe engedj¡nk a negyvennyolczbÂl tartsuk sziv¡nkben eml¢knek
Folytattatik, irtam szomorodott szivvel 1894. Àprilis 3-ikÀn, orszÀghÀz-utcza 5. sz. ideiglenes
lakÀsban a vÀrban BudÀn.Ê
VasvÀri KovÀcs Gy´rgy, A HALçLRA IT°LT 48-AS HONV °D AZ OLMºCZI B¹RT¹NBEN
cÁmü ponyvaf¡zet szerzûje magÀnc¢lokra kÁvÀnta fordÁtani kiadvÀnyÀnak bev¢tel¢t:
àçra 10 krajczÀr. Fel¡l fizet¢sek k´sz´nettel fogadtatnak. A tiszta j´vedelem egyetlen fiam f´lnevel¢s¢re fordittatik.Ê Hazafi Veray JÀnos viszont TºND°R-V ERSFºZ°R-LOMB (Budapest, 1880) cÁmü f¡zete v¢g¢n annÀl t´bb k´zc¢lt jel´lt meg: àA j´vedelemnek egy r¢sze
hazÀnkban Áns¢gre jutott csalÀdok, Petûfi SÀndor k´ltûnk szobrÀra ¢s a 48- ¢s 49-ki rokkant
honv¢dek menhÀza javÀra lesz fordÁtva.Ê
A '48-as tematikÀval term¢szetesen nemcsak tanulatlan, az ÁrÀsbelis¢g alacsony fokÀn ÀllÂ szerzûk foglalkoztak, de ¢rtelmis¢giek is. K´z¡l¡k a legjelentûsebb ¢s legterm¢kenyebb TatÀr P¢ter volt. Eredeti nev¢n Medve Imre (1817ä1878), jogi v¢gzett-
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s¢ggel rendelkezett, Kossuth alatt miniszt¢riumi tisztviselûk¢nt, ¢lete utolsÂ ¢veiben
pedig irodatisztk¢nt dolgozott a honv¢delmi miniszt¢riumban. 1857-tûl a T ATçR P°TER REGEKUNYHñJA cÁmü sorozatban hihetetlen term¢kenys¢ggel ontotta verses dolgozatait. HalÀlakor egy nekrolÂgban ÁrtÀk rÂla: à...ha JÂkai dekameronjÀnak akadt vagy
50 elûfizetûje, Arany verseinek szint¢n annyi: ä se baj! TatÀr oly publikumnak ´rvend, mely azon
nyirkosan, s m¢g nyomdafest¢ktûl illatozÂn szagolja müveit. Pedig azok BagÂ-kiadÀsok.Ê (Ti.
BagÂ MÀrton nyomdÀjÀban k¢sz¡ltek.) TatÀr P¢ter a szabadsÀgharc felid¢z¢s¢vel p¢ldÀt akart ÀllÁtani a nemzet el¢, hogy tudja: hasonlÂ t´rt¢nelmi helyzetben hogyan kell
viselkednie.
Petûfi ¢s JÂkai iskolatÀrsa volt a pÀpai reformÀtus koll¢giumban az a Roboz IstvÀn
(1828ä1916) k´ltû, hÁrlapÁrÂ, aki a K OSSUTH IMçJA A KçPOLNAI CSATçBAN ELESETTEK
F¹L¹TT cÁmü rendkÁv¡l n¢pszerü, szÀmos nyelvre lefordÁtott ponyvamüvet Árta, melyet sokÀig Kossuthnak tulajdonÁtottak.
A ponyvat´rt¢netek a n¢pt´megek spontÀn t´rt¢netszeml¢let¢t fejezt¢k ki. Ebben
a szabad, ´szt´n´s t´rt¢netfelfogÀsban jÂl megf¢rt egymÀs mellett az ellens¢g ¢s a barÀt, ´sszeb¢k¡lt a szabadsÀgk¡zdelem ¢s annak elnyomÂja, n¢mely szerzû egy¡tt ¢ltette az aradi tÀbornokokat ¢s az ûket kiv¢geztetû kirÀlyt. SÀromberki Berekm¢ri
Gy´rgy volt honv¢d, szabadsÀgharcos ´nk¢ntes Árta HONV°D-DAL cÁmü vers¢ben:
àA hazÀnak, a kirÀlynak esk¡v¢nk,
Czudar ember, ki megszegi esk¡j¢t,
JÂ ember a mi kirÀlyunk FerdinÀnd,
MagÀt, trÂnjÀt, v¢delmezz¡k egyirÀn!Ê
Ki hÀt az ellens¢g? ä k¢rdezz¡k ezek utÀn.
