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Filip DavidäMirko Kova§:

LEVELESK¹NYV 1992ä1995
FordÁtÂi elûhang
R¢gÂta nem t¢ma az irodalomban, hogy
mit csinÀljon, mit tehet az ÁrÂ hÀborÃs ¢s
destruktÁv k´r¡lm¢nyek k´zepette, hogyan viszonyuljon az embertelen esem¢nyekhez, a tÀrsadalomban tombolÂ gonoszsÀghoz, igazsÀgtalansÀghoz, hazugsÀghoz. A tombolÂ ostobasÀghoz. Hogyan
ne romoljon bele, hogy is Àlljon ellen.
Nem t¢ma az irodalom etikai funkciÂja
sem. K¢t szerb ÁrÂ azonban, Filip David
¢s Mirko Kova§ az Ãjabb d¢lszlÀv hÀborÃ
sorÀn direkt ¢s indirekt mÂdon feltette
ezeket a k¢rd¢seket, melyeket b¢k¢sebb
felszÁnü tÀjakon, talÀn n¢mik¢pp elbizakodottan, lesodortak az ÁrÂasztalokrÂl.
Voltak olyan szerb, horvÀt, szlov¢n ¢s bosnyÀk ÁrÂk ¢s k´ltûk sz¢p szÀmmal, akik
nem tett¢k fel ezeket a k¢rd¢seket, hanem
cselekedtek, ¢s a k´zszellemhez igazodva,
sût azt inspirÀlva, akarva vagy akaratlanul
kiszolgÀltÀk a hatalmat, kiszolgÀltÀk a k´z´ns¢get (a n¢pet), mely hÀlÀsan fogadta
a politikai ¢s kulturÀlis divat szÀrnyÀn belebegû motÁvumokat. A hÀborÃ sorÀn,
elûtte ¢s utÀna a nacionalista, fasisztoid,
rasszista, xenofÂbiÀs, kev¢sb¢ kifejlett formÀjÀban szimplÀn korlÀtolt, buta ¢s alpÀri gondolkodÀsmÂd aratott az irodalmi
berkekben is. A Szerb írÂsz´vets¢g hÁrhedt ¢p¡lete, melyet az utcÀrÂl, ahol van,
r´viden csak Francuska 7-k¢nt emlegetnek, k´zp¢nzen melegÁtett f¢szke volt a
rosszindulatÃ, beszük¡lt gondolkodÀsnak. Nem volt ez mÀsk¢nt HorvÀtorszÀgban sem, ahol a hivatalos nacionalista
kurzussal szembeszeg¡lû ÁrÂk, ¢rtelmis¢giek m¢g kev¢sb¢ juthattak szÂhoz, mint
BelgrÀdban, ¢s jobbÀra csak a Feral Tri-

bune cÁmü, hÀnyatott sorsÃ, radikÀlisan
ellenz¢ki lapban publikÀltak.
Mirko Kova§ (1938)1 belgrÀdi ÁrÂ
(volt), de sohasem szerette szerb ÁrÂnak
nevezni magÀt ä a àjugoszlÀvÊ jelzû sokkal
jobban megfelelt neki ä, mert HercegovinÀban sz¡letett, olyan r¢giÂban ¢s olyan
csalÀdban, ahol ´sszefonÂdnak a k¡l´nb´zû vallÀsok ¢s nÀciÂk. MÀr a b¢keidûkben is a b´gy¢ben volt mindenf¢le, m¢g
az Àrtatlan formÀban megnyilatkozÂ nacionalizmus is. HabÀr a legszebben ¢s sokat Árt sz¡lûf´ldj¢rûl, annak àhegyiÊ embereirûl, vallÀsÀrÂl, t´rt¢nelm¢rûl, ezt
olyan formÀban, olyan stÁlusban tette,
hogy a n¢pies, azaz a àvalÂsÀgirodalomÊ
hivatalos ¢s nem hivatalos k¢pviselûi m¢g
jobban utÀltÀk, mint egyes, a vilÀgtÂl elrugaszkodott avantgÀrdokat. A hatvanashetvenes ¢vekben Filip Daviddal, Danilo
Kiôsel ¢s Borislav PekiÔtyel a belgrÀdi irodalmi ¢let fenegyerekei, az àutolsÂ boh¢mekÊ k´z¢ tartozott; mindegyik¡knek
meggyült a baja a àkultÃrmunkÀsokkalÊ,
azaz a korabeli irodalmi hatalommal. A
hetvenes ¢vek v¢ge fel¢ Kiô B ORISZ DAVI DOV ICS SíREML°KE cÁmü reg¢nye f¡st´s
irodalmi vitÀt robbantott ki, melynek sorÀn a k¢nyelmes pozÁciÂban l¢vû ÁrÂ ¢s
kritikus koll¢gÀk a plÀgium, vagyis a tolvajlÀs vÀdjÀval akartÀk erk´lcsileg megsemmisÁteni Kiôt. TÀmadÀs k´zben kifejtett¢k avÁtt, ¢rtetlen, a hatalmi elvÀrÀsokhoz igazodÂ irodalmi n¢zeteiket. Kiôt a
k¢ts¢gbees¢s sz¢l¢re sodortÀk, ami v¢g¡l
energikus, penge¢les visszavÀgÀshoz vezetett: Danilo Kiô megÁrta ANATñMIAI
LECKE cÁmü k´nyv¢t,2 azaz k´nyvnyi vita-
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iratÀt, melyben leszÀmolt a provinciÀlis,
szervilis ¢s agresszÁv gondolkodÀsmÂddal
meg az ostoba irodalmi n¢zetekkel. Mirko Kova§ ebben az irodalmi ¢s vilÀgn¢zeti
csatÀban ama kevesek k´z¢ tartozott, akik
ä a sajÀt hasznukra nem gondolva ä Kiô
mell¢ Àlltak, ¢s egy sor cikkel keltek v¢delm¢re. Azoknak a (kommunista) irodalmÀroknak a t´bbs¢ge, akik akkoriban Kiô
tÀmadÂi k´z¢ tartoztak, a nyolcvanas
¢vek v¢g¢n a nacionalista hÀborÃs uszÁtÂk
k´z´tt talÀlta magÀt.
Mirko Kova§ pedig a hatÀrozottan antinacionalista, MiloôeviÔ-ellenes, hÀborÃellenes belgrÀdi ¢rtelmis¢giek k´z´tt talÀlta magÀt, jobban mondva a szembeszÀllÀs mellett d´nt´tt, habÀr eladdig
egyÀltalÀn nem tartozott a àpolitikailag
angazsÀltÊ ÁrÂk k´z¢, mert nem ¢rdekelte
a politika; mindig a politika mutatott
rosszhiszemü ¢rdeklûd¢st irÀnta. 1990tûl azonban r¢szt vett a demokratikus
megmozdulÀsokban, ¢s ezzel kihÁvta maga ellen a m¢dia ¢s az Ãj, nemzeti vonal
irÀnt belelkesedett koll¢gÀk gyül´let¢t.
IntrikÀk ¢s heccel¢sek sorozata utÀn aztÀn egy nyilvÀnos, demokrata gyül¢sen
bet´rt¢k a fej¢t. A fizikai fÀjdalmon kÁv¡l
Kova§ot a fortyogÂ gyül´let h´kkentette
meg: m¢g az orvos is, aki ellÀtta a seb¢t, a
f¡l¢be sziszegte, hogy mennyire utÀlja liberÀlis n¢zeteit, vele egy¡tt. Kova§, aki
szerette a r¢gi, kozmopolita BelgrÀdot,
egyre jobban elborzadt a vÀrosban hÂdÁtÂ
primitÁv, militÀns sovinizmustÂl, ami
egyarÀnt ¢rezhetû volt a lakÂtelepen, az
utcÀn meg a pÀlfordulÀst meg¢lû, az Ãj
eszm¢ktûl felpezsd¡lt r¢gi barÀtok ¢s koll¢gÀk k´r¢ben. V¢g¡l Ãgy d´nt´tt, hogy
nem ¢l ott tovÀbb, ¢s Àttelep¡lt HorvÀtorszÀgba, pontosabban egy tengermell¢ki,
isztriai kisvÀrosba, Rovinjba, mely mindig hÁres volt toleranciÀjÀrÂl, müv¢szetpÀrtolÀsÀrÂl, kellemes hangulatÀrÂl.
HabÀr Isztria t´bbnemzetis¢gü, barÀtsÀgos vid¢k, Kova§ m¢gis cs´b´rbûl v´d´r-

be esett, mert a horvÀt nacionalizmus hasonlÂk¢pp fojtogatta, mint a szerb. De itt
legalÀbb nem t´rt¢k be a fej¢t. Kova§,
mintha m¢g a szerb nyelvtûl is elment volna a kedve, horvÀtul kezdett el Árni (az elt¢r¢s a k¢t nyelv k´zt Àrnyalatnyi), ¢s Ãjra
megtalÀlta gyermekkori, hercegovinai
nyelvjÀrÀsÀnak Ázeit. Egy¢bk¢nt azonban
nem tett engedm¢nyeket a horvÀt k´vetelm¢nyeknek, elzÀrkÂzott a zÀgrÀbi irodalmi berkektûl, az ellenz¢ki, kimondottan Tudjman-ellenes Feral Tribune munkatÀrsÀul szegûd´tt, ¢s mik´zben a nagyvilÀgban az egyik legt´bbet fordÁtott d¢lszlÀv ÁrÂvÀ vÀlt, HorvÀtorszÀgban marginalizÀlÂdott, mi t´bb, amikor szÂvÀ tette
a szerb ¢s a horvÀt nacionalista rezsim hasonlÂsÀgait, hÀlÀtlannak ¢s ÀrulÂnak
mondtÀk.
Filip David (1940)3 zsidÂ szÀrmazÀsÃ
belgrÀdi szerb ÁrÂ, aki anyanyelve, kultÃrÀja, ¢letrajza r¢v¢n szerb ÁrÂnak tudja ¢s
vallja magÀt, ¢s zsidÂsÀgÀbÂl sosem csinÀlt ¡gyet, csak borgesien fantasztikus
novellÀiban tünik fel sok motÁvum a h¢ber mitolÂgiÀbÂl ¢s a zsidÂ t´rt¢nelembûl. A fent emlÁtett barÀti k´rben (Kiô, PekiÔ ä akik meghaltak ä, Kova§ ¢s David)
û volt a legvisszahÃzÂdÂbb ¢s legdisztingvÀltabb, alkatÀhoz nem illettek a feltünû
gesztusok. A hÀborÃ idej¢n m¢gis Ãgy
d´nt´tt, hogy fel kell emelnie a szavÀt,
sût fel kell csattannia: publicisztikÀjÀval,
essz¢ivel a MiloôeviÔ-rezsim egyik leghatÀrozottabb kritikusÀvÀ vÀlt. BekapcsolÂdott a f¡ggetlen szakszervezetek ¢s a
demokrata, antinacionalista àBelgrÀdi k´rÊ szellemi tev¢kenys¢g¢be. Ez¢rt
kirÃgtÀk munkahely¢rûl, a belgrÀdi televÁziÂbÂl, ahol dramaturgk¢nt, forgatÂk´nyvÁrÂk¢nt, szerkesztûk¢nt dolgozott.
VÀllalta a szeg¢nys¢get. Mint sz¢pÁrÂ, tovÀbbra is ezoterikus-fantasztikus elbesz¢l¢seket Ár.
Mirko Kova§csal valÂ barÀti levelez¢s¡k r¢gi müfajt elevenÁt fel: az ÁrÂi episz-
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tolÀt. SzerbiÀbÂl HorvÀtorszÀgba nincs
ÀtjÀrÀs, a telefonvonalak sokÀig nem mük´dtek, nem is a besz¢lve a korszerübb
technikÀkrÂl. A levelez¢s n¢gy¢vnyi anyaga ä melybûl kis vÀlogatÀst k´zl¡nk ä
elûbb r¢szben a Feral Tribune-ben jelent
meg Splitben, majd k´nyv alakban a lap
kiadÀsÀban.4
Az ÁrÂi episztola: magÀnlev¢l ¢s valamivel t´bb. Az ÁrÂi levelez¢sbûl pedig kider¡l, hogy ahol akÀr csak ketten vannak
ÁrÂk a javÀbÂl, irodalmi ¢let mÀr ott is van.
M¢gpedig sokkal szÁnvonalasabb, elm¢ly¡ltebb, igazabb, mint n¢mely folyÂiratban ¢s m¢diÀban. A jugoszlÀv irodalmi
¢lethez mindig szervesen hozzÀtartozott
az irodalmon kÁv¡li vilÀgra valÂ ÁrÂi ä tehÀt fokozottan felelûss¢gteljes ¢s/vagy fokozottan szellemes ä reflexiÂ. A rÀjuk szakadt agresszÁv butasÀgban ¢s nyomorÃsÀgban ez a k¢t ÁrÂ Ãgy ¢rezte, hogy emberi ¢rz¢seiken tÃl a hivatÀsuk is k´telezi
ûket bizonyos alapvetûnek tekintett ¢rt¢kek, ¢rt¢kteremtû elvek, er¢nyek v¢delm¢re (mint amilyen az ´nÀllÂ gondolkodÀs, a becs¡let, a kitartÀs, a àmÀsikÊ nembÀntÀsÀn alapulÂ erk´lcs, mely azonban
magÀban foglalja az akÀr szigorÃ kritikÀt,
a nyitottsÀg, a mÀsik embernek ¢s teljesÁtm¢ny¢nek mindenf¢le ä nemzeti, nemi,
faji, pÀrti ä hovatartozÀstÂl f¡ggetlen felbecsl¢se, a dialÂgusra valÂ k¢szs¢g stb.). A
h´lderlini k¢rd¢st, hogy van-e m¢rt¢k a
f´ld´n, melyre a k´ltû azt vÀlaszolta, hogy
hiÀba Âhajtja, nem talÀlja, ezek a szerb
ÁrÂk sz¡ntelen forgattÀk, ¢s Ãgy talÀltÀk,
hogy a m¢rt¢k kialakÁtÀsa-revÁziÂja, ûrz¢se ¢s vizsgÀlata a szavakbÂl ä m¢gpedig
elsûsorban az ÁrÂi szavakbÂl ä sz¡ntelen
k¢pzûdû-felbomlÂ-ÃjraformÀlandÂ, fiktÁv szellemi vilÀg el¢v¡lhetetlen ¢s hagyomÀny megszabta feladata. Egy ember belet´rik az ilyen horderejü, magÀnyos
szellemi munkÀba, de ha legalÀbb ketten
vannak...

Jegyzetek
1. 1938-ban sz¡letett egy hercegovinai faluban. Elsû k´tet¢nek (GUBILIóTE [V ESZTýHELY ], 1962) às´t¢t vilÀgk¢peÊ miatt politikai
hajszÀt indÁtottak ellene. 1965-ben jelent meg
MOJA SESTRA ELIDA (NýV °REM, ELIDA), 1971ben ÖIVOTOPIS MALV INE TRIFKOV IÕ (MALV I NA TRIFKOV IÕ ¹N°LETíRçSA, çtvÀltozÀsok,
1996/5., 6., R. V. fordÁtÀsa) cÁmü kisreg¢nye,
melyet szÀmos nyelvre lefordÁtottak, FranciaorszÀgban ¢s Sv¢dorszÀgban t´bb kiadÀst is
meg¢rt, a sv¢d PEN-k´zpont Tucholsky-dÁjjal
jutalmazta. RANE LUKE MEóTREV IÕA (LUKA
MEóTREV IÕ SEBEI ) cÁmü novellÀsk´tet¢¢rt
1971-ben JugoszlÀviÀban irodalmi dÁjban r¢szesÁtett¢k, amit k¢t ¢v mÃlva, mint a àfekete
hullÀmÊ k¢pviselûj¢tûl, megvontak tûle, a
k´nyvet pedig kivontÀk a k´nyvesboltokbÂl
meg a k´nyvtÀrakbÂl, majd 1980-ban ism¢t
kiadtÀk ¢s dÁjaztÀk. V RATA OD UTROBE (A M°H
KAPUJA) cÁmü reg¢ny¢t 1978-ban BelgrÀdban
az ¢v k´nyv¢nek kiÀltottÀk ki, ¢s t´bb dÁjjal jutalmaztÀk. Ezt k´veti az UVOD U DRUGI ÖIVOT
(B EV EZET°S A MçSIK °LETBE, Magvetû, 1989,
R. V. fordÁtÀsa) cÁmü formabontÂ reg¢ny,
majd az EV ROPSKA TRULEÖ (EURñPAI K¹LT°SROTHADçS, Forum, öjvid¢k, 1987, Borb¢ly
JÀnos fordÁtÀsa) cÁmü essz¢k´tet, mely szint¢n
elismer¢st nyert. 1987-ben jelenik meg NEBESKI ZARU NICI (MENNYEI JEGYESEK , Forum,
öjvid¢k, 1988, Borb¢ly JÀnos fordÁtÀsa) cÁmü,
k¡lf´ld´n is m¢ltÀnyolt novellÀsk´tete. 1995ben SzarajevÂban adta ki K RISTALNE REóETKE
(K RISTçLYRçCSOK , r¢szletek olvashatÂk belûle
az Ex Symposion 1997. 15ä16. szÀmÀban, R. V.
fordÁtÀsÀban) cÁmü, a hatvanas-hetvenes ¢vekre eml¢kezû reg¢ny¢t. Ugyanebben az ¢vben
lÀt napvilÀgot B ODEÖ U SRCU (T¹V IS A SZíV BEN) cÁmmel pulicisztikai ÁrÀsainak gyüjtem¢nye BelgrÀdban, majd 1977-ben SzarajevÂban CV JETANJE MASE (A T¹MEG V IRçGZçSA)
cÁmmel Ãjabb publicisztikai essz¢i. 1990-ben
SzarajevÂban megjelennek V çLOGATOTT MþV EI hat k´tetben, melyek nagy r¢sze el¢g a hÀborÃ elsû napjaiban. 1995-ben Herder-dÁjjal
jutalmaztÀk.
2. A k´nyv nemr¢g jelent meg magyar fordÁtÀsban a Palatinus KiadÂnÀl.
3. Kragujevacon sz¡letett, 1964-ben jelent
meg B UNAR U óUMI (ERDEI KöT), 1969-ben
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ZAPISI

(FELJEGY 1987ben PRINC VATRE (A TþZ HERCEGE) cÁmü novellÀsk´tete. MindhÀrom¢rt elismer¢sekben r¢szesÁtett¢k. 1995-ben SzarajevÂban jelent meg
HODO ASNICI NEBA I ZEMLJE (°G °S F¹LD ZARçNDOKAI . EX-k´nyvek 1, Veszpr¢m, 1995,
Rajsli Emese fordÁtÀsa) cÁmü, elsû ¢s eleddig egyetlen reg¢nye. FRAGMENTI IZ MRA NIH
O STV RANOM I NESTVARNOM

Z°SEK A VALñSRñL °S A VALñTLANRñL),

V REMENA

(FRAGMENTUMOK

A S¹T°T IDýK -

BýL), illetve JESMO LI UDOV IóTA (SZ¹RNYETEGEK VAGYUNK -E)

cÁmmel BelgrÀdban, illetve
SzarajevÂban hÀborÃs publicisztikai essz¢i is
napvilÀgot lÀttak.
4. Filip DavidäMirko Kova§: K NJIGA PISAMA
1992ä1995. Feral Tribune, Split, 1998.