àEgy istenem, egy ¢letem, egy hazÀm!
OrszÀgom a f¢lvilÀg¢rt nem adnÀm:
Nem is veszi azt el tûl¡nk semmi rÀcz,
Orosz, ilyr, sokacz, holmi SuplikÀc.Ê
Nemzetffy Sz¢kely Gerû àa n¢p felbuzdÁtÀsÀraÊ Árott ¢s ÀrusÁtott HAZAFIAS FELHIVçS
vers¢ben olvashatjuk: à°ljen a
haza, ¢ljen a kirÀly, ¢ljen az ezer¢ves alkotmÀny ¢s az ´tven ¢ves magyar szabadsÀg.Ê Tornyai
JÀnosnak A MAGYAR SZABADSçG KºZDELEM 50 °V ES °VFORDULñJA EML°K°RE kiadott
f¡zete borÁtÂjÀn az szerepel, hogy: àIrtam a 13 aradi v¢rtanu szobrÀnÀl AradonÊ, alatta
pedig àIsten Àldd meg jÂlelk¡ kirÀlyunkat!Ê àIsten utÀn a hazÀm ¢s kirÀlyom / Ezt tisztelem,
amazt pedig imÀdom.Ê A magyarok lelk¡let¢nek erre a skizofr¢n vonÀsÀra mutatott rÀ
SÀrosi Gyula is az ARANY TROMBITç-ban, amikor a magyar huszÀrok szerep¢t m¢ltatta
az olaszokkal k¡zdû osztrÀk csÀszÀr megment¢s¢ben:
°S BUZDITñ SZñZAT! FELK¹SZ¹NTý A SZOBORNçL cÁmü

àAzt hitt¢tek, hogy ezt a hüs¢g diktÀlja,
Mert az osztrÀk csÀszÀr magyarok kirÀlya.
Ti pedig a kirÀlyt mindig imÀdtÀtok,
Mit nyertetek ¢rte? k¢sûbb meglÀtjÀtok.Ê
A leegyszerüsÁtett k¢plet a ponyvairatokban az, hogy a magyarok a szabadsÀg¢rt
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harcoltak 1848-ban, de ÀrulÀs t´rt¢nt, ¢s ez¢rt harcuknak el kellett buknia. Kossuth apÀnk volt az a lÀngeszü magyar, aki f´lemelte a n¢pet ¢s az orszÀgot, de G´rgey
mindezt elÀrulta. Ahogy a K OSSUTH LAJOS BUJDOSçSA cÁmü anonim szerzem¢ny fogalmazza: (Az idegen nemzetek)
àSzÁv´k trÂnusÀra Kossuthot helyezt¢k,
°s hü szeretet´k f¢ny¢vel ´vezt¢k,
BujdosÀsa Ãtja mint tejÃt az ¢gen,
Olyan t¡nd´klû ¢s f¢nyes vala ¢pen.
HÀt az ÀrulÂ hûs hol bujdosik, merre!?
çtkozÀ a nemzet, mivel rabbÀ tette,
S hogy nyomorÃbb legyen, azok is megvet¢k,
Kik ÀrulÀsÀnak gy¡m´lcseit szed¢k.Ê
Fennmaradt egy kolligÀtum, mely k¢t elbesz¢l¢st tartalmaz Kossuth Lajos ¢let¢rûl.