Radics ViktÂria

Rovinj, 92. II. 16.
Kedves Filip!
MÀr k¢t hÂnapja, hogy szÀmüzet¢sben vagyunk. Nem nagy idû, szÀmomra m¢gis egy
´r´kk¢valÂsÀg, mert nem tudtam Árni, s ha elûvettem a jegyzeteimet meg a naplÂt,
m¢g rosszabb lett. Eszembe jutott Gombrowicz, aki egyszer azt mondta, hogy illetlens¢g naplÂt vezetni ¢s ¢lû szem¢lyeket belekeverni az irodalomba ä holott û maga hatalmas naplÂfolyamot Árt; hÀromk´tetnyi kitünû irodalom. írÂi kezem mÀr r¢gÂta
reszket; bensû harmÂnia hÁjÀn nem tudok Árni, az pedig most luxus. Bennem ¢s k´r´ttem tÃl sok a g´rcs, az irodalom pedig k´nnyeds¢g ¢s ´r´m, m¢g akkor is, ha m¢ly
metafizikÀval foglalkozik. Most azonban a sajÀt alakmÀsommal szembes¡ltem; igaz,
hogy semmit, egyetlen vonÀsomat sem ismerem fel, de siker¡l minden reped¢st kitapintani magamon. AmiÂta itt vagyok, csak a tapintÀs¢rz¢kem mük´dik, minden mÀs
tompa.
Az ÂvÀrosban lakom (nem tudom, mennyire ismered Rovinjt), de ez nem az eml¢keimben vagy a k¢pzeletemben ¢lû sz¢ps¢ges vÀroska, mÀr nem kellemes ¡d¡lûhely;
minden elhanyagolt, mÀlladozÂ, Ãgyhogy n¢ha Ãgy tünik, hogy csak hozzÀadtuk az
¢let¡nket ehhez az ÀltalÀnos t´nkremenetelhez ¢s rothadÀshoz. A b¢relt lakÀs hideg,
IsztriÀn egy¢bk¢nt is kem¢ny a t¢l; amiÂta itt vagyok, sz¡ntelen¡l reszketek, mÀr nem
is tudom, vajon ezt a fagyot a lelki b¢k¢tlens¢g tele okozza-e, vagy metafizikai reszket¢s
fog-e el, szorongÀs minden elj´vendûtûl meg elmÃlttÂl. Ez a b¢relt lakÀs kis vajdasÀgi
vacok a mediterrÀneumban, legalÀbbis ami a belsû berendez¢st illeti. Sok itt a r¢gis¢g,
sok a holmi; az utÂbbi ¢vekben menek¡l´k a tÀrgyaktÂl, mÀr nem lelem ¢lvezetem a
r¢gis¢gek illatÀban ¢s patinÀjÀban. Azelûtt a zimonyi bolhapiacon zajlott a vasÀrnapi
rituÀl¢m.
E k¢t hÂnap alatt mÀst se tettem, csak egy pontot kerestem, melyre rÀf¡ggeszthetem
a tekintetem; ez t´bbnyire siker¡lt, ¢s olyankor Ãgy ¢reztem magam, mint a kulcsÀr
az ¡ress¢g ajtaja elûtt. MegprÂbÀltam olvasni, elûsz´r Klaus Mann FordulÂpontjÀt, amit
az Ãtra adtÀl nekem, de kedvetlen¡l lapozgattam, nem tudtam elm¢ly¡lni ebben a
ragyogÂan megÁrt k´nyvben; vissza fogom adni, ha egyÀltalÀn felgyÂgyulok. Mire eljutottam az ´sszeszedetts¢g hatÀrÀig, hirtelen f´lharsantak a rep¡lûk, ¢s vijjogni kezdtek a l¢goltalmi szir¢nÀk, gyerekek ¢s asszonyok sikoltoztak pÀni f¢lelm¡kben, a vÀrosi
ÂvÂhely fel¢ menek¡lve. Be kellett csukni a zsalut, ¢s villanyt oltani, ami t´k¢letesen
megfelelt nekem; ezekben a pillanatokban a s´t¢ts¢g volt a sz´vets¢gesem.
Aznap, amikor bombÀztÀk a kis vrsari r´pteret ä Ãgy karÀcsony k´r¡l ä, ¢s amikor
k¢t rak¢ta eltalÀlt egy kis halÀszhajÂt a Limi-csatornÀn, ¢n Ãton voltam, rent-a-car
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autÂban ¡ltem, ¢s hallottam a rak¢ta kÁs¢rteties s¡vÁt¢s¢t. Olyan k´zel rep¡lt el, hogy
azt hittem, lesodor az Ãttestrûl. AzÂta àszÀntszÀnd¢kkal f´lriadok a t´rt¢nelmi kÀoszbÂlÊ, ahogy Joyce mondanÀ, egyre gyakrabban Ãgy, mint valami megbolondult irodalmi hûs, ´njel´lt fel¡gyelû, aki nap mint nap bejÀrja az isztriai vÀrosokat, hogy ellenûrizze a müeml¢kek v¢detts¢g¢t. Az UNESCO jelv¢nyei az ¢rt¢kes objektumokon ¢s
¢p¡leteken jÂ c¢lpontul szolgÀlhattak az Ãj barbarizmus szolgÀlatÀban ÀllÂ pilÂtÀknak.
NyÀr Âta azt hÁrelik a jugoszlÀv n¢phadsereg berkeibûl, hogy minden sz¢p vÀrost
le fognak rombolni. Nem ¡res fenyegetûz¢s volt; a barbÀrsÀg igazi arca bosszÃszomjasan fordul minden sz¢p fel¢. Tavaly az augusztust ¢s szeptember elsû fel¢t itt t´lt´ttem Rovinjban, k´z´s barÀtunk, S. S. hÀzÀban, ¢s ´sszeroppantam, amikor lÀttam a
felv¢teleket a ôibeniki Szent Jakab-templom vad bombÀzÀsÀrÂl. AztÀn Klagenfurton
kereszt¡l visszat¢rtem BelgrÀdba, ahol egy ismerûs´m, egy knini k´ltû levele vÀrt, aki
r´vid lÁrai vallomÀsa utÀn kib´kte: àBasszuk meg sz¢p hazÀnkat,* ahol ¢rj¡k!Ê Ez is a
ànyilvÀnos szÂrakozÀssÀÊ fajulÂ barbÀr kegyetlens¢get p¢ldÀzza. °s m¢g ¢lvezetet is
lelnek a barbÀrsÀgban.
Egy zavaros fejü belgrÀdi alak, aki r¢gÂta tekereg errefel¢, egy k¢pkereskedû, gyakran el¢bem Àllt az utcÀn, ¢s f¢lelmetes szÂÀradattal tÀrta el¢m katasztrofista vÁziÂit.
Mindig Ãgy kezdte, hogy àbiztosan tudomÊ, aztÀn bizalmasan k´z´lte velem, hogy a
pulai ar¢nÀt egy halom f´l´sleges kûv¢ fogjÀk vÀltoztatni, Rovinj ÂvÀrosÀhoz pedig
el¢g lesz k¢t àkandisznÂÊ, mert az ¢p¡letek mind egymÀsra tÀmaszkodnak, ¢s Ãgy dûlnek majd ´ssze, mint a kÀrtyavÀr. Nem tudom, kÀr´r´mmel mondta-e; az arca mindig
olyan volt, mint egy maszk, mosolya, akÀr egy bevÀgÀs, mint egy megk´v¡lt grimasz,
de hangjÀban volt bizonyos k¢j arra vonatkozÂan, hogy mi vÀr rÀnk, ha el¢r benn¡nket a barbÀr invÀziÂ. A barbarizmus fûvonÀsai k´z¢ tartozik, hogy eliminÀl minden
r¢szv¢tet, ¢s semmi jelentûs¢get nem tulajdonÁt a szenved¢snek.
Nem tudom, megkaptad-e a B¢csbûl k¡ld´tt lapunkat; sok alÀÁrÀs ¢s ¡dv´zlet volt
rajta ismerûs´ktûl ¢s ismeretlenektûl. JanuÀr mÀsodik fel¢ben, eg¢szen februÀr 7-ig
Ãton voltunk; n¢hÀny napot B¢csben t´lt´tt¡nk, aztÀn Frankfurtba ment¡nk; Boba
testv¢r¢n¢l van ott egy jÂ kis lakhely¡nk. B¢csben talÀlkozunk Lordannal, volt egy
mÀr-mÀr r¢szeg est¢nk, nem is annyira a bortÂl, inkÀbb az ¢rzelemkit´r¢sektûl rÃgtunk be. Valahol B¢cs k¡lvÀrosÀban talÀlkoztunk, egy r¢gi, elhanyagolt ¢p¡let teljesen
romos lakÀsÀban. Azt hiszem, hogy ez a lyuk Lordan b¢csi szÀllÀsa. Tarka tÀrsasÀg
gyült ´ssze szerencs¢tlen exhazÀnk minden szeglet¢bûl, mindenki beszÀllt n¢mi p¢nzzel, hogy italt vehess¡nk. Ilyen k¡l´nf¢le nemzetis¢gü emberekbûl ÀllÂ kis csoportok
mÀr csak vÀndorÃton verûdnek ´ssze. Vesztes emberek ezek, akik hangoztatjÀk a szenved¢s¡ket meg a leegyszerüsÁtett nosztalgiÀjukat, ¢s be akarjÀk bizonyÁtani azt, ami
mÀr senkit sem ¢rdekel: hogy bÀr k¡l´nb´zûk vagyunk, m¢gis egy¡tt tudunk lenni.
Az ilyen szeÀnszokon legerûsebb ¢rv gyanÀnt a àn¢pek ¢s nemzetis¢gekÊ sÁrÂ-nevetû
nÂtÀi szolgÀlnak. K¢t fiatal vajdasÀgi magyar katonasz´kev¢ny cigÀny romÀncokat
¢nekelt, egy szerb meg mindenf¢le dalmÀt n¢pdalt. K¢sû ¢jjel mi ketten taxit rendelt¡nk, ¢s hamarosan az Ambassador Hotelben talÀltuk magunkat, ahova Cano szÀllÀsolt el benn¡nket, mint vend¢geit. Ezek a v¢gletek, a s´t¢ts¢g meg vilÀgossÀg, a pompa
meg nyomor e vÀltakozÀsai izgalmas irodalmi motivÀciÂk ä szemmel lÀthatÂan engem
az büv´l el, ami szemmel lÀthatÂ! Egy ÂrÀn bel¡l Lordan tanyÀja meg ez az elûkelû
szoba, melyben 270 dollÀr egy ¢jszaka. N¢ha Ãgy ¢rzem, hogy minden merû ellent¢* àSz¢p hazÀnkÊ-nak (lijepa naôa) a horvÀtok bec¢zik HorvÀtorszÀgot.
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tekbûl Àll. M¢g az a r¢szlet is ellentmondÀsos, hogy az Ambassadorban, ebben a pompÀs szÀllodÀban mÀr hÃsz ¢ve egy cetinjei crnogorÀc a liftboy.
Egy h¢ttel ezelûtt meghÁvÀst kaptam PÀrizsbÂl a Malvina k´nyvbemutatÂjÀra. A fordÁtÀst a Rivages KiadÂ jelentette meg. Haboztam ¢s elutasÁtottam a meghÁvÀst, azzal,
hogy teljesen k´z´mb´sen hagy a k´nyv megjelen¢se, semminek sem tudok ´r¡lni.
Az à¢rveimÊ ellent¢tes reakciÂt vÀltottak ki; a kiadÂ gyûzk´d´tt, hogy mindenk¢ppen
menjek el, mert PÀrizs minden fÀjdalmat sikeresen gyÂgyÁt. Pascale kitartÂ volt, mindennap bÀtorÁtott, ¢s megprÂbÀlt kihÃzni az egyre m¢ly¡lû vÀlsÀgokbÂl. Sehogy sem
bÁrtam tudatosÁtani, hogy ilyen m¢lyen belevÀjtam a sajÀt hÃsomba; m¢g volt bennem
n¢mi rem¢ny, hogy Rovinjban csupÀn egy mened¢khelyre talÀltam, ¢s a t´rt¢nelmi
robajlÀs utÀn visszat¢rek ´nmagamhoz, Àmde minden jel arra mutat, hogy ez a vÀltozÀs v¢g¢rv¢nyes.
V¢g¡l aztÀn LjubljanÀban lefoglaltam a rep¡lûjegyet, e hÂ 23-Àn PÀrizsban leszek,
valÂszÁnüleg m¢g mielûtt ez a lev¢l BelgrÀdba ¢r, ha egyÀltalÀn oda¢r. Ha elv¢sz, megvan a szÀmÁtÂg¢pemben; egyszer majd k¢zbesÁtem neked.
SzÁv¢lyes ¡dv´zlet VerÀnak, HanÀnak ¢s Danielnek.
A te Kova§od
BelgrÀd, 1992. II. 26.
Kedves Mirko!
A leveled m¢gis meg¢rkezett, s ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt ez k¢sz csoda. Vajon megt´rt¢nik-e m¢g egy csoda: meg¢rkezik-e az ¢n levelem is Rovinjba? Vajon addigra Rovinjban leszel-e vagy PÀrizsban? Most a vilÀg k¢t k¡l´nb´zû sarkÀn vagyunk, talÀn k¢t
k¡l´nb´zû idûbeli ¢s t¢rbeli dimenziÂban. Mindenki azt mondja, hogy a vilÀgban mÀr
nincsenek hatÀrok, mik´zben mi sok mindenben a k´z¢pkorba t¢r¡nk vissza, egy klausztrofÂbiÀs, tilosokkal szabdalt provinciÀba. Mindenben sz¡ks¢get szenved¡nk ä ¢szbûl van a legkevesebb. HabÀr sokszor szÂba j´tt ez a vÀltozat, m¢gis vÀratlanul, hirtelen
¢rt, hogy BobÀval elmentetek. Besz¢lget¢seink sorÀn inkÀbb valamif¢le bensû mened¢khely lehetûs¢g¢t kerest¡k, olyan helyet, mely f´ldrajzilag nem l¢tezik ugyan, Àmde
mibenn¡nk megvan, ahova f¢lrevonulhatunk az ¢rthetetlen hangzavar ¢s d¡hrohamok, a primitivizmus ¢s az alantas szenved¢lyek kit´r¢sei elûl. S akkor ez a vÀratlan
tÀvozÀs! BÃcsÃ n¢lk¡l, szinte titokban, a SlavijÀrÂl autÂbusszal a bizonytalansÀgba. Ez
valÂban fordulÂpont. Vajon nek¡nk, akik maradunk, sz¢gyenre ad okot, hogy maradtunk? A s´t¢ts¢g kit´rt a m¢lys¢gekbûl. Hova legy¡nk ebben a s´t¢tben? K´r¡l´tt¡nk nagy a lÀrma, s nekem borsÂdzik a hÀtam attÂl, hogy sz´rnyü, s¡ket kor vÀr rÀnk,
ahol senki senkit nem hall meg t´bb¢, ahol az erûszak ¢s a gyül´let hatalmas Àrny¢kk¢nt borul ¢let¡nk f´l¢; minden arra vall, hogy sokÀig, nagyon sokÀig kell ebben az
Àrny¢kban ¢ln¡nk.
N¢hÀnyszor meglÀtogattam Djilast.* Mint tudod, k´zeli szomsz¢dok vagyunk. Az
erk¢lyrûl egyenesen az ablakÀba lÀtok. Minden este lÀtom ût az ÁrÂasztalÀnÀl, papÁrok
f´l¢ hajolva. A nagy asztalon k´nyvek tornyosulnak. ír, olvas. Bele az ¢jszakÀba. Egyre
ritkÀbban megy ki a hÀzbÂl, s n¢ha megk¢r, hogy egy-egy sz´veg¢t vigyem el a megfelelû cÁmre. Hallatlan borzalmakat lÀt elûre, ha BoszniÀban kit´r a hÀborÃ. A szlov¢* Milovan Djilas (1911ä1995) jugoszlÀv politikus. Magyarul megjelent k´nyve: BESZ°LGET°SEK SZTçLINNAL .
Magvetû, 1992.
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niai ¢s horvÀtorszÀgi hÀborÃ, mondja, csak egy lehets¢ges hatalmas katasztrÂfa nyitÀnya. BoszniÀban minden ´ssze van vegy¡lve: n¢pek, ter¡letek, vallÀsok, m¢gpedig
olyan m¢lyen ¢s olyan alaposan, hogy minden erûszakos sz¢tvÀlasztÀs ¢s minden fegyveres ´sszetüz¢s csak bonyolÁtja a dolgot, ¢s nem old meg semmit. Ha BoszniÀban kit´r
a hÀborÃ, az rem¢nytelen, kegyetlen ¢s hosszÃ lesz. Azokat, akik ¡gyet sem vetve a
rettenetes k´vetkezm¢nyekre, belebocsÀtkoznak a hÀborÃs kalandokba, eleve bün´zûknek lehet nyilvÀnÁtani!
Terveim szerint a ZarÀndokokat nyÀr v¢g¢ig befejezem, aztÀn majd elviszem GavrilÂnak SzarajevÂba, ¢s megbesz¢lj¡k a r¢szleteket. A k¢t ¢vvel ezelûtti szerzûd¢sben
nagyjÀbÂl ebben a hatÀridûben Àllapodtunk meg. A reg¢ny voltak¢ppen ´sszefonÂdÂ
elbesz¢l¢sek f¡z¢re. N¢hÀny t´rt¢netet m¢g nem fejeztem be, ¢s a v¢ge is nyitott m¢g.
Idûk´zben megprÂbÀltam egy kisreg¢nyt Árni a mi valÂsÀgunkrÂl. A reg¢ny 1991.
mÀrcius 9-¢n kezdûdik, a t¡ntet¢sek leÁrÀsÀval (szemtanÃ voltam, a T¢ren, a fû esem¢nyek k´zvetlen k´zel¢ben tartÂzkodtam), ¢s valahol a csatat¢ren folytatÂdik, a katonai ¢s f¢lkatonai alakulatok teljes kÀoszÀban, iszonyÃ gonosztettek, nagy szenved¢sek k´zepette. öjraolvastam Barbusse A tüz¢t ¢s C¢line UtazÀs az ¢jszaka m¢ly¢re c. reg¢ny¢t, mert klasszikus, hÀborÃellenes fabulÀra t´rekedtem. MegÁrtam kilenc fejezetet ä ¢s semmi. Eldobtam az eg¢szet, ¢s a bû szÀz oldalbÂl l¢trej´tt egy novella, melyet
beillesztettem a ZarÀndokok elbesz¢l¢sei k´z¢, szinte rÀ sem lehet ismerni. Folyton
Tournier R¢mkirÀlya jÀr az eszemben; lehet, hogy csak k¢pzelem, mert r¢gen olvastam
a reg¢nyt, de Ãgy eml¢kszem, hogy ez a mü a p¢ldÀja annak, hogyan lehet szokatlan,
bizarr ¢s m¢gis igaz t´rt¢neteket Árni. Az ÁrÀsban, ¢s azt hiszem, egyet¢rtesz velem, az
a fontos, hogy k¡l´nleges n¢zûpontot talÀljon az ember, ¢s meg legyen gyûzûdve afelûl, hogy, mint Singer mondja, azt a t´rt¢netet rajta kÁv¡l senki mÀs nem tudnÀ megÁrni, ugyanakkor az olvasÂk a maguk¢nak ¢rezhess¢k. °n arra t´rekedtem, hogy Ãgy
Árjam le az esem¢nyeket, ahogy megt´rt¢ntek, s ezzel àelÀrultamÊ az irodalmat meg
´nmagamat is, mert nem el¢g csupÀn az ¢let hü ¢s hiteles jegyzûk´nyvvezetûj¢nek
lenni. Az az ÃjsÀgÁrÂk dolga.
Vajon az ÁrÀs ezekben a s´t¢t idûkben a valÂsÀgtÂl valÂ menek¡l¢ss¢ vÀlt, sz¡ks¢glett¢, vigasszÀ vagy a valÂsÀggal valÂ egyetlen hiteles szÀmvet¢ss¢? BizonyÀra mindebbûl van benne valami. Hiszen jÂl tudjuk, hogy az irodalmi müvek, melyekben
´sszekeveredik fikciÂ ¢s valÂsÀg, hitelesebb ¢s megbÁzhatÂbb forrÀsok egy-egy kor
meg¢rt¢s¢hez, mint az ´sszes r¢szletes ¢s elemzû ÃjsÀgÁrÂi jelent¢s.
Hogyan tovÀbb, hogy lehet f´nnmaradni a teljes ¢rtetlens¢g k´zepette, n¢hÀny azonos gondolkodÀsÃ, lassan k¢ts¢gbeesett¢ vÀlÂ emberrel? NÀlam mindig vÀltakozik a
forrÂ-j¢ghideg. Az undortÂl a lÀzadÀsig. M¢gis, k¢ts¢gtelen¡l: csak az ellenÀllÀs eg¢szs¢ges, ellenÀllÀs az ûr¡lettel, a butasÀggal, a tompasÀggal, a k´z´mb´ss¢ggel szemben.
Nem tudom, ebben a pillanatban te voltak¢ppen mit ¢rzel. Gondolsz-e erre, ami itt
van? Vigasztal-e, hogy a k´zelben, autÂval egy-k¢t ÂrÀnyira,* ott egy mÀs, mÀsmilyen
vilÀg, vagy mindez csak tarka hazugsÀg?
Sok k¢rd¢s szegezûdik nek¡nk, melyekre nehezen adhatÂ megbÁzhatÂ vÀlasz. °s
hol van mindebben a mi szem¢lyes ¢let¡nk, az a rengeteg aprÂsÀg meg a nagy gondok,
mindaz, ami kizÀrÂlag a mi ¡gy¡nk, m¢gis az ¢letet jelenti nek¡nk? Szorongva gondolok gyermekeim j´vûj¢re. ýk is ¢rzik ezt a nyugtalansÀgot, ezt àa hasadÀst az idû-