1904-ben adta ki RÂzsa KÀlmÀn ¢s neje, mindkettûnek KrÂnikÀs a szerzûje. Az Erd¢lyben jÀtszÂdÂ A KIT K OSSUTH HOMLOKON CSñKOLT cÁmü r´vid elbesz¢l¢s t´rt¢nete az, hogy egy MiklÂs-huszÀr talpraesett markotÀnyos feles¢ge hûstettet hajt v¢gre,
leleplezi a csÀszÀriakhoz hÃzÂ csapatkapitÀnyt, ¢s elej¢t veszi a tervezett ÀrulÀsnak. Az
elûadott esetnek annyi k´ze van Kossuthhoz, hogy a hÁr eljut a kormÀnyzÂ f¡l¢be is,
aki magÀhoz hÁvatja a sz¢p menyecsk¢t, ¢s àhûsies tett¢¢rt homlokon csÂkolta a haza nev¢ben!Ê. A jÂ asszony aztÀn ezt a csÂkot tartotta ¢lete legnagyobb dicsûs¢g¢nek. A K OSSUTH LAJOS EZER VESZEDELEMBEN cÁmü elbesz¢l¢s a ponyvÀkra jellemzû mozaikjelenetes szerkeszt¢ssel k¢sz¡lt. A ponyvaszerzû nem sokat bÁbelûd´tt a dramaturgiai
sz¡ks¢gszerüs¢ggel. T´bb szÀlon fut t´bb cselekm¢ny, de ezeknek jÂformÀn semmi
k´z¡k egymÀshoz, legfeljebb Kossuth szem¢lye k´ti ´ssze ûket lazÀn. A t´rt¢net v¢g¢n,
amikor az osztrÀk tisztek elfogjÀk Kossuthot, ¢s le akarjÀk lûni, vagyis a fesz¡lts¢g eme
tetûpontjÀn a k´vetkezû t´rt¢nik: àMÀr rÀ is emelte a pisztolyt, midûn Kossuth rÀn¢zett azokkal a sz¢p k¢k szemeivel. Ez a pillantÀs elbüv´lte az osztrÀk tisztet, mintegy villamos Àramk¢nt
futott eg¢sz valÂjÀn kereszt¡l, kez¢bûl kihullott a pisztoly, ´nk¢ntelen¡l t¢rdre esett Kossuth elûtt,
lÀzas siets¢ggel f´loldotta k´tel¢k¢t s azutÀn bünbÀnÂ hangon rebegte: àBocsÀnat! bocsÀnat! Kossuth meg is bocsÀtott neki.Ê Mindenki ´r´mrivalgÀsban t´rt ki: à°ljenezve fogtÀk k´r¡l Kossuthot, s boldog volt az, a ki csak ruhÀjÀt is ¢rinthette.Ê
K OSSUTH LAJOS M°G A BETYçROKAT IS MEGHñDíTJA ä mondja egy mÀsik ponyva
cÁme. Kossuth szavÀnak varÀzsereje, csodÀs hatalma csak J¢zus¢hoz hasonlÁthatÂ: sokszor bibliai fordulatokkal ¢ltek a ponyvaszerzûk, a J¢zus-t´rt¢net elemeit, paneljeit
vett¢k Àt, hiszen olyan olvasÂk´z´ns¢gre akartak hatni, amelynek csak a biblia ¢s a
kalendÀrium jelentette a betü¢lm¢nyt.
1848-nak k´sz´nhette eg¢szen sajÀtos ponyvakarrierj¢t a betyÀrsÀg. MÁg a XIX. szÀzad elej¢n a ponyvat´rt¢netek, -balladÀk, n¢pk´lt¢szeti alkotÀsok egy¢rtelmüen elÁt¢lt¢k a zsivÀnyokat, addig a szÀzad mÀsodik fel¢ben ûk lettek az elsû szÀmÃ, pozitÁv ponyvahûs´k. Ebben a szeml¢letvÀltozÀsban szerepet jÀtszott egyr¢szt RÂzsa SÀndornak ¢s
szabadcsapatÀnak a szabadsÀgharc alatti szerepl¢se, mÀsr¢szt az, hogy az ´nk¢nyuralom alatt a betyÀrok k´z¢ Àlltak bujdosÂ honv¢dek, sorozÀs elûl menek¡lû szeg¢nyleg¢nyek is. Az 1850-es ¢s 1860-as ¢vek ponyvat´rt¢neteiben a betyÀrsÀg mint a sze-

G. Merva MÀria: Negyvennyolc a ponyvÀn

ã

349

g¢nys¢get, szabadsÀgot v¢delmezû, igazsÀgosztÂ mozgalom jelent meg, amint azt r¢szletesen elemzi B¢k¢s IstvÀn a MAGYAR PONYVA PITAVAL (1966) cÁmü müv¢ben.