* MÀrmint OlaszorszÀgban.
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benÊ. Hana m¢g nem eg¢szen nagykorÃ, de az û nemzed¢ke mÀris megvet¢ssel ¢s
teljes elutasÁtÀssal besz¢l errûl a mi valÂsÀgunkrÂl. Daniel, aki lÀtszÂlag apolitikus, tavaly csatlakozott az egyetemistÀkhoz,* s valÂszÁnüleg k´vetkezû alkalommal is Ágy tesz,
ha egyÀltalÀn lesz k´vetkezû alkalom. Ha a felnûttekben nem is, gyermekeinkben csÁrÀzik a lÀzadÀs magja. Az igazi fordulat csak tûl¡k vÀrhatÂ. De hogy sor ker¡l-e erre,
az nem tudhatÂ. A t´rt¢nelem teli van meghiÃsult rem¢nyekkel ¢s elszalasztott alkalmakkal. Mik¢nt valamennyi¡nk ¢lete. A demagÂgia, a hazugsÀgok, a csalÀsok ¢s
a manipulÀciÂk megfojtjÀk a valÂdi vÀltozÀsok irÀnti ûszinte vÀgyat. Egyszer a gyerekek is felnûnek, ¢s a lÀzadÀs ÀtvÀltozik konformizmussÀ. Vannak ¢jszakÀk, amikor
nem bÁrok aludni a rossz, nyomasztÂ gondolatoktÂl. Vajon mindezek utÀn elfogadhatjuk-e azt az ¢lett¢nyt, hogy gyakran tehetetlenek vagyunk, nemcsak a j´vû, hanem
a jelen elûtt is? ögy ¢rzem, hogy nincs jogunk feladni. M¢gis, mit tegy¡nk, hogy ne
k´vetkezzen be?
Sok ¡dv´zlet neked ¢s BobÀnak. Jelentkezz!
F.
Rovigno, 1992. IV. 11.
Kedves Filip!
Most Isztria az ¢n kalickÀm; igaz, csak mozgÀsomban vagyok korlÀtozva, a k¢pzeletem
szabad. Nem mondhatom, hogy elÁt¢lt vagyok; v¢gsû soron ¢n vÀlasztottam ezt. Innen
d¢lre ¢s keletre hÀborÃ van, nyugaton a helyzet vÀltozatlan, minek sirÀnkozn¢k, amÁg
le tudok ¡lni egy sziklÀra, s bÀmulni a nyÁlt tengert vagy b¢k¢sen elszenderedni. Nincs
is kedvem utazni, habÀr szÁvesen elugrok Velenc¢be vagy Triesztbe; amikor rÀm j´n
a szellemi bÀgyadtsÀg, jÂt tesz a kiruccanÀs. Most m¢gis bizakodom, hogy meg vannak
szÀmlÀlva rabsÀgom napjai; a rovinji rendûrs¢gen megÁg¢rt¢k, hogy meghosszabbÁtjÀk a tartÂzkodÀsi enged¢lyemet, sût azt ÀllÁtjÀk, hogy a horvÀt t´rv¢nyek szerint, ha
a hÀzastÀrs horvÀt, meg lehet kapni az ÀllampolgÀrsÀgot, vagyis a àdomovnicÀtÊ,
ahogy ezt a papÁrt errefel¢ hÁvjÀk. Ki gondolta volna, hogy egyszer m¢g hasznomra
vÀlik, hogy Boba horvÀt; haszontalan v¢letlennek tartottam ezt, de rem¢lem, hogy ez
nem vÀltoztat a nemzeti ¡ggyel szembeni ÀllÀspontomon; habÀr bizonyos ÀrnyalatairÂl
mindig lehet besz¢lni, legalÀbbis addig a hatÀrig, amÁg a nemzet ¡gye undorÁtÂvÀ nem
vÀlik. Azt olvastam valahol, hogy Pasolini a nazionalit¥ rovatba mindig ugyanazt Árta:
sz¢gyellem, hogy olasz vagyok. A kis n¢pekn¢l ilyesmi elk¢pzelhetetlen; nÀluk az ¢rtelmis¢gi b¡szk¢lkedik a nemzeti ¢rz¢s¢vel, fûleg, ha megbolondÁtotta a politika, ¢s a nemzet bajnokai gonosztetteikrûl ismerszenek fel.
Ha sehova sem mehetek inn¢t, akkor nekivÀgok ä nem a tengernek, hanem Isztria
legbensej¢nek, ami nekem olyan, mintha hazalÀtogatn¢k. Egy idevalÂsi srÀc, BrajoviÔ,
egy¢bk¢nt belevalÂ crnogorÀc, n¢ha ideadja az autÂjÀt, hogy elmehessek valami tÀvolabbi zugba, ahol elÀbrÀndozom egy szikla vagy egy kÃt mellett, vagy szÂt vÀltok az
Àrnyakkal, amelyek m¢g ott gomolyognak ezekben a holt isztriai vÀroskÀkban ¢s palotÀkban. A napokban eljutottam HorvÀtorszÀg legnyugatibb pontjÀra, eg¢szen a szlov¢n hatÀrig ä valaha az is k´z´s honunk r¢sze volt, ma mÀr csak tÀvolbÂl, messzelÀtÂval
n¢zhetem, ¢s vÀrakozom, mint Gjalski, hogy valahonn¢t a f¡lembe jussanak a àvilÀgüri
hangokÊ. így aztÀn tegnap d¢lutÀn Momjanban talÀltam magam, ez egy szinte puszta
* Azaz a diÀkt¡ntet¢shez.
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vÀroska Szlov¢nia mellett; valaha talÀn Velenc¢hez tartozott, ma: romok ¢s falak, itt-ott
egy sz¢p maradvÀny, egy kedves veranda, kapualj vagy dombormü. A k´rnyezû falvak
m¢g most is elevenebbek, mint ez a vÀroska, hiszen r¢gi szlÀv telep¡l¢sek; a n¢p a
velencei urasÀgokat szolgÀlta, nekik dolgozott napszÀmban; a vÀrosban olaszul besz¢ltek, otthon tÀjnyelven, a templomban pedig ÂszlÀvul mis¢ztek.
Tegnap oly friss, ragyogÂ nap volt; mÀr k¢sz¡lûdik a tavasz, hogy begaloppozzon
az ¢let¡nkbe. K¢sû d¢lutÀnig Momjanban maradtam, v¢gign¢ztem egy falusi lakodalmat, ¢s jÂl szÂrakoztam, kedvemre volt a harmonikaszÂ; azt mondtÀk, hogy a harmonikÀs 92 ¢ves, Àmde leg¢nyesen cuppogott, m¢g dalra is fakadt, hogy: hÃzd meg, hÃzd
meg azt a flaskÀt, ¢s gy´ny´rü az ifjÃsÀg; ek´zben az egyik el¡lsû, megsÀrgult foga Ãgy
l´ty´g´tt, mintha minden pillanatban ki akarna esni. Innen felmentem egy dombra
a falu f´l¢; van ott egy sz¢p vend¢glû, ki lehet ¡lni ¢s gy´ny´rk´dni a varÀzslatos tÀjban. ögy hallottam, hogy onnan az alkonyat egy bizonyos perc¢ben lÀtni lehet, legalÀbbis sejteni lehet Velence k´rvonalait, mik¢nt a templomtoronybÂl, ha jÂ az idû,
160 isztriai vÀroska ¢s telep¡l¢s lÀthatÂ. °s valÂban megtapasztaltam azt a büv´letet,
siker¡lt elcsÁpnem azt a pillanatot, mielûtt lement volna a nap. R´vid ideig tartott a
lÀtvÀny, csak egy villanÀs volt, egy kÀprÀzatos pillanat, amikor feltünnek a nevezetes
vÀros harangtornyai ¢s sziluettjei a pÀrÀban, mÁgnem a naplemente t¡ze mindent
lÀngra lobbant, hogy aztÀn s´t¢ts¢g boruljon a bÁborra, ¢s kitÀruljon a v¢gtelen ¢jszakai birodalom, melyhez egyre szorosabb rokoni szÀlak füznek. Ha most egy kicsit andriÔi mÂdra gondolkodn¢k, melybûl sohasem hiÀnyzott a szkepszis, akkor n¢mi szimbolikÀt hÀmozn¢k ki ebbûl a lÀtvÀnybÂl, ¢s azt mondanÀm, hogy csak ennyi adatott
nek¡nk: a nagy civilizÀciÂbÂl csak egy villanÀs a mi¢nk, egy pillanat, meg hogy a vilÀggal ¢s a müv¢szett´rt¢nettel egy-egy felragyogÀs egyesÁt minket, s amint ez kihuny,
elborÁt a sajÀt s´t¢ts¢g¡nk.
A napokban az ajtÂba tüzve talÀltam mÀrcius 23-i leveled; sokat vÀndorolhatott.
Mindig ilyen kalandos sorsuk lesz a leveleidnek? A hÀznak, amelyben lakom, Garzotto
2, nincs postalÀdÀja; a postÀs vagy bekiabÀl, vagy az ajtÂban hagyja a levelet, Ãgyhogy
elrongyolÂdva kaptam k¢zhez, persze csak k¡lsûleg, mert tartalmilag gazdag, ahogy
az a te szellemedhez ¢s ¢rtelmedhez illik, ami engem is k´telez, mert eg¢sz sor t¢mÀt
vet fel; n¢melyikhez alig van szavam.
àHÀrom oka van annak, hogy oly sok hÂnapig megvÀlaszolatlanul hagytam felett¢bb kedves leveled: elûsz´r is, nem tudom, kire bÁztad, hogy B¢csbe tartva juttassa el
hozzÀm, mert igen sokÀig elidûz´tt a magyar hivatalban; mÀsodszor, azokon a napokon, amikor az itteni lev¢lhordÂk Ãtra kelnek, nem jutott eszembe, hogy vÀlaszoljak,
vagy el´nt´ttek az egy¢b tennivalÂk, ¢s naprÂl napra halogattam a vÀlaszt; v¢g¡l meg
kell mondanom, fû okaim k´z¢ tartozott az is, hogy nagyon elbÀtortalanÁtott a te vÀlaszt¢kos ¢s ragyogÂ latinod; v¢g¡l ÃgyszÂlvÀn nem is tudtam, hogy irÀntad valÂ k´teless¢gem teljesÁt¢s¢re mik¢ppen mozgÂsÁtsam a magam r¢gÂta elhanyagolt ¢s szinte
megrozsdÀsodott latintudÀsÀt, mely egy¢birÀnt sohasem volt kifogÀstalan, ¢s hogyan
mozgassam meg a hosszÃ t¢tlens¢gtûl immÀron elg¢mberedett ujjaim...Ê így Árt a nevezetes horvÀt lexikogrÀfus ¢s nyelv¢sz, az illÁr Josip VoltiÔ B¢csbûl koll¢gÀjÀnak, A.
BariÔevi§nek ZÀgrÀbba 1802 mÀjusÀban. Eln¢z¢st a hosszÃ id¢zet¢rt; az¢rt mÀsoltam
ide, mert gy´ny´rk´dtem a levelez¢s mesters¢g¢ben ¢s a ked¢lyes stÁlusban, ¢s azt
akartam vele mondani, hogy az ¢n àlatintudÀsomÊ aligha ¢r fel a te àragyogÂ latinodhozÊ, meg hogy rÀmutassak, hogy a mi leveleink is ugyanolyan hosszan utaznak,
hosszabb ideig, mint a postakocsi B¢csig, elmaradozva a szerb, magyar ¢s horvÀt hi-
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vatalokban, habÀr k¢t ¢vszÀzaddal lek´r´zt¡k VoltiÔ korÀt. ögyhogy ez a lev¢lt´red¢k
aff¢le tanulsÀgk¢nt Àll itt.
BarÀtaink, Armando ¢s Aldo egy eg¢sz rakomÀny itteni k´nyvet ajÀnd¢koztak nekem, csupa isztriai t¢ma, k´nyvkiadÂjuk, a Libar od Grozda term¢kei. Falok mindent,
ami IsztriÀra vonatkozik, kezdem meg¢rteni a te elioti szeml¢letedet, miszerint a hagyomÀnyt meghÂdÁtjuk ¢s elsajÀtÁtjuk, nem csupÀn ´r´k´lj¡k.
A mÃlt h¢ten egy eurÂpai vÀrosbÂl valaki tudtomra adta, hogy a szerb PEN ¢rdeklûdik az ¢n horvÀt Ãtlev¢l¡gyem irÀnt (Laza KostiÔ passzus vagy Ãtlev¢l helyett Ãti levelet mondott), ¢s k¢sz ¢lesen reagÀlni, mert m¢g a szerb PEN-k´zpont igazgatÂsÀgi
tagjak¢nt tartanak szÀmon. °n viszont mÀr nem ¢rzem magam e k´zpont tagjÀnak,
¢s nem akarom, hogy bÀrmit zavarogjanak k´r¡l´ttem. ºcs´r´gtem eleget abban a
bizottsÀgban, jÂl tudom, hogy l¢legeznek a szerb penesek, k´sz´n´m sz¢pen a gondoskodÀsukat; Ãtlev¢l n¢lk¡l is el tudok utazni tûl¡k min¢l messzebbre.
A k´vetkezû lev¢lig szÁv¢lyes ¡dv´zlet neked ¢s csalÀdodnak.
A te Kova§od
BelgrÀd, 1992. V I. 2.
Kedves Mirko!
Lev Sesztov Árta valahol, hogy àegy ´tkopejkÀs gyertya lÀngra gyÃjtotta MoszkvÀtÊ.
Valami hasonlÂ t´rt¢nt vel¡nk. Fill¢res ideolÂgiÀk ¢s fill¢res emberek sokkal t´bbet
gyÃjtottak fel, mint MoszkvÀt. Ma rendet raktam bizonyos r¢gi (tulajdonk¢ppen nem
is olyan r¢gi, tavalyi) papÁrjaim k´z´tt. Meglepûdn¢l, ha lÀtnÀd, mennyi tiltakozÀst,
felhÁvÀst, petÁciÂt Ártunk alÀ, hogy legyen mÀr v¢ge a vadulÀsnak meg a t¢bolynak,
ami valÂdi barbarizmussÀ fajult. Mennyi interjÃ, r¢szv¢tel k¡l´nf¢le hÀborÃellenes
meg b¢kegyül¢seken ¢s t¡ntet¢seken! °s mit ¢rt¡nk el? Semmit, abszolÃt semmit!
Csak annyit, hogy a legmegvetûbb szavakkal illessenek, ÀrulÂnak, hazafiatlannak,
à´t´dik hadosztÀlynakÊ titulÀljanak, ellepjenek n¢vtelen levelekkel, ¢jf¢li telefonhÁvÀsokkal nyugtalanÁtsanak: àmeg´lj¡k a k´lykeidet!Ê, àfelnyÀrsalunkÊ; az ilyen telefonhÁvÀsok utÀn reggelig nem j´n Àlom a szemedre, nem is a fenyeget¢sek miatt, hanem
az¢rt, mert rÀ kell ¢bredned, hogy l¢teznek ilyen kis aljas emberek, m¢gpedig a k´zeledben.
Min¢l t´bb a gyÃjtogatÂ, a k´z´ns¢ges gyilkos, a zsebmetszû meg a tolvaj az utcÀn
¢s a legmagasabb Àllami pozÁciÂkban, annÀl buzgÂbban lengetik az Ãgynevezett nemzeti, pÀrt- ¢s hasonlÂ ¢rdekek zÀszlait. TÃl nagy munka lenne leleplezni ¢s csÃffÀ tenni
ezt az eg¢sz s´pred¢ket, ¢s kivihetetlen is, hiszen ¢ppen a fû erk´lcsrombolÂk diktÀljÀk
az Ãj (a)morÀlt, hiszen a nemzeti jogok ¢lharcosai szÀz¢ves felelûss¢ggel terhelik meg
tulajdon n¢p¡ket az elk´vetett gaztettek miatt, az ÀllÁtÂlagos b¢keharcosok pedig katonai ¢s f¢lkatonai hadseregeket meg gÀrdÀkat szerveznek, melyek fû c¢lja a pusztÁtÀs
¢s az ´ld´kl¢s. Senkinek sem lesz joga azzal v¢dekezni egy nap, hogy nem tudta. Mindent tudni lehet!
Az apÀmat emlÁtetted; sokkal tartozom az eml¢k¢nek. Neh¢z, hosszÃ haldoklÀsÀban
volt valami homÀlyos, bibliai ä û, aki büntelen volt, talÀn az elûdei miatt meg ¢rt¡nk,
az utÂdai¢rt vezekelt. Igen, mindez homÀlyos ¢s zavaros, de soha nem mern¢m azt
mondani, hogy ¢rtelmetlen. Gyakran megk¢rdem magamtÂl, hogy ebben vagy abban
a helyzetben û mit tenne, mert û ¡ltette el bennem azt az erk´lcsi kÂdexet, amelyhez
tartom magam. EgyformÀn ¢rz¢keny volt a faji ¢s etnikai princÁpiumokkal valÂ
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vissza¢l¢sre meg az erûszak minden formÀjÀra, ami ¢rthetû, mert az ezekbûl fakadÂ
esztelens¢g k´vetkezm¢nyeit m¢g mennyire a bûr¢n ¢rezte. A nagy hÀborÃ elûtt
Sremska MitrovicÀn talÀlta magÀt mint bÁrÂ. Amikor bevezett¢k a faji t´rv¢nyeket, neh¢z k¢nyszermunkÀra Át¢lt¢k, de a barÀtai segÁts¢g¢vel a feles¢g¢vel meg a gyerek¢vel
egy¡tt (aki ¢n voltam ä alig t´lt´ttem be az egy ¢vet) siker¡lt BelgrÀdba sz´knie. BelgrÀdban szint¢n megindult a zsidÂhajsza, s ennek a b¢keszeretû ¢s szem¢rmes embernek nem volt mÀs vÀlasztÀsa ä elment az erdûbe, beÀllt partizÀnnak. Minket eldugott
egy Mandjelos nevü bÀnÀti faluba, ahol Àln¢ven ¢lt¡nk a falusi kanÀsz nyomorÃsÀgos
viskÂjÀban. JÂl eml¢kszem, hogy elalvÀs elûtt minden este imÀdkoztam a àJÂistenk¢hezÊ, hogy apÀm ¢lve, eg¢szs¢gesen visszat¢rjen. °s tÃl¢lt¡k, habÀr gyakran a pusztulÀs perem¢re ker¡lt¡nk. A szükebb ¢s tÀgabb rokonsÀgbÂl majdnem mindenki odaveszett. K´zel ´tven csalÀdtag! N¢vtelen sÁrjaik DjakovÂn, Jasenovacon, a VÀsÀrt¢ren,
Kragujevacon vannak. Ennek ellen¢re apÀm nem gyül´letre ¢s bosszÃra tanÁtott, ellenkezûleg, arra figyelmeztetett, hogy milyen vesz¢lyes gyül´lni. Mindenk¢pp ez is
amaz okok egyike, melyek miatt oly ¢rz¢keny vagyok erre a hazai, k´z´ns¢ges sovinizmusra, hogy senki nem fog megvenni ¢s nem fog rÀvenni az effajta viselked¢sre,
¢s iszonyodva n¢zem az Àldozatok csontjainak ezt az elûkaparÀsÀt, mely arra szolgÀl,
hogy ism¢t elûÀssÀk a r¢gi gyül´letet. A gyül´let processziÂjÀbÂl csak gyül´let sz¡letik,
a büntettek ´sszef¡ggû lÀncolata, s v¢g¡l sok kezet beszennyez a v¢r.
ögy van: apÀm anyai Àgon el¢g k´zeli rokonsÀgban Àllt Sigmund Freuddal (anyjÀnak, az ¢n nagyanyÀmnak Freud a lÀnykori neve). Van egy s¡rg´ny, melyben a hÁres
rokon gratulÀl apÀm sz¡let¢se alkalmÀbÂl. Az 1920-as ¢vekben fiatalkori probl¢mÀi
miatt a sz¡leivel egy¡tt meglÀtogatta a nevezetes rokont. El tudom k¢pzelni ezt az
utazÀst SzarajevÂbÂl B¢csbe ä tiszta irodalom, Doctorow stÁlusÀban.
Egy¢bk¢nt szabÀly szerint minden szeg¢ny zsidÂnak megvan a maga gazdag, a vid¢kinek meg a nagyvÀrosi rokona. A jÂl ismert zsidÂ humor nagy r¢sze, no meg a
szem¢lyes drÀmÀk¢ is, a szeg¢nys¢gnek meg a gazdagsÀgnak, a nyomorÃsÀgnak meg
a bûs¢gnek, a kuporgatÀsnak meg a l¢hasÀgnak a fonad¢kÀn alapszik. A diaszpÂrÀban
voltak¢ppen minden zsidÂ bizonyos mÂdon kettûs szem¢lyis¢g, mert a nyomorhoz
meg a szeg¢nys¢ghez valÂ hozzÀszokÀs mellett azt a becsvÀgyat is magÀban hordozza,
hogy a gazdagsÀg r¢v¢n f¡ggetlens¢gre ¢s megbecs¡l¢sre tegyen szert az ellens¢ges
vilÀgban. Ez az ellentmondÀs idûvel a jellem ¢s a hagyomÀny r¢sz¢v¢ vÀlt. Sok jiddis
k´zmondÀs szÂl a gazdagsÀg kÁs¢rt¢seirûl, Àm azzal a zÀrszÂval, hogy a legnemesebb
àk´sz´n´m´tÊ sem vÀghatod zsebre. àA birtoklÀsvÀgy olyan, mint a bÀlvÀnyimÀdÀsÊ,
mondja egy ismert k´zmondÀs, a mÀsik viszont arra figyelmeztet, hogy àa szeg¢nys¢g
rosszabb, mint ´tven pestisÊ. °n is, habÀr nem sÂvÀrgok valami nagy p¢nzre (nem is
tudom, hogy szerezhetn¢k), ezekben a szük´s esztendûkben m¢gis n¢mi anyagi biztonsÀgra vÀgyom, mely nagyobb f¡ggetlens¢get ¢s szabadsÀgot tenne lehetûv¢. Szerencs¢re, mint minden zsidÂnak, nekem is van k¡lf´ldi rokonom, aki idûnk¢nt segÁt,
hogy el ne s¡llyedjek v¢gk¢pp: ez pedig a chilei nagybÀtyÀm.
àHa elhagyod a hazÀd, ne fordulj vissza, az Er¡nniszek m´g´tted vannakÊ, szokta
id¢zni Czes−aw Mi−osz ezt a pitagoreus elvet, ¢s azt mondja, hogy a szÀmüzet¢sben a
legnagyobb vesz¢ly a t¢rbeli ¢s idûbeli àdezorientÀciÂÊ. MinÀlunk viszont minden fordÁtva van, m¢g a szÀmüzet¢s fogalma is. Vajon ez, ami a volt JugoszlÀvia utÀn l¢trej´tt,
valÂban a mi hazÀnk? Mif¢le lojalitÀssal tartozunk neki? Itt azok vesztett¢k el orientÀciÂjukat, s t¢vedtek el idûben ¢s t¢rben, akik ezt az Ãj, a vilÀgbÂl kitaszÁtott ¢s kik´z´sÁtett Àllamot lakjÀk, mely Ãgy vetûdik ide-oda az ÃttalansÀgban, mint az elt¢vedt
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hajÂ a v¢gtelen tengeren. Minden ideiglenesnek tünik, ez az Àllam is, amelyben most
¢l¡nk. A lojalitÀs nem vonatkozhat egy pÀrtra, egy ideolÂgiÀra, egy n¢pvez¢rre, mÀrpedig itt ilyenfajta lojalitÀst k´vetelnek. Az ilyen lojalitÀs ellen joggal lÀzad az ember,
joggal szÀll szembe vele, joggal àÀrulja elÊ. Ellenszeg¡lni, àÀrulÂnakÊ lenni egy ilyen
rendszerben, melyben elveszett a humanitÀs alapm¢rc¢je, ahol t´rv¢nytelens¢g uralkodik ä ezt bizonyos egyetemes alapelvek k´vetelik meg tûl¡nk, melyek n¢lk¡l nem
maradhat fenn sem Àllam, sem n¢p, sem egy¢n. Errûl besz¢ltem nemr¢g a Krug egy
´sszej´vetel¢n. Levelemhez mell¢kelem ezt a kis elûadÀst.
Mindenek ellen¢re az ¢let, Ãgy-ahogy, megy tovÀbb. K´zeledik a tan¢v v¢ge, ami
azt jelenti, hogy VerÀt elÀrasztja a rengeteg munka. Hana elmondta, hogy a j´vû tan¢vet Izraelben szeretn¢ t´lteni (az itteni ZsidÂ k´z´ss¢g szervez¢s¢ben). Nem nagyon
lelkesedem ez¢rt, alig t´lt´tte be a tizenhatot, soha nem volt hosszabb ideig tÀvol, ¢s
nem is àzsidÂ szellembenÊ nevelt¡k. ý mindebben csak a kaland lehetûs¢g¢t lÀtja, a
sz¡lûi fel¡gyelet alÂli szabadulÀst. Elvileg ez rendben is volna, nincs semmi kifogÀsom
ellene, de talÀn m¢gis korai egy kicsit.
Sok ¡dv´zlet Filiptûl
àçRULñNAKÊ LENNI
MÀr hosszabb ideje tanakodom: van-e egyÀltalÀn ¢rtelme besz¢lni? ElhasznÀltuk a szavakat, a szavaink elkoptak, el´regedtek ¢s elfÀradtak, elerûtlenedtek, gyeng¢k ahhoz,
hogy kifejezz¢k azt a fÀjdalmas undort, amelyet mindannyian ¢rz¡nk, elsz´rnyedve
a tehetetlens¢gtûl, hogy semmit sem lehet kijavÁtani, megvÀltoztatni, hogy nem lehet
hat¢konyan szembeszÀllni a nyilvÀnos ¢s t´meges büntettekkel ¢s bün´zûkkel, akik a
legÀlis kormÀnyszervek v¢delm¢t ¢lvezik. °let¡nk ¢s sorsunk urai bevontak minket a
hÀborÃba, a bün´z¢sbe, a gengszterizmusba, szabadjÀra eresztett¢k rasszistÀikat ¢s
maffiÂzÂikat, mikrofont toltak el¢b¡k, rÀjuk irÀnyÁtottÀk a kamerÀt, sz¡lûf´ld¡nket
az erûszak ¢s a sz¢gyen f´ldj¢v¢ alÀztÀk, s benn¡nket, akaratunk ellen¢re, meggyûzûd¢s¡nk ellen¢re, a cinkosaikkÀ tettek. Az erûszak elleni tiltakozÀs elt´rp¡lt az erûszak
borzalmÀval szemben. A t¢boly meg a demagÂgia sz´rnyüs¢gesebben gyilkol, mint a
valÂdi golyÂk. Egy k¡lf´ldi nemr¢g azt mondta: àKezdetben zürzavarnak lehetett nevezni ezt az eg¢szet, majd irrealitÀssÀ vÀltozott, mÀra pedig szemmel lÀthatÂlag vilÀgosan ki¡tk´zû imbecillitÀsrÂl van szÂ.Ê
N¢hÀny ¢vvel ezelûtt felhÁvtuk a figyelmet arra a vesz¢lyes lehetûs¢gre, hogy MiloôeviÔ Àllami nacionalizmusa lÀngba borÁthatja JugoszlÀviÀt, ¢s terrorista, diktatÂrikus
Àllam l¢trehozÀsÀhoz vezethet. MÀra bezÀrult a k´r. A v¢rf¡rdûben ¢s kÀoszban Ãj fasizmus sz¡letik. A volt kommunistÀk cikornyÀsan ¢s nagy hangon ÁrjÀk ä talÀn elûsz´r
e szeg¢ny orszÀg t´rt¢net¢ben ä a nÀci ideolÂgiÀtÂl inspirÀlt oldalakat. Szerbia a maga
nem tÃl nagy szabadsÀgharcos hagyomÀnyÀval a s´t¢ts¢g erûinek szolgÀlatÀba szegûd´tt,
¢s f¢lek, hogy majd ha mindennek v¢ge lesz, sokÀig fogja siratni szerencs¢tlens¢g¢t.
HabÀr n¢hÀny hÂnappal ezelûtt m¢g rem¢nykedt¡nk, hogy l¢tezik egy MÀsik Szerbia, hogy e hatalom ellen fellÀzadva ¢s tiltakozva meg fogjuk pillantani az arcÀt, ma,
ebben a pillanatban nincs elûttem az a mÀsik arc. Egy beteg, megnyomorÁtott ÀbrÀzatot
lÀtok, mely merû seb, egy olyan orszÀg k¢ts¢gbeesett arcÀt, melyet el¢rt a àpestislÀzÊ,
ahol danse macabre-t jÀrnak a romok k´zt ¢s a temetûkben, ahol, mint a k´z¢pkori àfekete halÀlÊ megf¢kezhetetlen jÀrvÀnyai sorÀn, megm¢rgezûd´tt a f´ld, a levegû ¢s az
emberek. Az ilyen v¢szek n¢ptelen vÀrosokat, falvakat ¢s megsemmis¡lû Àllamokat

Filip DavidäMirko Kova§: Levelesk´nyv 1992ä1995 ã 691

hagynak maguk utÀn. Az ilyen idûkben nem perszonÀlis a HalÀl. A rothadÀs, mik¢nt
az apokaliptikus jÀrvÀnyok krÂnikÀsai tanÃskodnak rÂla, felt´r a f´ld alÂl, a retteg¢s
¢s a rem¢nytelens¢g pedig megannyi aljas, t¢bolyult ¢s torz cselekedetre k¢nyszerÁti
a tÃl¢lûket. Ilyenkor nem a rem¢ny ¢s az ÃjjÀsz¡let¢s, hanem a hosszÃ szenved¢s meg
a siralmas v¢g magvait vetik. Az ilyen orszÀgot nehezen nevezheti az ember a hazÀjÀnak. J´vûtudat n¢lk¡l nem lehet ¢lni, az a j´vû viszont, melyet a ma hatalmon l¢vûk
kÁnÀlnak, a menek¡ltek, halottak ¢s rokkantak Ãjabb ezreit jelenti. Az û diadaluk a
halÀl diadala.
Nem marad mÀs hÀtra, mint hogy àÀrulÂkkÀÊ vÀljunk. Hogy ÀrulÂk ¢s ellenfelek
legy¡nk egy olyan rendszerben, mely hÀborÃt ¢s ¢hs¢get hoz, ahol a n¢pek lÀzban ¢gnek, gyül´let ¢s csalÀs a tÀplÀl¢kuk, ¡ld´z¢si mÀniÀban ¢s egyÃttal nagyzÀsi hÂbortban
szenvednek. àçrulÂÊ-nak lenni egy ilyen orszÀgban ¢s egy ilyen rendszerben, ez a legkevesebb, amit minden normÀlis ¢s tisztess¢ges ember megtehet, ¢s meg is kell tennie.
Rovinj, 1992. VIII. 27.
Kedves Filip!
ögy lÀtszik, ism¢t v¢ge egy nyÀrnak, gyorsan mÃlik az idû, az ¢vszakok nyugodtan,
alig ¢szrevehetûen vÀltakoznak, ellenÀllÀs n¢lk¡l folyik minden, a term¢szet megfontolt, csak mi vagyunk egyre nyugtalanabbak. Hamarosan megj´nnek az ûszi esûk; az
¢jszakÀk mÀr hüv´s´dnek. B¢relt lakÀsom ablaka egy kis n¢gysz´gletes t¢rre n¢z, a
Piazza Grand¢ra; valaha ñ t¢rnek hÁvtÀk, sz¢pen ki van k´vezve, k¢toldalt reneszÀnsz
palotÀk szeg¢lyezik. Hat-h¢t szük utca fut a t¢rbe, az egyik kiss¢ sz¢lesebb, ¢s a XV II.
szÀzadra datÀlt keleti vÀroskapuhoz vezet; a velencei oroszlÀn dombormüve lÀthatÂ
rajta, ¢s Balbi Áv¢nek is nevezik az ¢pÁttetûje utÀn. LÀthatÂ itt a gÂtika is, gy´ny´rü
Ávek, kapub¢lletek, oroszlÀnfej alakÃ konzolok, menzolok, oszlopfûk stb. Nem Ãgy
Árom ezt, mint a rovinji ¢pÁt¢szet ismerûje, hanem hogy kiemeljek egy Ãj kontrasztot,
mert manapsÀg ezeken a gÂtikus padocskÀkon vagy l¢pcsûk´n, rendszerint estefel¢,
bek´t´tt fejü muzulmÀn nûk ¡cs´r´gnek hallgatagon, gondterhelten, az ûsz¡lû f¢rfiak
pedig guggolva cigarettÀznak, vagy r´vid peng¢jü kisk¢s¡kkel valami botot farigcsÀlnak, n¢ha fulladozva k´h´gnek, kik´pnek a k´vezetre, s amikor leszÀll az este, n¢mÀn
sz¢tsz¢lednek, eltünnek az idegen lakÀsokban.
Az ÂvÀrost àkis BoszniÀnakÊ hÁvjÀk; mindennap ¢rkeznek a menek¡ltek, birtokba
veszik az ¡res hÀzakat, melyekben nemr¢g m¢g belgrÀdiak nyaraltak, zsÀkmÀnyul ejtik ¢s àkeny¢rreÊ cser¢lik az ingÂsÀgokat. A napokban elmentem R. KonstantinoviÔ*
hÀza elûtt, ¢s a l¢pcsû aljÀn megpillantottam a k´nyvtÀrÀt ä sz¢ttaposott, sz¢tdobÀlt,
sz¢tszaggatott k´nyveket, mintha valaki m¢rg¢ben, gyül´lettel tette volna. Azt mondjÀk, a k´nyvek nem Àrtatlanok, Àmde e sz¢tszÂrt k´nyvtÀr n¢hai tulajdonosa m¢g
mennyire rÀ tudott mutatni a gonosz k´nyvekre ¢s a gonosz szerzûkre. Egyszer r¢gen
Árt egy szerb po¢tÀrÂl, aki pravoszlÀv volt ¢s Ãgymond misztikus, ¢s rendkÁv¡l t´m´ren
¢s gyilkos ¢leslÀtÀssal definiÀlta szellemi ÃtjÀt ä mely mindazokra vonatkozik, akik testv¢rei a k´lt¢szetben ä m¢gpedig egy ´r´k ¢rv¢nyü, kapitÀlis mondattal: àIstent kereste, ¢s Dimitrij LjotiÔot talÀlta meg.Ê**
** Radomir KonstantinoviÔ szerb irodalomt´rt¢n¢sz, ÁrÂ, magyarul az Ex Symposion 1997/17ä18. szÀmÀban
olvashatÂ tûle egy reg¢nyr¢szlet.
** Dimitrij LjotiÔ szerb pravoszlÀv ¢s nÀci k´ltû.
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Amikor tavaly az ¢v v¢ge fel¢ ide¢rtem, els´t¢tÁt¢s volt a vÀrosban; egy itteni szerb
k¢pes volt hÀzrÂl hÀzra jÀrni ¢s figyelmeztetni az embereket, hogy oltsanak villanyt,
¢s csukjÀk be a zsalut, a szÂfogadatlanokkal meg Ãgy ordÁtott, mintha azok jeleket adnÀnak a gonosztevûknek, hogy bombÀzhatnak. A vÀros ¢jszaka kÁs¢rtetiesen ¡res volt,
mintha visszaimbolygott volna valahova a k´z¢pkorba; ez arra k¢sztetett, hogy ¢jnek
idej¢n jÀrjak egyet a szük utcÀkon, ¢s f¡leljek a csukott zsaluk m´g´tti ¢letek cs´ndes
zsibongÀsÀra meg a kinti macskÀk Âb¢gatÀsÀra. Felmentem a Grisia utcÀn, mely az
aljÀtÂl a Szent Euf¢miÀig nem mÀs, mint egy szakaszokra osztott l¢pcsûsor, ¢s a templomnÀl talÀltam magam, teljesen romantikus l¢gk´rben, holdvilÀgban, majd eln¢ztem
az eleven, megfoghatatlan, rezgû holdf¢nyt, mely Ãgy rajzolÂdik ki a tenger szÁn¢re,
mint egy Ãt, ¢s egyenest a v¢gtelenbe vezet. Sohasem lakott jÂl annyira a szemem a
csillagokkal, mint akkor, els´t¢tÁt¢s idej¢n.
Most minden mÀsk¢nt van, teli a vÀros menek¡ltekkel, akik magukkal hoztÀk hangjaikat, illataikat, viselet¡ket, besz¢dj¡ket, dalaikat. Ittenieket mÀr nem lÀtok; hova tüntek? Egyre kevesebb olasz szÂ hallatszik, ¢s egyre jobban harsog a bosnyÀk. A fokhagyma, az olÁvaolaj meg a rÀntott hal illatÀt elnyomta a halva szaga meg mÀs erûs, ismeretlen vagy kiss¢ mÀr elfeledett illatok, mint amilyen a p´rk´lt kÀv¢¢.
A k´zeli kÀv¢zÂbÂl minden d¢lutÀn felszürûdik egy szomorÃ hang; a letarolt BoszniÀrÂl ¢nekel, ablakaim alatt pedig k¢sû ¢jszakÀba nyÃlÂn jÀtszanak hÀborÃsdit a kisgyerekek, vagy a l¢pcsûk´n ¡lnek, ¢s a n¢hai sz¡rrealistÀk humorÀt utÀnozzÀk. Az ¢n
Piazza Grand¢m valÂsÀgos szÁnpaddÀ vÀlt; itt bÃcsÃzkodnak, sÁrnak, ´lelkeznek, kikÁs¢rik egymÀst az emberek, m¢g imÀdkoznak is; tegnap este megfigyeltem egy alacsony,
´regecske muzulmÀnt, amint egy sarokban hajlong, valamivel k¢sûbb pedig egy zengû
gyerekhang hasÁtott bele a levegûbe, Ãgyhogy a t¢r k´r¡li ablakokban elûbukkantak
a szomsz¢dok; n¢hÀnyan pizsamÀban, az ÀgybÂl keltek fel, vagy ¢pp lefekv¢sre k¢sz¡lûdtek. Kin¢ztem, ¢s az utcai lÀmpa alatt egy szûke kisfiÃt pillantottam meg, Ãgy tizenhÀrom-tizenn¢gy ¢ves lehetett. Ott Àllt, ¢s tiszta erûbûl jajgatott: àMamuus! Mamuuus!Ê Az emberek rÀkiabÀltak, megfenyegett¢k, el akartÀk zavarni, kÀromkodtak,
de a gyerek rÀjuk se hederÁtett, hanem tovÀbb kiÀltozott kitartÂan, szinte egyhangÃan,
ugyanazt a hÁvÂszÂt ism¢telgetve. Most mÀr olasz szidalmak ¢s fenyeget¢sek is hallatszottak; valaki egy ablakbÂl megc¢lozta, ha jÂl lÀttam, rothadt z´lds¢ggel, mely sz¢ttottyant a k´v´n. Akkor egy kis utcÀbÂl elûbukkant n¢hÀny nû ¢s f¢rfi. Odamentek a
gyerekhez, k´rbevett¢k, mire û m¢g hangosabban kiÀltozott: àMamuus! Mamuuus!Ê
Nem vettem r¢szt a gyerek szidalmazÀsÀban, tudtam, hogy a fÀjdalom szÂl belûle. A
muzulmÀn nû, aki magÀhoz vonta, ¢s mindk¢t tenyer¢t a fej¢n nyugtatta, ebben a
pillanatban felsikoltott, hogy im¢nt ¢rkezett a hÁr, miszerint meghalt a gyerek apja. A
t¢r ism¢t elcsendesedett, az emberek becsuktÀk az ablakot, t´bbet nem szitkozÂdtak,
a gyerek pedig megnyugodott, ¢s eltünt a s´t¢tben. AztÀn messzirûl egy kÁs¢rteties
àvÀmpÁrsikolyÊ hangzott fel, valahonn¢t a Montalbano utcÀbÂl.
D¢lelûtt, a halboltbÂl hazafel¢ tartva n¢hÀny fiatal, vidÀm, ¢ppen hogy eladÂsorba
ker¡lt muzulmÀn lÀnyba botlottam, amint egy zavarÀban ide-oda futkosÂ bÀrÀnnyal
jÀtszadoznak. Ezek a kendûbe, bugyogÂba bÃjtatott karcsÃ lÀnyok meg ez a bÀrÀnyka
a karjukon olyan benyomÀst tettek rÀm, mint valami ûsi, fantasztikus lÀtvÀny vagy
mint egy jÀtszi vadÀszrituÀl¢. Amikor elengedt¢k a bÀrÀnyt, visongÀs ¢s kacagÀs t´rt
ki, amikor pedig megfogtÀk, d¢delgett¢k, csÂkolgattÀk, bec¢zgett¢k, ¢s Ágy folyt
hosszan, Ãjra meg Ãjra kezdve, az ¢l¢nk, vidÀm jÀt¢k. A jÀrÂkelûk megtorpantak, ¢s
eln¢zt¢k ezt a derüs reggeli szÂrakozÀst meg a bÀjos kislÀnyokat, akik otthonaik, falusi
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udvaraik, gy¡m´lcs´seik, kincseik n¢lk¡l maradtak, s most tisztÀn ¢s Àrtatlanul, mint
az a bÀrÀny, egy kis mediterrÀn vÀros k´vezet¢n talÀltÀk magukat, egy vÀroskÀban,
mely mÀr ¢vszÀzadok Âta befogadja a menek¡lteket, ¢s mened¢ket nyÃjt nekik. Lehet,
hogy ezek a kislÀnyok csak Ãtk´zben vannak itt, lehet, hogy csak pihennek egy kicsit
a kedvenc¡kkel, akitûl nem tudnak megvÀlni; tÀn hosszÃ az Ãtjuk, ¢s a bizonytalanba
visz. Most itt vannak, csupa gyeng¢ds¢g ¢s kacaj mindahÀny, s valahol BoszniÀban,
lehet, hogy ¢ppen ebben a pillanatban, a szerb katonÀk megerûszakoljÀk a kortÀrsaikat. °s akkor egy reneszÀnsz balkonon megjelent egy nagydarab muzulmÀn asszonysÀg; mintha hegyrûl kiabÀlt volna le, megparancsolta a gyerekeknek, hogy r´gt´n vigy¢k be a bÀrÀnyt a hÀzba. KazettÀs magnÂjÀbÂl muzulmÀn szerelmi dalok harsogtak
ki a t¢rre.
A napokban meg jelentkezett egy berlini barÀtnûm, ¢s elmondta, hogy volt nÀla
valami ´sszej´vetel, amelyen, nem tudom, mi¢rt s hogyan, k´z´s ismerûseink is felbukkantak, k´zt¡k pÀr irodalmÀr meg n¢hÀny belgrÀdi kis nû, s egytûl egyig megtÀmadtÀk az interjÃmat, mely a berlini liberÀlis ÃjsÀgban, a TAZ-ban jelent meg e hÂ
11-¢n, mert ebben az ÃjsÀgban ¢n BelgrÀd bombÀzÀsÀt k´veteltem. Ilyesmit ¢n metaforikusan sem mondan¢k, emellett nem tartozom azok k´z¢, akik bek¢pzelik maguknak, hogy fontos ¢s hatÀsos, amit mondanak. °n nem lengetek nagy t¢mÀkat, nem
Árok leveleket a szerkesztûs¢gekbe, a kormÀnyfûknek, a hatalmasoknak, nem angazsÀlom magam ez¢rt vagy az¢rt, ¢n csupÀn elmondom a v¢lem¢nyemet, de csak akkor,
ha valaki megk¢rdez, s csak nagyon ritkÀn a sajÀt jÂszÀntambÂl vagy valami misszionÀriusi indÁt¢kbÂl. Nem mondom, n¢ha elûfordult, hogy nem eg¢szen hely¢nvalÂ, sût
tÃl ¢les kijelent¢seket tettem, de abban az interjÃban egyszerüen nem volt szÂ bombÀzÀsrÂl. Igaz, a szerb ÁrÂk v¢tk¢t felemlegettem, de Ãgy eml¢kszem, hogy inkÀbb a
k´nyvek ¢rtelm¢vel foglalkoztam, a liberÀlis ¢s demokratikus gondolkodÀs n¢hÀny kapitÀlis müv¢vel p¢ldÀlÂdzva, melyek az utÂbbi ¢vek sorÀn jelentek meg BelgrÀdban.
De Rougemont, Tocqueville, Popper ¢s mÀs nagy szerzûk megjelen¢s¢vel pÀrhuzamosan SzerbiÀban felvirÀgzott a perverz nacionalizmus, a liberÀlis szellemis¢g meg
szinte teljesen letünt. Ugyanez vonatkozik Gustave le Bon vagy Jos¢ Ortega y Gasset
k´nyveire is, melyek a t´megpszicholÂgiÀval ¢s a populizmus kÀrt¢kony hatÀsÀval foglalkoznak ä mik´zben a szerb politikai szÁnt¢ren a csûcsel¢k ¡l diadalt. Nem hiszem,
hogy a k´nyvek ellent¢tes hatÀst id¢zn¢nek elû, hanem csak az ¢rtelm¡krûl ¢s a hatÂsugarukrÂl gondolkodom. Ez semmik¢pp sem jelenti azt, hogy abba fogjuk hagyni
az ÁrÀst vagy az olvasÀst, m¢g akkor sem, ha felfogjuk, hogy mindez hiÀbavalÂ. Lehet,
hogy ¢n azt kÁvÀnom, hogy a k´nyvek hassanak a dolgok folyÀsÀra, mÀrpedig ez t¢ved¢s, mert a t´rt¢nelem elûrelÀthatatlan ¢s folyton tÀvolodik, mint Delumeau mondta.
A te Kova§od
BelgrÀd, 1992. XI. 10.
Kedves Mirko!
Nem tudom, van-e bÀrmi, ami sz´rnyübb a gyerekszenved¢sn¢l. Fizikai vagy lelki
szenved¢st okozni a gyÀmoltalan gyereknek ä ez az emberi aljassÀg leggonoszabb formÀja. MÀrpedig ez a hÀborÃ, akÀrcsak a t´bbi brutÀlis, irgalmatlan, ¢rtelmetlen hÀborÃ, ¢ppen azzal tünik ki, az a karakterisztikuma, hogy gyerekek vesztenek rajta.
Volt alkalmam hallani lÀtszÂlag normÀlis, csalÀdos embereket, akik maguk is sz¡lûk,
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amint kifejtik, hogy jogos meg´lni az ellens¢g gyerekeit mÀr a b´lcsûben, mert ezek
a gyerekek, ha megnûnek, az ellens¢ges hadsereg katonÀi lesznek. Elborzadva, sût
elkeseredetten hagytam ott egy ilyen tÀrsasÀgot, mert belÀttam, hogy a gonosz m¢lyen
bef¢rkûz´tt az embervolt legl¢nyeg¢be. Ezt a filozÂfiÀt, àa csecsemûgyilkossÀg filozÂfiÀjÀtÊ manapsÀg az Ãgynevezett egyszerü emberek is elfogadjÀk, Ágy ¢rez ma az utca
¢hes, nyomorult n¢pe, mely minden mÀs perspektÁva hiÀnyÀban megmÀmorosodik
a v¢r szagÀtÂl ¢s az erk´lcsi fertûtûl, de Ágy gondolkodik az itteni ¢rtelmis¢gi ¢s f¢l¢rtelmis¢gi is, azok, akiknek a szÁve jeges gyül´lett´mbb¢ fagyott.
Azt a gyereksikolyt a Piazza Grand¢rÂl, amit oly megrendÁtûen ÁrtÀl le legutÂbbi
leveledben, mÀr n¢hÀny napja szakadatlanul hallom. °s g¢pfegyverrel megsebesÁtett
gyerekeket lÀtok, ¢s letarolt vid¢ken kÂborlÂ kisgyerekeket, akiknek nincs senkij¡k.
Aminthogy elveszett minden tisztelet a mÀsik szenved¢se, minden szÀnalom a mÀsik
szerencs¢tlens¢ge irÀnt, a gyerekek balsorsa sem jelent t´bb¢ semmit ebben az ¢rtelmetlenn¢ tett vilÀgban. A belgrÀdi utcÀkon kis koldusok fekszenek, a csupasz aszfalton
alszanak, piszkosan, tetvesen... ¢s a jÀrÂkelûk elmennek mellett¡k, senki hÀtra sem fordul. A hÀborÃ, a siralom, a nyomor ¢s az ¢hs¢g k¢pei oly szÀmosak, hogy nehezen hÁvnak elû egy¡tt¢rz¢st. Ez a legnagyobb szerencs¢tlens¢g: a hozzÀszokÀs a borzalmakhoz,
a m¢szÀrlÀsokhoz, a tüzh´z, az Àrtatlanok tehetetlens¢g¢hez, a halÀl jelenl¢t¢hez.
A szerb pÀtriÀrka nemr¢g kijelentette, hogy nem kell olyan Àllam, melynek alapzatÀban akÀr csak egyetlen gyerekÀldozat is lenne. Ugyanakkor a pÂpÀk fegyverrel a
kez¡kben f¢nyk¢pezkednek, gyÃjtogatÂ szÂnoklatokat tartanak, megÀldjÀk a f¢lkatonai alakulatokban harcolÂ bün´zûket ¢s gonosztevûket. Micsoda k¢pmutatÀs! A hit,
ha igazi, fel¡lemelkedik a nemzeti szükkeblüs¢gen, ha pedig nemzeti ¢rz¢sek vez¢rlik,
akkor csupÀn k´z´ns¢ges blaszf¢mia. NÀlunk a hittel, mik¢nt sok mÀssal is, p¢ldÀul egy
bizonyos n¢phez valÂ tartozÀs ¢rz¢s¢vel, vissza¢ltek, ¢s puszta manipulÀciÂvÀ sek¢lyesÁtett¢k. Ki fog felelni ez¢rt a hatalmas bün¢rt? Egyvalaki, aki a legbün´sebb, a gonosz
demiurgosza, aki a borzalmakat okozta, vagy a felelûss¢g, akÀrcsak a bün´ss¢g, sz¢t lesz
osztva a parancsot osztogatÂk meg a v¢grehajtÂk k´z´tt, meg azok k´z´tt, akik ezt az
eg¢szet ´szt´k¢lt¢k, bÀrhol legyenek: a kabinetjeikben, a dolgozÂszobÀjukban, a katedrÀn vagy a gyÂntatÂsz¢kben, a fûparancsnoksÀgon vagy az ÁrÂsz´vets¢gben?
Lehet, hogy mÀr minket is fÀraszt ez a sirÀnkozÀs, mellyel keserüs¢g¡nk mellett
tehetetlens¢g¡nket is kifejezz¡k. M¢gis azt hiszem, hogy mindenn¢l rosszabb a hallgatÀs. MÀrpedig a legt´bb ember ¢ppens¢ggel hallgat, behÃzÂdik a csigahÀzÀba, ¢s
kiteszi a feliratot: àNe hÀborgass! Engem ez nem ¢rdekel.Ê Az ilyenek holnap, mikor
mindennek v¢ge lesz, kibÃjnak a fedez¢k¡kbûl, ¢s harsogni kezdenek, hogy ûk nem