Az 1867-es kiegyez¢s fordulatot jelentett '48 kultuszÀban, s ez a ponyvÀn megjelenû
term¢kekben is t¡kr´zûd´tt. Az osztrÀkok politikÀt vÀltoztattak: a kiegyez¢st igyekeztek Ãgy felt¡ntetni, mintha az a '48-as k´vetel¢sek megvalÂsulÀsa, a nemzeti Àlmok
beteljes¡l¢se volna, ¢s szabad utat engedtek az eml¢kez¢snek. SzÀmos vallomÀs, eml¢kalbum, n¢pdalgyüjtem¢ny lÀtott ekkor napvilÀgot, kit¡ntett¢k, lefotografÀltÀk a
m¢g ¢lû '48-as honv¢deket, ¢s elkezdt¢k gyüjteni a szabadsÀgharcos erekly¢ket. Az
enged¢lyezett Kossuth-kultusz ¢s szabadsÀgharcos kegyelet, a kiegyez¢st k´vetû gazdasÀgi fejlûd¢s Àt¢rt¢kelte az 1848-as esem¢nyeket ¢s a Kossuthhoz füzûdû viszonyt,
az û potenciÀlis szerep¢t, szÀmüzet¢ses stÀtusÀt. 1867-ig a ponyvamüvek egybehangzÂan n¢pszerüsÁtett¢k Kossuthot, minden lehets¢ges mÂdon ¢bren tartottÀk a rajongÀs, a hazavÀrÀs ¢rz¢s¢t, a kiegyez¢s utÀn azonban mÀr egyre kevesebben akartÀk,
hogy visszat¢rjen. KaszÀs MÀt¢, ZimÀndy IgnÀc nyÁltan uszÁtÂ Kossuth-ellenes iratokat
adott ki.
Nem lebecs¡lendû az a szerep, amelyet a ponyvairodalom a kultÃra formÀlÀsÀban
¢s a nemzettudat alakÁtÀsÀban jÀtszott. A kiadÂk folyamatosan gondoskodtak '48 eml¢k¢nek ¢brentartÀsÀrÂl. Egy-egy ¢vfordulÂ kapcsÀn dokumentum jellegü kiadvÀnyok is ponyvÀra ker¡ltek, p¢ldÀul Kossuth levele a cegl¢diekhez, Kossuth halÀla alkalmÀval a betegs¢g¢rûl publikÀlt orvosi jelent¢sek, tudÂsÁtÀsok, az aradi v¢rtanÃk
¢letrajza fametszetekkel illusztrÀlva. Ugyanakkor szÀmtalan olyan f¢rcmü, tÀkolmÀny,
aljirodalom is megjelent, amelyik vissza¢lve Kossuth vagy Petûfi nev¢vel, csak ¡r¡gy¡l, reklÀmfogÀsk¢nt hasznÀlta a szabadsÀgharcos hûs´ket egy-egy gy´nge t´rt¢net
eladÀsÀhoz. A paraszti ¢s kispolgÀri r¢tegek ezekbûl a felemÀs ¢rt¢kü, zavaros ideolÂgiÀjÃ, leegyszerüsÁtett t´rt¢nelmi k¢pleteket sugallÂ nyomdaterm¢kekbûl merÁtett¢k
tÀrsadalmi ¢s t´rt¢nelmi ismereteiket, ezekbûl nyert¢k naiv ¢s mitizÀlÂ t´rt¢netszeml¢let¡ket. A ponyvaterm¢kek ¢s a gyakran ponyvasz´vegekkel kÁs¢rt olajnyomatok
nagym¢rt¢kben hozzÀjÀrultak '48 eml¢k¢nek megûrz¢s¢hez, de ahhoz is, hogy az Àltaluk sulykolt k´zhelyes ismeretanyagra ¢s primitÁv k¢pre egyszerüs´dj´n '48 kultusza: ezt mutatjÀk Babits MihÀly K °P EGY FALUSI CSçRDçBAN cÁmü vers¢nek keserü szavai is:
àMÃl az ¢v, mÃlik a
lÀz is,
szent ¡gy¡k mÀr csupa
frÀzis.Ê