vettek r¢szt semmiben, hogy egyik felet sem tÀmogattÀk, ¢s majd mutogatjÀk a àtiszta
kez¡ketÊ, hogy ûk az egyetlenek, akiket nem szennyezett be semmif¢le ÀllÀsfoglalÀs.
Mintha itt ÀllÀsfoglalÀsrÂl ¢s politikÀrÂl volna szÂ. Mintha nem az alapvetû jogot, az
¢lethez valÂ jogot kellene v¢deni a gonosztettekkel ¢s a l¢t bitorlÀsÀval szemben. Azok,
akik hallgatnak, ¢s akik semmivel sem t´rûdnek, ¢ppen olyan bün´s´k, mint azok, akik az û nev¡kben rombolnak, gyÃjtogatnak ¢s gyilkolnak. Ezt sohasem szabad elfeledn¡nk!
Hana mÀr egy hÂnapja JeruzsÀlemben van. HabÀr emlegette, hogy lehetûs¢g nyÁlik
egy ¢vre kimenni, egyik¡nk sem, azt hiszem, û maga sem vette ezt komolyan. °s akkor
egy este k´z´lte, hogy mÀsnap kora reggel kortÀrsainak egy csoportjÀval, szervezett
formÀban Izraelbe utazik. Fogta az utazÂtÀskÀt, belegy´m´sz´lte a legfontosabb holmikat, ¢s mire ¢szhez t¢rt¡nk, û mÀr Ãton volt, elfogadta a kihÁvÀst, ¢s vÀllalta a szem¢lyes megprÂbÀltatÀst, mely kinyitja elûtte a felnûttek vilÀgÀnak kapujÀt. HabÀr a
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mi gyerekeink v¢dve vannak a tragikus esem¢nyekben valÂ k´zvetlen r¢szv¢teltûl,
m¢g mennyire ¢rzik maguk k´r¡l a k¢ts¢gbees¢st meg a rem¢nytelens¢get, a mindennapi ¢let minden cs´m´r¢t ¢s komorsÀgÀt. HanÀnak eleddig szinte semmi kapcsolata nem volt a zsidÂsÀggal. Mint a legt´bb gyerek, aki Ãgy hatÀrozott, hogy egy
¢vre Izraelbe megy tanulni, arra vÀgyott csupÀn, hogy megsz´kj´n ebbûl a deprimÀlÂ
k´rnyezetbûl.
Most a hirtelen megszerzett szabadsÀg mÀmora meg e szabadsÀgtÂl valÂ f¢lelem
k´z´tt ingadozik a hangulata. A lelkesed¢s meg a depressziÂ k´z´tt. Amikor telefonon
halljuk egymÀst, k¢pes sÁrva fakadni, a levelei meg tele vannak kalandvÀgyÂ enthuziazmussal. A diszkriminÀciÂ idegen tûle, ¢s nincs megterhelve elûÁt¢letekkel sem. Egyed¡l s¢tÀl JeruzsÀlem arab r¢sz¢ben, ¢s el van büv´lve tûle. HabÀr figyelmeztett¢k, hogy
ez vesz¢lyes, û egyszerüen nincs ennek tudatÀban, ¢s nem is ¢rti a Szent VÀros arab
¢s zsidÂ r¢sz¢nek kett¢osztottsÀgÀt. HiÀbavalÂ lenne most azzal prÂbÀlkozni, hogy utÂlag, innen plÀntÀljuk bel¢ a nem l¢tezû ÂvatossÀgot, de nem tudok szabadulni a sz¡lûi
szorongÀstÂl, hogy ez elûrelÀthatatlan, Àmde nagyon is lehets¢ges kellemetlens¢geket
hozhat neki. ý meg miattunk aggÂdik, mert a hÁrek, melyek oda ¢rkeznek, mint a
t¡k´rjÀt¢kban, megsokszorozzÀk a benn¡nket fenyegetû valÂs ¢s potenciÀlis vesz¢lyeket. TehÀt ÀllandÂ szorongÀs hÃzÂdott be ¢let¡nk minden pÂrusÀba ä szorongÀs azok¢rt, akik nincsenek itt ¢s azok¢rt, akik itt vannak, szorongÀs a jelen ¢s szorongÀs a
j´vû miatt. De hÀt ez az egyetlen ¢let¡nk, mindamellett talÀn a legjobb ¢let a lehets¢ges
reinkarnÀciÂk lÀncolatÀban, melyen Àtmegy¡nk, mert a gilgul, a szÀmtalan ¢lettranszformÀciÂ kabbalista hite szerint mÃlt vagy j´vendû ¢leteink sorÀn kû, n´v¢ny, Àllat
voltunk vagy lesz¡nk, vagy bÀrmi a bolygÂnkat meg a szÀmunkra ismeretlen vilÀgokat
ben¢pesÁtû oktalan l¢nyek k´z¡l. çmde a dolgok mai ÀllÀsa szerint n¢ha talÀn m¢gis
jobb bÀrmi mÀsnak lenni, mint embernek.
Ne spÂrolj a papÁrral, jelentkezz! HasznÀljuk ki teljes m¢rt¢kben a vÀratlan, szinte
f´lfoghatatlan ÀldÀst ebben az ÀltalÀnos ¢s teljes kÀoszban: a levelek (valÂszÁnüleg valaki hibÀjÀbÂl vagy hanyagsÀgÀbÂl) m¢g mindig, mint a r¢gi jÂ idûkben, pontosan ¢s
tÃl sok vÀndorlÀs n¢lk¡l a rendeltet¢si hely¡kre ¢rnek.
Sokszor ¡dv´z´l
Filip
Rovinj, 1992. IX. 26.
Kedves Filip!
Eg¢sz szeptemberben Àlmok zaklattak, de mÀs depressziÂk is lebirkÂztak, Ãgyhogy
nemegyszer zavaros Àllapotba ker¡ltem, ¢s nem volt kulcsom, nem volt szerszÀmom
hozzÀ, hogy megoldjam a bonyodalmakat ¢s kimÀsszak a csÀvÀbÂl. Szinte minden este
Danilo* kÁs¢rtett Àlmomban. T´bbnyire zürzavaros Àlmok voltak, csak egyik volt eg¢szen szabatos, azt le is jegyeztem, ¢s mell¢kelem neked e lev¢lhez, talÀn mint lelki adatot ´nmagamrÂl. çltalÀban nem bocsÀtkozom Àlom¢rtelmez¢sbe meg Àlomfejt¢sbe;
hagyom, hogy Àlmaim le¡lepedjenek a m¢lyben, lefel¢ nyomom ûket, ¢s vÀrom, hogy
valÂs lÀtvÀnyk¢nt bukjanak felszÁnre. N¢mely Àlmom hajszÀlra Ãgy vÀlt valÂra, ahogy
megÀlmodtam, de ezt a t´rt¢netet majd mÀs alkalommal folytatjuk, annÀl is inkÀbb,
mivel a te prÂzÀd az Àlmok valamif¢le figyelmes kivÀlasztÀsa ¢s ´sszefüz¢se.
* Danilo Kiô.
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Danilo gyakori ¢jszakai lÀtogatÀsainak lÀnca abban a pillanatban megszakadt, amint
kidobÀltam egyik f¡zetembûl azokat a r´vid feljegyz¢seket, amelyeket talÀn kiss¢ heveny¢szetten vetettem papÁrra, n¢ha vissza¢lve a kettûnk k´zti meghitts¢ggel. CsupÀn
vÀzlatok voltak ä ritka pillanatokban folyamodtam csak a jegyzetf¡zetemhez egy-egy
¢rdekes esem¢ny, olvasmÀny vagy besz¢lget¢s utÀn, melyrûl Ãgy ¢reztem, hogy legalÀbb jelz¢sszerüen meg kell ´r´kÁtenem. Danilo ism¢telten Ãgy jelent meg Àlmaimban, hogy mutatÂujjÀval rÀmutatott egy-egy nekem ¢rthetetlen sz´vegre. SzÀmÀra az
Árott sz´vegnek kultikus jelent¢se volt, ¢rz¢kenyen ¢rintette minden, a legkisebb hiba
vagy pontatlansÀg is. Ki mern¢m jelenteni, hogy ama ritka ÁrÂk k´z¢ tartozik, akiknek
az ¢letmüv¢ben nincs f´l´sleges mondat. °s nem szerette az olyan irodalmat, mely
csontig csupaszÁtja a dolgokat, mik¢nt azokat az ÁrÂkat sem, akik a bensej¡kben vÀjkÀlnak, hogy elkÀprÀztassanak minket az ´nmarcangolÀs szabadsÀgÀval; mi t´bb, jobban kedvelte a kimondatlansÀgot, mint a tÃlbesz¢l¢st. BÀr a szÂban forgÂ jegyzetek az
¢n szemsz´gembûl Àrtatlanok, m¢gis meghÁvtam Àlmaimba a drÀga cenzort, ¢s û eg¢sz
¢jjel lapozgatott valamilyen k´nyvekben, ¢s rejt¢lyes k¢ziratokat prÂbÀlt kisilabizÀlni,
szÁvÂsan, eg¢szen addig, mÁg ki nem dobtam azokat a sz´vegeket a f¡zetembûl.
Ha jÂl ¢rtem az Àlmok nyelv¢t, akkor ez azt jelenti, hogy az alteregÂm ujjÀval m¢giscsak ¢n mutatok rÀ mindarra, ami megs¢rthetn¢ a hozzÀm k´zel ÀllÂkat, a szeretteimet, fûleg az eml¢k¡ket. Amikor lelki tartal¢kaink elapadnak, ¢s valÂ ¢let¡nk komolyan vesz¢lyeztetett, szÁnre l¢p az Àlomnak nevezett varÀzslat; n¢ha kimerÁtû, szorongatÂ, kÁnos, groteszk, de sok mindenben serkentû ¢s intû, mert teljesen elûrelÀthatatlan forrÀsbÂl fakad. Vannak pillanatok, amikor Ãgy lÀtom, hogy a valÂsÀgos vilÀgom
csupÀn t¢ved¢sek sorozata, ¢s minden jÂ ¢s igazi d´nt¢sem a tudattalanbÂl fakadt.
Most megint k¢telyeim vannak, hogy mi legyen ezekkel a megmaradt feljegyz¢sekkel,
nyilvÀnossÀgra szabad-e hozni ûket, ¢s megharagszik-e a hasonmÀsom, nagyobb fegyelmet ¢s szigorÃbb formÀt k´vetelve tûlem.
Valamikor 1987 nyarÀn belgrÀdi lakÀsom teraszÀn ¡ld´g¢lt¡nk DanilÂval; betegs¢ge ¢s a müt¢t utÀn ez volt az elsû hosszabb d¢lutÀni egy¡ttl¢t¡nk ¢s az elsû k´z´s
vacsorÀnk. Szerette ezt a teraszt, s egyszerre csak k´nnybe lÀbadt a szeme, visszafojtotta a sÁrÀst, ¢s alig bÁrta kimondani: àHa tudnÀd, hÀnyszor gondoltam a kÂrhÀzban
erre a teraszra, ¢s hÀnyszor tanakodtam, hogy lÀtom-e m¢g vajon.Ê Akkor megmutattam neki n¢hÀny r´vid sz´vegemet ¢s kis irodalmi jÀt¢kaimat, ¢lceimet; azt hittem,
tetszeni fognak neki ezek a jegyzetek, melyekben szokatlan eml¢kez¢sformÀban emlegetem ût, persze mindig azzal a szeretettel ¢s barÀti vonzalommal, amit irÀnta tÀplÀltam. Felolvastam neki egy r´vid dubrovniki jegyzetet abbÂl az idûbûl, amikor az
orvosok tuberkulÂzist konstatÀltak nÀla. Egy bÀrban ¡lt¡nk, f¢lhomÀlyban, ¢s ¢n leÁrtam egy r´vid villanÀst a kez¢ben: nagy pohÀr pÀlinka volt, amivel eg¢sz marok orvossÀgot nyelt le. Volt egy kis t´rt¢netem Danilo ¢s a k¢kes f¡stgomoly cÁmmel is, meg
egy r´vid feljegyz¢s a nikotintÂl sÀrga ujjairÂl, amelyek egyszer Ãgy megduzzadtak,
hogy szinte v¢r fakadt belûl¡k. Megk¢rdeztem tûle: àMi van az ujjaiddal?Ê àEg¢sz ¢jjel
dorb¢zoltam ¢s jÀtszottam, az ujjaimmal vertem a gitÀr hÃrjait. Azt akartam, hogy v¢rezzenek!Ê àDe hÀt mi¢rt?Ê, k¢rdeztem. àMert volt ott egy gy´ny´rü, fekete szemü
sz¢ps¢g, akinek oly ¢des ajka volt, amilyet addig m¢g sohasem ¢rintettem.Ê
Felolvastam neki egy sor ilyen kis krokit, majd ä mÀr nem mint ÁrÂ ¢s barÀt, hanem
mint diÀk ä vÀrtam, hogy mit fog mondani. SokÀig hallgatott, Ãgyhogy elûrukkoltam
a k¢rd¢ssel: àDobjam el?Ê àDobdÊ, mondta. àA fel¢t hajÁtsd ki, majd ¢n megmondom,
mit!Ê MiutÀn megmutatta, hogy mit dobjak ki, ¢n ott, elûtte elt¢ptem azokat a sz´ve-
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geket. àEzekben t¢nyleg nincs semmi irodalmi v¢na?Ê, k¢rdeztem. àTe ÁrÂ vagy, ¢s
mindenben van irodalmi v¢na, amit leÁrsz, de ez nem el¢g. °n, aki azt tartom, hogy
az irodalom minden ¢s mindenek f´l´tt Àll, Ãgy gondolom, hogy szentebb dolog tisztelni azokat, akik k´zel Àllnak hozzÀnk, ¢s Âvakodni a banalitÀsoktÂl. Csak a sz¢ltolÂk
¢lnek vissza n¢mely intim pillanatokkal. Mindig vigyÀznod kell, hogy ne k´vess el
olyasmit, amit k¢sûbb nem tudsz megbocsÀtani magadnak. Amit leÁrtÀl, annak csak a
halÀlom utÀn lesz keletje. A halott ÁrÂkrÂl minden ostobasÀg elkel.Ê HabÀr kiss¢ megs¢rtette a hiÃsÀgomat, azt hiszem, gyorsan rÀj´ttem bizonyos t¢ved¢seimre.
Danilo halÀla utÀn feljegyeztem Stanko CeroviÔ vallomÀsÀt, aki a halÀla perc¢ig
mellette virrasztott. Stanko azt mondta: àSohasem volt olyan sz¢p, olyan Àtszellem¡lt,
olyan lucidus ¢s olyan b´lcs, mint akkor, amikor a halÀlos ÀgyÀn fek¡dt.Ê Mint tudod,
Ártam egy nekrolÂgot, mely a zÀgrÀbi Danas 1989. oktÂber 24-i szÀmÀban jelent meg.
SajnÀlom, hogy terjedelmi korlÀtok miatt k¢t flekk kimaradt abbÂl a nekrolÂgbÂl, de
Ãgyis vissza fogom tenni, ha m¢g egyszer megjelentetem azt a sz´veget, annÀl is inkÀbb, mert szeretem egy r¢szlet¢t, mely arrÂl szÂl, hogy egyszer r¢gen megpillantottam DanilÂt a Preôernova kletÀban, vidÀm volt, ¢s egy bÀbut tartott az asztalon. így kiÀltott fel: àCetinjeiekkel lumpolok!Ê Az Extr¢m EurÂpa szeminÀriumra, amelyet Strasbourg-ban tartottak, Ártam egy sz´veget Danilo t´m´rÁtû po¢tikÀjÀrÂl, ami a Vreme cÁmü hetilapban jelent meg 1991. november 11-¢n, amikor mÀr nagyban k¢sz¡lûdtem
a szÀmkivet¢sbe. MiutÀn visszat¢rtem PÀrizsbÂl, papÁrra vetettem egy r´vid eml¢kez¢st arrÂl a besz¢lget¢srûl, amit 1976 ûsz¢n folytattunk, abban az idûben, amikor BelgrÀdban megindult a Danilo elleni hajsza. Nem merem elk¡ldeni neked ezt a sz´veget,
vÀrom, hogy Àlmomban eldûlj´n a sorsa, egyelûre annyit mondhatok, hogy ebben az
1976-os ¢vben, k¢sû ûsszel, DanilÂt intenzÁven foglalkoztatta az ´ngyilkossÀg gondolata; errûl Mira is sokat tud.
Valami ¢pÁtkez¢sn¢l talÀlkoztunk egy d¢lutÀn, azt hiszem, valahol a Vo¥dovacon,
habÀr sehogy sem ¢rtem, hogyan ker¡lt¡nk abba a f¢lk¢sz ¢p¡letbe, melyen ¡resen
tÀtongtak az ajtÂk, ablakok, a frissen ´nt´tt betonl¢pcsû pedig olyan tekerv¢nyesnek
lÀtszott, mintha ÀlmodnÀm. çllandÂan jÀrkÀltunk, n¢hÀnyszor m¢g ezen a l¢pcsûn is
f´lmer¢szkedt¡nk, s egyszer csak a magasbÂl bÀmultuk a vÀrost, a sz¡rkes¢get, aztÀn
lement¡nk, ¢s sz¢lÀrny¢kba hÃzÂdtunk, mert estefel¢ mÀr hideg volt. Eg¢sz idû alatt
az ´ngyilkossÀgrÂl besz¢lgett¡nk. Nem mondom, hogy ¢ppen ¢n fordÁtottam el DanilÂt ettûl a gondolattÂl, de minden ¢rv¢t, mely mellette szÂlt, kiforgattam, ¢s t´bbsz´r
is siker¡lt megnevettetnem. Eml¢kszem, hogy egyszer csak megk¢rdezte: àTe minek
¢lsz?Ê ñ, milyen k¢szs¢gesen vettem a k¢rd¢st, ¢s r´gt´n visszafeleltem neki, hogy
az¢rt ¢lek, hogy min¢l t´bb galÀdsÀgot, k¢pmutatÀst ismerjek meg ¢s szÁvjak magamba, hogy min¢l hosszabb ideig ¢s min¢l t´bbfajta zsarnoksÀgot türjek el, aztÀn idûnk¢nt belevÀgjak valami igazat ennek a k´r´tt¡nk ny¡zsgû erk´lcstelen ¢s tisztess¢gtelen n¢ps¢gnek az arcÀba, majd ¢lvezettel szeml¢ljem, mint gurulnak m¢regbe, ¢s mik¢nt akarnak megalÀzni. à°s te ´ngyilkossÀggal akarsz nekik felelni erre?Ê, k¢rdeztem. àDe nekem nincs mÀs vÀlasztÀsomÊ, mondta. àEngem tolvajnak kiÀltottak ki, ¢s
csak a halÀlommal tudom bet´mni a szÀjukat. Sehogy sem akarod meg¢rteni, hogy a
halÀl a szellem gyûzelme a semmi f´l´tt!Ê àAkkor ne most halj meg, amikor ûk rontÀst
k¡ldenek rÀd. Halj meg akkor, amikor el¢red a higgadtsÀg tetûfokÀt. El¢gedetten halj
meg, ne haragodban. Most, amikor megÁrtad a Borisz Davidovics sÁreml¢k¢t, ezt a remekmüvet, Ãgy ¢rzik, hogy elszakadtÀl tûl¡k, hogy tÀvolodsz, ¢s mÀr nem vagy k´z¡-
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l¡k valÂ, ¢s ez¢rt meg akarnak b¡ntetni. Te, aki leÁrtad, hogy ne add meg magad a kurafiknak, k¡zdj¢l, Borisz Davidovics, talÀn csak nem fogsz ´sszerogyni a kurafik elûtt!Ê
E pÀrbesz¢d¡nket azon meleg¢ben lejegyeztem, de sohasem rendeztem a sz´veget,
egyszer-k¢tszer belebotlottam a noteszemben, elolvastam, de nem lÀttam benne valami isten tudja, mit, k¢sûbb meg j´ttek ezek a k´lt´zk´d¢sek, ¢s valahova elpakoltam
vagy elvesztettem ezt a noteszt is. AztÀn tizen´t ¢v mÃltÀn visszat¢rtem ehhez a pÀrbesz¢dhez, ¢s hitelesen rekonstruÀltam, ha ugyan ilyesmi lehets¢ges. K´zel tÁz oldalt
Ártam, ezek m¢g mindig a papÁrkosÀr f´l´tt lebegnek.
Van egy jegyzet a f¡zetemben Danilo temet¢s¢rûl is, mert egyszer csak Ãgy ¢reztem,
hogy a temet¢si dekorÀciÂ, a szÁnjÀt¢k a sÁr f´l´tt ´sszeegyeztethetetlen a szellem¢vel
¢s az ¢let¢vel. Azt hiszem, hogy sohasem volt hÁvû. °s ha mÀr elvette ût tûl¡nk a halÀl,
hÀt arra vÀgytam volna, hogy a temet¢sre szük barÀti, csalÀdi k´rben ker¡lj´n sor,
nem pedig pravoszlÀv kÀntÀlÀs ¢s f¡st´lûlÂbÀlÀs k´zepette, rÀadÀsul egy olyan periÂdusban, amikor semmihÀziak t¡ntetnek a pravoszlÀvsÀgukkal, ¢s r´gt´n meghirdetik
v¢res hadjÀratukat is, ami, lÀm, m¢g most is tart. Jobban szerettem volna, ha Ãgy rendelkezik, hogy PÀrizsban temess¢k el, de legalÀbb Cetinj¢n, ahol biztosan neh¢z ¢lni,
a sÁrban fek¡dni azonban jÂ lehet. ý azonban Ãgy d´nt´tt, hogy az °rdemesek fasorÀban temess¢k el, azok k´zel¢ben ¢s azokkal, akik v¢g¡l is halÀlba kergett¢k. Arra
gondoltam, hogy valami lelki vagy misztikus fordulat t´rt¢nt az utolsÂ pillanatban,
Pascale szerint viszont, mÀrpedig û Àllt hozzÀ a legk´zelebb, ¢s û volt a legodaadÂbb
tÀrsa, v¢gig magÀnÀl volt, ¢s nem zuhant bele semmif¢le hitb¢li vagy misztikus ´rv¢nybe. Stanko ä aki eg¢sz idû alatt mellette volt, ¢s akit Kiô v¢gtelen¡l szeretett ä,
amilyen ¢rz¢keny ¢s m¢rt¢kletes, megprÂbÀlta finoman ¢s Âvatosan figyelmeztetni,
hogy a pravoszlÀv temet¢s f¢lre¢rtelmez¢sekre, sût vissza¢l¢sekre adhat okot, mire Danilo csak legyintett, ¢s azt mondta, hogy Ágy megakadÀlyozza a kommunistÀkat, hogy
besz¢deket tartsanak neki. °pp abban az idûben dûlt romba a kommunizmus szerte
a vilÀgon, mik´zben SzerbiÀban ¢s a fûvÀrosban mÀr szÁnre l¢pett a nemzetiszocializmus a szerb pravoszlÀv p¡sp´k´k ÀldÀsÀval. Az a nacionalizmus, amirûl Danilo mÀr
r¢gen megmondta, hogy nem mÀs, mint a banalitÀs ¢s a rem¢nytelens¢g ideolÂgiÀja!
Ö. P. elmes¢lte, hogy a temet¢sen a k´zel¢be lopÂdzott Brana Crn§eviÔ, ¢s ´nel¢g¡lten odasÃgta: àLÀtod-e, hogy a Kiôt megszerezt¡k az ¡gy¡nknek?Ê Ö. P. megdermedt. Amfilohije p¡sp´k pedig a Ve§ernje Novostiban kijelentette, hogy û Danilo papja, meg hogy megt¢rÁtette a pravoszlÀv birodalom szÀmÀra. Elk¢pzelhetetlen,
hogy egy Danilo Kiô Amfilohij¢re bÁzza a lelk¢t ¢s neki gyÂnjon, aki szellemileg ¢s ¢rtelmileg egy falusi pÂpa szÁnvonalÀn van; egy pohÀr vizet sem fogadna el ilyesvalakitûl.
Nemcsak hogy Danilo papja nem volt ez a hazug, de m¢g csak egy sort sem olvasott
el tûle, mert m¢g a hûsi ¢nekekn¢l tart. Zorica S. elmondta, hogy a temet¢s elûtti napon
vette k¢zbe elûsz´r a Borisz Davidovics sÁreml¢k¢t, hogy legyen mit id¢znie a halotti besz¢dben. Az ilyenek meg a kommunistÀk k´z´tt alig van, vagy nincs is k¡l´nbs¢g.
Mindez persze a leghalvÀnyabb Àrny¢kot sem veti Danilo tiszta ¢s erk´lcs´s alakjÀra,
n¢mely k¢ts¢g azonban megmaradt a jegyzetf¡zetemben; mit keresnek ¢s meddig maradnak ott?
Sok eml¢k elfakul, sok arc elpÀrolgott mÀr, Àm Ãgy tünik, hogy Danilo jelenl¢te
egyre intenzÁvebb, ¢s egyre inkÀbb bensû tapasztalatvilÀgom r¢sz¢v¢ vÀlik. Lehet,
hogy az Àlom meg a valÂsÀg valÂban kozmikus m¢retü k¢pbe olvad, ahogy Danilo mondta
Àlmomban. AmÁg a halottainkkal Àlmodunk, osztatlan vilÀgban ¢l¡nk.
A te Kova§od
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EGY çLOM
Sürüs´dik k´r¡l´tt¡nk a s´t¢ts¢g, a sz¢trombolt vÀrosok doha ¢s hidege az ¢gig emelkedik ä mi
reszket¡nk, ezt egy szeptemberi est¢n jegyeztem fel elalvÀs elûtt. Ezen az est¢n sejtettem,
hogy olyan Àlmom lesz, mely e mondathoz füzûdik, ¢s kieg¢szÁti k´d´s gondolatomat.
Amikor azzal az elû¢rzettel fekszem le, hogy l¢nyeges Àlmot fogok Àlmodni, leggyakrabban Ágy is t´rt¢nik. SzÀmomra azok a l¢nyeges Àlmok, amelyek kitünnek szabatossÀgukkal, ¢s Ãgy belev¢sûdnek a lelkembe, hogy napokig valÂs esem¢nyk¢nt ´tlenek
fel bennem.
çlmomban Isztria bensej¢ben talÀltam magam, azon az Ãton, melyen valaha a glagolita papok jÀrtak. Minden¡tt olyan s´t¢ts¢g honolt, hogy beleremegtem. Egyszerre
csak meg¡t´tte a f¡lem Danilo hangja, jÂl kivehetûen, megbÁzhatÂan, habÀr nem ¢rtettem a nyelv¢t. AztÀn egyszerre csak kibontakoztak a homÀlyos, k¡l´n´s szavak:
àºdv n¢ked, szent Hold!Ê Ekkor megjelent egy f¢nysugÀr, ¢s megvilÀgÁtotta valaki lÀbnyomait. NekibÀtorodtam, ¢s elindultam ezen a nyomon, mÁg el nem ¢rkeztem egy
kûlapig, melyen glagolita f´lirat lÀtszott. Itt Àllt Danilo, kez¢ben egy megp´rk´lûd´tt
k´nyvvel. Azt mondta: àA glagolita betük olyanok, mint a hangjegyek. Ezek a l¢lek
k¢pletei.Ê A megp´rk´lûd´tt k´nyv sz¢tesett a kez¢ben, ¢s fekete por hullt rÀnk. Ekkor
azt mondtam: àEz biztosan Àlom. Te meghaltÀl, ¢s messze a sÁrod.Ê Danilo elnevette
magÀt, ¢s Ágy felelt: àTudom ¢n azt, de meghÁvÀst kaptam, hogy nyissam meg a nagy
vilÀgkiÀllÁtÀst. Mindaz, amit sz¢tromboltak, Ãjra meg van festve. Ez egy kozmikus m¢retü k¢p. Isteni nyelven fogok besz¢lni.Ê Amikor elbÃcsÃztunk, ism¢t azokkal a titokzatos szavakkal k´sz´nt el: àºdv n¢ked, szent Hold!Ê Megint ´sszesürüs´d´tt a s´t¢ts¢g.
Elindultam az Àtnedvesedett Ãton, megcsÃsztam, ¢s zuhanni kezdtem. MÀsodszor is
azon a glagolita Ãton talÀltam magam, amelyen j´ttem. Feln¢ztem, ¢s az ¢gi magassÀgokban megvilÀgÁtott vÀrosokat lÀttam. Felismertem Dubrovnik k´rvonalait. Akkor
visszavonult a s´t¢ts¢g, ¢s az eg¢sz t¢rs¢get f¢nyragyogÀs t´lt´tte be; minden v¢gtelen
HeliopolisszÀ vÀltozott, a nap vÀrosÀvÀ.
Ez a markÀns Àlom f´lzaklatott. A szabatos, neh¢z levegûjü, rejtett jelent¢seket hordozÂ Àlmokat rendszerint f´l szoktam jegyezni. Az ilyen Àlmok valamif¢le mitikus jelent¢sre tesznek szert az ¢letemben, habÀr igen ritkÀk. Ezt az Àlmot Danilo megnyitja a
kiÀllÁtÀst cÁmmel vittem be a noteszembe, ¢s ez ¢v szeptember 8-Àn Àlmodtam. Amikor
leÁrtam a dÀtumot, eszembe jutott, hogy DanilÂt 1989. szeptember 8-Àn BelgrÀdban
lÀttam utoljÀra.
Ha mÀr nem vagyok k¢pes elvarrni ennek az Àlomnak a szÀlait, hadd fejezzem be
legalÀbb a t´rt¢netet egy hihetetlen r¢szlettel. Amikor felkeltem, kinyitottam a f¡zetemet: ott Àllt, amit lefekv¢s elûtt jegyeztem fel, Àmde korrigÀlva, mintha ¢jszaka beleavatkozott volna egy k¢z. Sürüs´dik k´r¡l´tt¡nk a s´t¢ts¢g, a sz¢trombolt vÀrosok doha ¢s
hidege az ¢gig emelkedik ä mi csupÀn az egyetemes reszket¢s remeg¢se vagyunk. TalÀn akad
valaki, aki ¢rtelmezni tudja ezt, bÀr lehet, hogy ez egy mÀsik Àlom volt, melyet nem
regisztrÀltam. Jung azt mondanÀ, hogy mindaz, ami a tudatalattibÂl t´r fel, ¢letmüv¡nk prima materiÀjÀvÀ vÀlik.
BelgrÀd, 1993. I. 10.
Kedves Mirko!
Kev¢s rem¢nnyel, sok szorongÀssal l¢pt¡nk be az Ãj ¢vbe. Komor szilveszter¢ji hangulat, de hogy is lehetett volna mÀsk¢pp? Amikor ¢jf¢lkor szokÀs szerint kit´rt az ÀltalÀnos l´v´ld´z¢s, VerÀval behÃzÂdtunk a szoba sarkÀba, csak min¢l messzebb az ab-
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laktÂl, nehogy egy elt¢vedt golyÂ legyen ostoba veszt¡nk. íme, ennyi a mi àharci tapasztalatunkÊ. AztÀn elment¡nk a Pionir parkba, ahol m¢g n¢hÀny tucat emberrel
egy¡tt gyertyÀt gyÃjtottunk a mostani hÀborÃ Àldozatainak eml¢k¢re. ElÀlldogÀltunk
vagy f¢lÂrÀt cs´ndben, mÁg a k´zelben elvonultak a r¢szegek meg a vidÀm pÀrok, n¢hÀny jÂ hangulatban l¢vû jÀrÂkelû pedig szitokszavakkal kÁs¢rte megeml¢kezû hallgatÀsunkat.
A t´bbs¢g gonosz k´z´nye kÁs¢ri a borzalmas boszniai esem¢nyeket. Sokan egyszerüen semmit sem kÁvÀnnak tudni minderrûl, ¢s ez a k´z´mb´ss¢g ugyanolyan kÁnos
¢s undorÁtÂ, mint a gaztettek nyÁlt tÀmogatÀsa. MÀsr¢szt megalÀzÂ annak a kisebbs¢gnek a tehetetlens¢ge, mely k¢sz segÁteni bajba sodrÂdott barÀtain.
November k´zepe tÀjÀn ´sszeÀllÁtottam k¢t ¢lelmiszercsomagot (Gavril Grahovacnak ¢s Ivan LovrenoviÔnak). A jÂt¢kony akciÂ szervezûi bejelentett¢k, hogy a seg¢lyt
teherautÂkkal viszik majd az ostromgyürübe zÀrt SzarajevÂba. A Politika ¢p¡lete elûtt,
a seg¢lygyüjtû helyen, Ãgy ´tven gondterhelt rokon ¢s barÀt pakolta, rakosgatta a k¡ldem¢ny¢t, cÁmezte a csomagjÀt (mindent szigorÃan elûÁrÀs szerint), majd feldobta a
ponyvÀval letakart teherautÂkra. MindjÀrt gyanÃt fogtam: r¢szt vesz-e ebben, s ha
igen, mennyire a Politika, az az ÃjsÀg, mely s´t¢t szerepet vitt a hÀborÃs propaganda
¢s gyül´let felbujtÀsÀban. NyilvÀn a t´bbi ajÀnd¢kozÂval egy¡tt m¢gis elhittem, hogy
a humanitÀsnak meg a szolidaritÀsnak nincs, nem lehet k´ze a politikai barbarizmushoz meg a pimasz m¢diamanipulÀciÂkhoz. Most azonban megtudtuk, hogy a k¡ldem¢nyek csak Pal¢ig jutottak el, ¢s nem is volt kilÀtÀs arra, hogy eljussanak SzarajevÂba,
a megjel´lt cÁmekre... A seg¢lyszÀllÁtmÀny bitorlÂi nyilvÀn r´h´gnek a hisz¢kenys¢g¡nk´n meg a naivitÀsunkon, mik¢nt nyilvÀnvalÂ az is, hogy az itteni szervezûk, a
àjÂtevûkÊ is cinikusan jÀtszadoztak a naivitÀsunkkal.
Harminc ¢v munka utÀn megtiltottÀk, hogy Àtl¢pjem a TelevÁziÂ ¢p¡let¢nek k¡sz´b¢t. MiutÀn kicsaltÀk tûlem a kapubel¢pût (Ãgymond meghosszabbÁtÀs v¢gett), az
ûr´k, fegyveres rendûr´k kÁs¢ret¢ben, megparancsoltÀk, hogy tÀvozzak. Ugyanez a
sors ¢rt m¢g vagy tÁz ÃjsÀgÁrÂt, szerkesztût ¢s m¢rn´k´t, akik, mint az Ãjonnan alakult,
f¡ggetlen szakszervezet tagjai k´vetelt¢k a professzionÀlis kÂdex tisztelet¢t (miszerint
nem enged¢lyezett a hÀborÃs propaganda, a faji, nemzeti ¢s vallÀsi gyül´let szÁtÀsa,
az igaz informÀciÂktÂl valÂ megfosztÀs ä mindaz, amit televÁziÂnk r¢gÂta müvel). Milorad Vu§eliÔ vez¢rigazgatÂ, aki neked barÀtod volt, nekem meg ismerûs´m, szem¢lyesen adott utasÁtÀst a kitoloncolÀsunkra. ögyhogy az utcÀra ker¡lt¡nk! No de a
k¢nyszerszabadsÀg (ahogy nevezik), mindenk¢pp jobb, mint a k¢nyszermunka. Csak
azt viselem nehezen, hogy nem engednek be a szerkesztûs¢gi szobÀmba ´sszeszedni
azt a pÀr k´nyvet meg az ott maradt holmimat.
Tegnap megint ´sszegyült¡nk a TelevÁziÂ elûtt, ¢s megprÂbÀltunk behatolni az ¢p¡letbe. A biztonsÀgi szolgÀlat meg a rendûri megerûsÁt¢s elÀllta a bejÀratot. Akik tegnap
m¢g a koll¢gÀink voltak, most szÂ n¢lk¡l eln¢zt¢k mindezt, vagy sz¢gyenkezve, lehajtott fejjel mentek el mellett¡nk. Azonban olyanok is akadtak, nem is kevesen, akik
odamondogattak nek¡nk. Hallottam, hogy ezek k´z¡l egy, valÂszÁnüleg az ¢n r¢szv¢telemre c¢lozva, àzsidÂ ¡gynekÊ minûsÁtette az incidenst. Amikor talÀlkozott a tekintet¡nk, elv´r´s´d´tt, mint a rÀk, elbÃjt a t´megben, ¢s eltünt.
K¢sûbb t´bbet gondolkodtam ezen az incidensen, mint a kirÃgÀsomon. RÀ kellett
volna ordÁtanom? F´lpattanni ¢s pofon verni? BÀrmely ilyesfajta reakciÂ megfelelûbb
lett volna az ¢n k´nnyü zavaromnÀl. De ezt a latens antiszemitizmust, mely idûnk¢nt
durvÀn felszÁnre t´r, ¢n, joggal vagy jogtalanul, csupÀn a jelenlegi helyzet mell¢kter-
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m¢k¢nek tartom. Neh¢z bele¢lnem magam az Àldozat szerep¢be, mert soha ¢letemben nem ¢reztem magam annak. ögy ¢reztem, hogy az igazsÀgtalansÀgok meg a s¢rt¢sek, melyek idûnk¢nt ¢rnek, normÀlis jelens¢gek ebben a vilÀgban, melyben ¢l¡nk.
Igaz, ami igaz, nem sok ilyesmi ¢rt, ¢s van-e olyan ember, akin n¢ha nem csattan az
ostor? A nevemet, mely nem ¢ppen àtipikusan szerbÊ, minden sz¢gyenkez¢s n¢lk¡l
viseltem, m¢g csak k¡l´n´snek sem ¢reztem soha. Csak az utÂbbi idûben rezzenek
meg, amikor kimondom: lehet, hogy ez az elsû reped¢s abszolÃt biztonsÀg- ¢s kivÀltsÀg¢rzetemen?
Lehet, hogy ´sszesÁtett biogrÀfiÀmmal ¢n is csupÀn igazolom Finkelkraut ÀllÁtÀsÀt
az àimaginÀrius zsidÂrÂlÊ, a àmeg nem tapasztalt szenved¢s ´r´ks¢g¢rûlÊ, àa szÀmüz´ttrûl, aki nem volt leigÀzvaÊ. SzÀrmazÀsommal, a trag¢dia Àrny¢kÀval, melyben f´lnûttem, elnyertem, mint a francia filozÂfus mondja, a magam (meg nem szolgÀlt) individualitÀsÀt ¢s k¡l´n´ss¢g¢t. Sem sz¢gyenkez¢sre, sem panaszra nem volt okom, a
zsidÂsÀgom, mÀsokhoz viszonyÁtva, bizonyos elûny´kkel jÀrt. Az iskolÀban hamarabb
felfigyeltek rÀm, mint iskolatÀrsaimra, ¢s mÀr az elsû k´nyvemmel Ãgy l¢ptem be az
irodalomba, mint a àzsidÂ tematikÀtÊ boncolÂ ÁrÂ. A àzsidÂsÀgomÊ tehÀt nem teher
volt, hanem ¢ppens¢ggel ennek ellent¢te. Hogyan fogadhatnÀm most el egyszeriben
az eg¢szen Ãj helyzetet, melyben Àldozat voln¢k, aki tele van retteg¢ssel, aki ¡ld´z´ttnek ¢rzi magÀt, akivel megism¢tlûdik az idegen vilÀgban ¢lû idegen t´rt¢nelmi szerepe, hiszen ¢n nagyon m¢lyre beleÀstam magam ebbe a kultÃrÀba, m¢g akkor is, ha
neki nincs sz¡ks¢ge reÀm. MÀs szerszÀmom nincs, csak a nyelv, amelyen besz¢lek, ez
a nyelv pedig mind´r´kre ide k´t´tt, ahol vagyok. BÀrhol mÀsutt identitÀs n¢lk¡li,
semmiv¢ foszlÂ ember lenn¢k.
TalÀn ¢ppen ez¢rt maradok meg ebben a k´rnyezetben, mely vilÀgos ¢s hangosan
kimondott erk´lcsi ¢s politikai ÀllÀsfoglalÀsaim miatt egyre ellens¢gesebb velem.
Ahogy gyülik a gonoszsÀg, ¢nbennem Ãgy gy¡lemlik a dac meg az ellenÀllÀs. AmÁg
f¢lelem n¢lk¡l, szÀmÁtÀs n¢lk¡l, a kettûs hovatartozÀs ¢rz¢se ¢s kisebbs¢gi ¢rzet n¢lk¡l
tudok besz¢lni, addig megtartom szem¢lyis¢gem egys¢g¢t. Abban a pillanatban, amint
ez megszünne bennem, amint elÀrasztana a f¢lelem, utolsÂ nyomorulttÀ vÀln¢k, vagy,
ami valÂszÁnübb, itt hagyn¢k mindent, hacsak, mint abszolÃt idegent, el nem zavarnÀnak innen. Azonban valahol a lelkem m¢ly¢n ¢rzem: ha elveszÁtem ezt, mÀsra nem
teszek szert. Nem tudom, meg tudod-e teljesen ¢rteni helyzetem k¡l´n´ss¢g¢t, hiszen
te, tekintet n¢lk¡l arra, mi t´rt¢nik ¢s hol vagy, magaddal ¢s magadban hordozod a
szÀrmazÀsodat, mik¢nt azt szellemesen ¢s a magad sajÀtos mÂdjÀn kifejezted a gy´kereid utÀn kutatva. °n a magam csalÀdfÀjÀrÂl nem sokat tudok mes¢lni, csak egy-k¢t
nemzed¢kre tudok visszamenni, a t´bbit ä lehet, hogy tudatos ä feled¢s borÁtja, a s´t¢ts¢gben rejtûzk´dik, valÂszÁnüleg az¢rt, mert eg¢sz¢ben keserü, elbÀtortalanÁtÂ ¢s
rem¢nytelen, Ãgyhogy csak k¢ts¢gbees¢sbe kergetn¢ az utÂdokat. TehÀt nincs vÀlasztÀsom. Lehet, hogy ez mÀsvalakit lesÃjtana, bel¢m viszont bÀtorsÀgot ´nt, hogy kitartsak ¢s ellenszeg¡ljek, amennyire az erûmbûl futja.
Hana hÀrom elbüv´lû napot t´lt´tt el a sivatagban. Bemer¢szkedett az ûskereszt¢ny
barlangokba. A valÂtlan sivatagi ¢g alatt hÀlt. Azt Árja, hogy a fiatal izraeliek nem tünnek ki az intelligenciÀjukkal. N¢mely barÀtunk gyermekei, akik AmerikÀban tanulnak, szint¢n azt ÀllapÁtottÀk meg, hogy amerikai kortÀrsaik intelligenciahÀnyadosa
el¢g alacsony. Meggyûzûd¢sem szerint az ilyen megÀllapÁtÀsok a nevel¢sbeli k¡l´nbs¢gek meg a k¡l´nb´zû tÀj¢kozottsÀg k´vetkezm¢nyei. A mi gyerekeink sokf¢le forrÀsbÂl szerzik tÀj¢kozottsÀgukat, mindenrûl tudnak egy keveset, mÁg Nyugaton a szak-
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irÀnyÃ specializÀciÂt dÁjazzÀk, ami m¢giscsak ennek a bizonyos ÀltalÀnos müvelts¢gnek
a kÀrÀra megy. Az idelÀtogatÂ k¡lf´ldiekkel valÂ talÀlkozÀsok ¢s besz¢lget¢sek n¢ha
bennem is azt az ¢rz¢st keltett¢k, hogy bÀr nap mint nap hatalmas mennyis¢gü informÀciÂ zÃdul rÀjuk, de nem tudnak k¡l´nbs¢get tenni a fontos meg a jelent¢ktelen, a
l¢nyeges meg a l¢nyegtelen dolgok k´z´tt, Ãgyhogy nem ¢rtik meg azt, ami nek¡nk
nyilvÀnvalÂnak tünik. No de ezek mÀr kulturÀlis ¢s mentalitÀsb¢li k¡l´nbs¢gek. Nem
¢rtek egyet azzal, hogy ez okossÀg-butasÀg k¢rd¢se volna.
HÃsz napig fÃjt a kossava, nagy hideg volt, fagyoskodtunk eleget. Most mÀr valamivel jobb. Sz´rnyü drÀgasÀg van, de a boltok m¢g Ãgy-ahogy el vannak lÀtva.
Mi az ÃjsÀg tifel¢tek? R¢gÂta nem kaptam tûled levelet, ami¢rt is a karÀcsonyi meg
az Ãj¢vi postaforgalmat vÀdolom.
Sok ¡dv´zlet ¢s jÂkÁvÀnsÀgok BobÀnak ¢s neked
Filip ¢s csalÀdja az Ãj, 1993. ¢vben
(1992 meg ne ism¢tlûdj¢k!)
Rovinj, 1995. V I. 23.
Kedves Filip!
T´bbheti tÀvoll¢t utÀn, mely elszakÁtott a szÀmÁtÂg¢pemtûl, ism¢t itt vagyok az ¢n kis
hazÀmban, melyet dolgozÂszobÀnak hÁvnak. TalÀn mÀris ki lehetne jelenteni: ahol a
szÀmÁtÂg¢ped, ott az otthonod. BÀrmikor t¢rek haza valahonn¢t, ¢n azt sohasem ¢rzem hazat¢r¢snek. Amikor BelgrÀdba jÀrtam haza, akkor is ugyanilyen ¢rz¢sem volt
mindig. A sz¡lûf´ldemre valÂ visszat¢r¢s pedig mindahÀnyszor megremegtetett, f¢lelemmel t´lt´tt el, ¢s valahogy szorongtam, hogy soha t´bb¢ nem szabadulok. Hova
lehetne hÀt visszat¢rni, kell-e egyÀltalÀn! Most ism¢t bÀmulom a tengert; a csÂnakok
lÀgyan ringatÂznak, a sirÀlyok meg nyugtalanok ma reggel, vijjognak, ¢s k´zvetlen¡l
az ablakom alatt rep¡lnek el.
FrankfurtbÂl j´vet, Àtutazva AusztriÀn, hirtelen Ãgy ¢reztem, hogy be kell fordulnom egy Gm¡nd nevü kisvÀrosba. De hÀt mi¢rt? Megpihentem a hosszÃ vezet¢s utÀn,
bejÀrtam a vÀroskÀt, aztÀn Gm¡ndtûl TolmezzÀig Boba vezetett, ¢n meg leeresztettem
az ¡l¢st, ¢s szundÁtottam egy kicsit. BÂbiskoltam csak, de ez is jÂt tett fÀradt testemnek.
°s ebben a f¢lÀlomban eszembe jutott (vagy Àlmodtam), hogy A m¢h kapuja cÁmü reg¢nyemben emlegettem ¢n ezt a Gm¡nd´t, ahol az OsztrÀkäMagyar MonarchiÀval
valÂ hÀborÃ idej¢n lÀger volt. Ide internÀltÀk a nagyapÀmat, Mato Kova§ot; itt is halt
meg. Gyerekkoromban sok t´rt¢netet hallottam nagyapÀrÂl, aki vagyonos, tekint¢lyes
ember volt, nagy kriptÀt ¢rdemelt volna, m¢gis idegen f´ld´n, jeltelen sÁrban nyugszik. A csalÀdi okiratok, telekk´nyvi kivonatok, keresztlevelek, hÀzassÀgi anyak´nyvi
kivonatok stb. k´z´tt hosszÃ ¢vekig hÀnyÂdott egy n¢met nyelvü papiros, aff¢le halottlev¢l, a lÀgerparancsnoksÀg ¢rtesÁt¢se, hogy itt ¢s itt meghalt Mato Kova§ stb.
Minderre persze csak k¢sûbb eml¢keztem vissza, amikor mÀr elhagytam Gm¡nd´t,
nem pedig akkor, amikor befordultam a vÀroskÀba. Vajon ez azt jelenti, hogy halott
elûd´m hÁvÂ szava vonzott oda, ahogy talÀn Jung mondanÀ, vagy a tudattalanrÂl van
szÂ, mely egy bizonyos pillanatban kirÃg a àl¢lek m¢ly¢rûlÊ? à¹r´kl´tt ´szt´nÊ, mondanÀ Jung.
Pôatban talÀlkoztam GavrÂval & comp.; kaptam k¢t p¢ldÀnyt a ZarÀndokokbÂl, Rovinjban pedig ott talÀltam jÃn. 5-i leveledet, valamint n¢hÀny darabot a T´visekbûl,
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melyeket Arsa hozott (ha valaki olvassa ezeket a leveleket, m¢g majd paranoizÀlÂdik
n¢mik¢pp, azt hiv¢n, hogy Arsa felfegyverez engem). A leveled egyÃttal az elsû v¢lem¢ny, az elsû benyomÀs a KristÀlyrÀcsokrÂl. A kritikusok t´bbet valÂban nem ¢rdekelnek, azelûtt sem k¢rdeztem meg a v¢lem¢ny¡ket soha; ami a te Át¢leteidben a legtisztÀbb, az az, hogy hangsÃlyozod valÂdi hozzÀÀllÀsodat: hogy ez alkalommal csak hüs¢ges ¢s hÀlÀs olvasÂ vagy, ami mÀr magÀban v¢ve is barÀtsÀg. Ez az, ami most hiÀnyzik
nekem, fûleg ebben a magÀnyban, ami vÀr rÀm. Cioran mondta egyszer: àAmikor
olyasvalakirûl besz¢l az ember, akit csodÀl, elt´lti a f´l¢ny ¢rz¢se.Ê °n boldog vagyok,
hogy a KristÀlyrÀcsokrÂl szÂlÂ leveledet olvasva meg¢reztem a te ilyen jellegü f´l¢nyedet.
Mi lesz az idelÀtogatÀsoddal, talÀlsz-e ism¢t valami kifogÀst? °n is mindig habozok,
ha el kell utazni valahovÀ, Gombrowicz szerint pedig bizonyos koron tÃl egyÀltalÀn
nem is kellene kimozdulniuk az embereknek, mert az valahogy kihÁvÀs a halÀlnak;
nyilvÀn ¢n is ez¢rt halogattam a szarajevÂi utat ä nem mintha megijedtem volna. Gavro heccelt ezzel; talÀn onnan tÀmadt benne ez a benyomÀs, hogy b¢csi utam elûtt megk¢rdeztem AksamijÀtÂl: àNem gondolod, hogy vesz¢lyes utazni, ha az igmani Ãton minden
¢lûbe belelûnek?Ê ý azt vÀlaszolta nyugodtan, hogy azon az Ãton valÂban lûnek, de ennek ellen¢re az emberek utaznak, van, aki meghal, habÀr az utazÀs legt´bbsz´r szerencs¢sen v¢gzûdik. Nincs bennem semmif¢le f¢lelem, talÀn csak az a bensû, szorongatÂ remeg¢s, amit becs¡letesen n¢ven kell nevezni: büntudat ez mindamiatt, amit a
honfitÀrsaim, a honfitÀrsaid tettek ezzel a n¢ppel meg ezzel a vÀrossal ä ha egyÀltalÀn
vannak nek¡nk honfitÀrsaink! SzÀmomra nem tÃl vigasztalÂ bandÀnak meg cs¡rh¢nek titulÀlni ezeket a rablÂkat ä de csak van valami megvÀltÀs a büntûl? Te mit gondolsz minderrûl?
Ha nincs kollektÁv büntudat, azt hiszem, ki kellene alakÁtani, hogy a teljesen Àrtatlanok is ny´gjenek a terhe alatt, ¢s Ágy hatni lehessen a valÂdi bün´s´kre, ¢s bek´vetkezzen a kollektÁv bünbÀnat. Persze a bün´s´k ¢s ideolÂgusaik fogjÀk utoljÀra megbÀnni a büneiket. Itt mÀr csak egyed¡l az Àrtatlanok bÀnkÂdnak. Egy horvÀt jogÀsz,
nagy fej a politikai ¢letben, tagadta, hogy egy ´nv¢delmi hÀborÃban büntettrûl lehetne besz¢lni; meg szabad ´lni a tizenegy ¢ves kislÀnyt, mert az apja szerb, akit àa csetnikekkel valÂ egy¡ttmük´d¢sselÊ gyanÃsÁtanak, ¢s ez¢rt nemcsak ût, hanem a gyerek¢t is meg kell ´lni, hogy Ármagja se maradjon a horvÀtelleness¢gnek. Mindez pedig
nem büntett, nem megtorlÀs; ´nv¢delmi ´szt´n gyanÀnt minden megengedett. Ez
t¢nyleg àa jog teljes dekadenciÀjÀnakÊ kora.
Be kell vallanom, hogy ¢lveztem, szinte k¢jelegtem benne, amikor a palei szerbek
megk´t´zt¢k a àk¢keketÊ, m¢g akkor is, ha elûre meg volt besz¢lve. K¢pzûmüv¢szeti
szempontbÂl fantasztikusan ´tletes filmszekvenciÀnak lÀtszott az eg¢sz. Ez volt ennek
a hÀborÃnak a legpo¢tikusabb pillanata: a megmentûinket, mint a kutyÀkat, odak´t´zni bizonyos furcsa, fellinis objektumokhoz; valÂban fens¢ges lÀtvÀny, a vilÀgpolitika
csûdj¢nek ¢s a nyugati politikus pipogyÀk megalÀzÀsÀnak k¢sz metaforÀja. Nem tudom, lÀttad-e a felv¢teleket a halott szerb t¡z¢rekrûl (azt hiszem, valahol a DinÀri-hegyen), akiket a sajÀt ÀgyÃikhoz lÀncoltak, nehogy megsz´kjenek. Valahol azt olvastam,
azt hiszem, egy szerb tiszttel k¢sz¡lt interjÃban, hogy a hÀborÃ elej¢n HorvÀtorszÀgban megerûsÁtett ûrs¢ggel voltak k¢nytelenek ûrizni a kaszÀrnyÀkat, nehogy megsz´kjenek a katonÀk ä Àmde sz´ktek az ûr´k is. °n semmik¢ppen sem fogadom el azt a
t¢zist, hogy a n¢p jÂ, csak sokan kegyetlens¢gre k¢nyszer¡lnek, mert hÀt ilyen harcias
bandÀk garÀzdÀlkodnak, akik a mi àjÂ embereinketÊ rÀk¢nyszerÁtik arra, hogy azt tegy¢k, amit. Elûsz´r is a mieink nem jÂ emberek, ¢s ha t´megbe verûdnek, ¢s meg-
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szoptatjÀk ûket a hazafiassÀg tej¢vel, azt hiszem, v¢rszomjasakkÀ vÀlnak. Az ÀgyÃikhoz
lÀncolt t¡z¢rek csupÀn a rabsÀg alattvalÂi ¢s ´nk¢ntesei! Ha eld´nt´tted, hogy t´bbet
nem szolgÀlsz, Áme a szabadsÀg, v¢li La Bo©tie, az ´nk¢ntes rabsÀg teoretikusa. °n
szem¢ly szerint azt gondolom, hogy ezek a meglÀncolt ÀgyÃsok akkor lûttek csak igazÀn nagy kedvvel, mert ezek a lÀncok igazoltÀk ûket, megszabadÁtottÀk ûket a büntudattÂl. T´bbfajta lÀnc van; ezek a mi, Ãgymond szÂfogadatlan k´zn¢p¡nk mentÀlis
szimbÂlumai. Azt ÀllÁtom ¢s meggyûzûd¢sem, hogy nem az¢rt sz´ktek volna meg ÀgyÃzÂfeladataik elûl, mert eljutottak bizonyos felismer¢sekhez, mert ellene fordultak a
hÀborÃnak meg az ´ld´kl¢snek, hanem egyszerüen gyÀvasÀgbÂl sz´ktek volna meg.
írni kellene egy cikket A gonoszsÀghoz lÀncolva cÁmmel.
NyÀron itt maradok, ¢s ezÃttal lazÁtok egy kicsit. F¡r´dni fogok, ¢s visszat¢rek az
olvasÀshoz; visszat¢rek egyes, mÀr olvasott k´nyvekhez, ¢s lassan ´sszerendezem az
anyagot egy reg¢nyhez, mely az ´sszeomlÀs korÀrÂl, a mi korunkrÂl fog szÂlni; de
fantaziÀlni is fogok a rablÂ¢letrajzokrÂl vagy mÀs t´rt¢netekrûl az isztriai mÃltbÂl. N¢ha Ãgy ¢rzem, hogy idûnk java r¢sz¢t megÁratlan k´nyvek kigondolÀsÀra pazaroltuk.
Ez a reg¢ny errûl az ´sszeomlÀsrÂl nagyon homÀlyos elûttem, nincs meg a kulcsa, a
cÁme, ¢s egyre inkÀbb Ãgy forog a fejemben, mint valami r¢mÀlom. Min¢l t´bb valÂs
esem¢ny Àll rendelkez¢semre, annÀl erûsebb bennem az a benyomÀs, hogy ez az eg¢sz
korszak, Ãgy 1991-tûl mÀig, olyan, mint egy Àlom. Lehet, hogy Àttetszûv¢, mÀr-mÀr
valÂtlannÀ kell tenni e korszak valÂsÀgÀt ¢s realizmusÀt. Szeretn¢m el¢rni a m¢ly¢t
annak, aminek a hÀborÃ a felszÁne. Bergyajev szerint a hÀborÃ hatalmas jelen¢s, megmutatkozÀs, olyasmi, mint a csoda; tehÀt olyasminek a felszÁni projekciÂja, ami sokkal
m¢lyebben fekszik. Szerinte a hÀborÃ ´nmagÀban nem a gonosz, inkÀbb egy m¢lyebb
gonosz k´vetkezm¢nye. ögy gondolja, hogy amÁg a felszÁnen b¢ke uralkodott, a m¢lyben mÀr ott fortyogott a gonosz. A mi szellemi Àllapotunk olyan nyomorÃsÀgos, hogy
meg¢rdemelj¡k a hÀborÃt, avagy Bergyajev nyelv¢n szÂlva, a hÀborÃ a kisebbik rossz
ahhoz k¢pest, ami àmocsaras lelkeinkbenÊ zajlik.
Egy folyÂiratban olvasom A. Adamov Rettenetes naplÂjÀt. Sz¢pen megmondja, hogy
mÀr fejbûl tudja àa nyomorÃsÀg roppant, v¢gtelen sz´veg¢tÊ, s hogy a gonosz a gonosz
szÁv¢bûl fakad, àaz eredeti mÁtoszok ÂriÀsd´g¢bûlÊ. Ez a tehets¢ges ÁrÂ ¢s tÀborlakÂ
harminchÀrom ¢vesen azt Árta, hogy meg´regedett, s hogy mindig is àszorongva ¢lt,
¢s hazÀtlanul, ´nmagÀbÂl kit¢pveÊ. Szeretem, ha mÀsvalaki definiÀlja a mi Àllapotainkat, mert ez arra serkent benn¡nket, hogy ezt mi is, mÀs mÂdon, megtegy¡k.
A te Kova§od
BelgrÀd, 1995. VIII. 10.
Kedves Mirko!
MÀr jÂ ideje komor nyugtalansÀg borul rÀm, folyamatosan el¢gedetlen vagyok. ValÂban felfoghatatlan, milyen ripsz-ropsz sz¢tesett, m¢gpedig teljesen, a dolgok bizonyos
rendje, mÀsik pedig sehogyan sem tud kialakulni. Kil¢pt¡nk egy szociÀlis jogokkal
hivalkodÂ, k¢pmutatÂ tÀrsadalombÂl, mire n¢hÀny gengszterfamÁlia uralma alatt talÀltuk magunkat. ImmÀr valamif¢le morÀl, jog, igazsÀgossÀg puszta lÀtszatÀnak a megteremt¢se sem fontos. Ezek most privÀt ideolÂgiÀik ¢s vÀllalataik elveihez igazÁtjÀk,
t´meges harÀcsolÀshoz szoktatjÀk a n¢pet. Nekik mi csupÀn vesz¢lytelen muslincÀk
vagyunk, akik legf´ljebb zÃgnak a f¡l¡k k´r¡l. Unalmasan, de vesz¢lytelen¡l.
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Ami m¢g k¡l´n nyugtalanÁt, az a f¢lelem, hogy elveszÁtem a mindennapi ¢let irÀnti
t¢nyleges valÂsÀg¢rz¢kemet. Nincs t¡relmem aff¢le ànyugodtÊ, àegyszerüÊ besz¢lget¢sekhez, taszÁtanak azok, akik nem ¢rtik vagy nem akarjÀk meg¢rteni ¢s f´lfogni, milyen m¢lys¢gig tragikus a helyzet¡nk, akik jelent¢ktelen, teljesen mell¢kes dolgokkal
foglalkoznak, ¢s semmi ¢rdeklûd¢st nem mutatnak a viharos ¢s nyugtalanÁtÂ esem¢nyek irÀnt. Vajon magam is kizÀrÂlagossÀ ¢s intolerÀnssÀ vÀlok, amikor k¢ts¢gbe vonom mÀsok jogÀt arra, hogy ¢rdektelenek legyenek, hogy csak a fenyegetett privÀt
¢let¡k megment¢s¢vel t´rûdjenek? °n Ãgy ¢rzem, hogy ezekben a s´t¢t idûkben megengedhetetlen Ágy viselkedni, ilyen ´nzûn, de vajon igazam van-e? Hiszen tÃl sok szerencs¢tlens¢g ¢s igazsÀgtalansÀg ¢s k¡l´nf¢le rettenet van ebben a vilÀgban, k´zt¡k
olyanok, melyeket egyik ember okoz a mÀsiknak, ¢s ezek a legszomorÃbbak ¢s leg¢rtelmetlenebbek, Ãgyhogy minden aktivitÀs megtorpanna, ha kizÀrÂlag a mindenf¢lefajta igazsÀgtalansÀg kijavÁtÀsÀra szenteln¢nk magunkat.
A mi mai helyzet¡nket ànagy r¢mÀlomnakÊ nevezhetn¢nk. De ne Àltassuk magunkat azzal, hogy ez v¢gleges csûd´t jelent. A harcias retorikÀbÂl ¢s f¡lsiketÁtû lÀrmÀbÂl
valami sajÀtos fÀsultsÀgba s¡ppedt¡nk. Hogyhogy alig esik szÂ a t¢v¢hÁradÂban a krajinaiak hatalmas m¢retü, t´meges elvÀndorlÀsÀrÂl, k¢rdezte tûlem egy sv¢d ÃjsÀgÁrÂ,
hogyan lehets¢ges, hogy a t´bb szÀzezer menek¡lt exodusa k´zepette a szerb hatalom,
e balsors fû okozÂja, Ãgy tesz, mintha semmi k¡l´n´s nem t´rt¢nne.
Innen is, onnan is hallom, ott nÀlatok is, itt minÀlunk is azt besz¢lik, hogy ezek az
emberek azt kaptÀk, amit meg¢rdemeltek. Ez v¢lem¢nyem szerint kegyetlen, igazsÀgtalan Át¢let, ¢s nem is pontos. Ebben a hÀborÃban a menek¡ltek, bÀrmely oldalon ä
mÀrpedig minden¡tt voltak ä, arra szolgÀltak, hogy kiegyenlÁtsenek vel¡k bizonyos
r¢gi ¢s Ãj szÀmlÀkat, alku tÀrgyai voltak, ¢s àmagasabbÊ, àt´rt¢nelmiÊ c¢lok megvalÂsÁtÀsÀt akartÀk el¢rni vel¡k. A j´vûben ¡r¡gyk¢nt szolgÀlnak majd Ãj ´sszetüz¢sekre,
az ÀllandÂ fesz¡lts¢g ¢s gyül´lk´d¢s f´nntartÀsÀra, amire minden diktatÂrikus ¢s nem
demokratikus hatalomnak sz¡ks¢ge van.
Ennyi elk´vetett büntett utÀn ä nincsenek bün´zûk. SzerbiÀban azt kiÀltozzÀk teli
torokbÂl, hogy nincsenek bün´zûk, hisz nem vett¡nk r¢szt a hÀborÃban! HorvÀtorszÀgban
(mint emlÁted): mi v¢dekezt¡nk, ¢s aki v¢dekezik, az nem bün´zhet! Ez nem jelenti azt, hogy
nivellÀlom a bün´ss¢get, de sok a bün´s, ¢s m¢g t´bb a gy´trelem meg a szerencs¢tlens¢g. Vesz¢lyes abban a tudatban ¢lni, hogy a bün´z¢s csakis a mÀsik privil¢giuma.
Az ember az¢rt s¡llyed a bünbe, mert gyül´l, mert bosszÃszomjas, mert Ãj ¢s r¢gi adÂssÀgai vannak, az¢rt, mert igazsÀgtalansÀgot k´vet el vagy igazsÀgot keres. Pedig az igazi gyûztes csakis az lehet, aki nem bün´z´tt. Lesz-e egyÀltalÀn gyûztes?
Az elk´vetett bün´k m¢rt¢k¢nek felbecsl¢se teljesen t¢ves. Vagy kisebbÁtik, vagy n´velik a bün´ket. A propaganda sz¡ks¢glete szerint. Mi maradt Hemingway hÁres mondatÀbÂl: àAhol meghal egy ember, az eg¢sz emberis¢g hal megÊ? Semmi sem maradt!
Mindent t´megesen tesznek ä t´meges kiv¢gz¢sek, a lakossÀg t´meges el¡ld´z¢se,
eg¢sz vÀrosok lerombolÀsa, telep¡l¢sek megsemmisÁt¢se. A szakemberek arrÂl vitatkoznak, hogy egy t´megsÁrban k¢tezer vagy àcsakÊ ´tszÀz hulla van-e. Meg kell mondanom, hogy nem lÀtok tÃl nagy k¡l´nbs¢get. Mik¢nt mindig tÀrgytalan volt szÀmomra
az a vita is, hogy Jasenovacon ´tvenezer vagy ´tszÀzezer ember v¢gezte-e ¢let¢t. A bün´zûket nem az elk´vetett büntettek szÀmÀval m¢rik! Aki egyetlenegy Àrtatlan embert
is eltett lÀb alÂl, Isten elûtt mind´r´kre bev¢rezte a kez¢t, ¢s nincs szÀmÀra bocsÀnat!
°s ami Àll Jasenovacra, az Àll SrebrenicÀra, SzarajevÂra, MosztÀrra, Vukovarra is...
Mint tudod, nem ¢rtek egyet azzal, hogy kollektÁv bün´ss¢get varrjanak a n¢pekre.

706 ã Filip DavidäMirko Kova§: Levelesk´nyv 1992ä1995

Ha egys¢gesnek, kerek eg¢sznek ÀllÁtjÀk be a n¢pet, ez v¢g¡l Haushofer geopolitikaelm¢let¢hez vezet, mely ¢lû organizmusnak tekinti a nemzetet, a àv¢r ¢s talajÊ elm¢let¢hez vezet, hûsi ¢s bün´s nemzetek t¢telez¢s¢hez, akiknek vagy van, vagy nincs joguk Ãj ter¡letekre kiterjeszkedni, a v¢gsû k´vetkezm¢ny pedig az, hogy genocid nemzetekre meg a t´bbiekre osztjÀk fel a n¢peket, amibûl pedig az k´vetkezik, hogy bizonyos n¢peket kiirtani abszolÃt isteni hÃzÀs, mÁg mÀsok mÀr a puszta l¢tez¢s¡kkel ki¢rdemelnek minden privil¢giumot ¢s isteni szÀnalmat. Ezekben az esetekben n¢pek
helyett t´megekrûl kell besz¢lni, a t´megre pedig, mint Hannah Arendt kifejtette, a
gonosz mindig valami morbid csÀberûvel hat, àa t´meg mindig ¡dv´zli az erûszakotÊ.
A totalitÀrius rendszerek, vagy amelyek totalitarizmusra ¢s ´nk¢nyuralomra t´rnek,
nem maradhatnak f´nn szervezett t´meg n¢lk¡l, melyet a diktÀtorok n¢ha nemzetnek
neveznek, mÀskor ideolÂgiai vagy osztÀlyfogalmakkal illetik, ahogy az adott pillanat
megkÁvÀnja annak ¢rdek¢ben, hogy hipnotikus erûvel alÀrendelj¢k a t´megeket.
çmde, habÀr gyanÃperrel illetem a kollektÁv bün´ss¢g elm¢leteit, meggyûzûd¢sem,
hogy kollektÁv felelûss¢grûl besz¢lni szabad ¢s kell is. A bün´ss¢g jogi kategÂria, a felelûss¢g pedig morÀlis, etikai. A bün´k¢rt egy¢neket Át¢lnek el, nem pedig n¢peket,
Àmde azokat a n¢peket, akik a vÀlasztÀsokon bün´zûket ¢s bün´zûkbûl ÀllÂ kormÀnyt
juttattak hatalomhoz, ¢s elfogadtÀk az erûszakot meg a t´rv¢nytelens¢get, felelûss¢gre
lehet vonni.
NyilvÀnvalÂ, hogy addig nem lesz igazi b¢ke, mÁg meg nem buknak teljesen, minden Áz¡kben azok a vesz¢lyes eszm¢k, amelyek miatt kit´rt a hÀborÃ. De nemcsak katonai veres¢gre gondolok, hanem a àdenacifikÀciÂÊ elker¡lhetetlens¢g¢re. így szoktÀk
emlegetni azt a k´zismert processzust, amit a n¢met n¢pen hajtottak v¢gre a II. vilÀghÀborÃ utÀn, s amit Broch egyszerüen Ágy definiÀlt: àfelnyitni a szemetÊ. MegmagyarÀzni minden egyes embernek, beleverni a fej¢be, hogy hova vezet a n¢pbolondÁtÀs,
a t´meghiszt¢ria, hova vezetnek a k¡l´nf¢le àn¢pgyül¢sekÊ, mindaddig, mÁg f¢ny nem
der¡l az ÀllÁtÂlagos patriotizmussal, ÀlhazafisÀggal, a politikai oligarchia pragmatikus
¢rdekeivel, bizonyos ideolÂgiÀkkal leplezett szemf¢nyveszt¢sek ¢s csalÀsok l¢nyeg¢re.
Minden megbolondÁtott egy¢nnek fel kell fognia, hogy t¢ved¢s¢nek bün´s dimenziÂja
van, ¢s ki kell okÀdnia magÀbÂl azt a gyilkos m¢rget, mellyel a m¢dia, az int¢zm¢nyek,
a politikusok megm¢rgezt¢k. çmde fennÀll a kÁnos k¢rd¢s: vajon az ilyen alapos, mindent fel´lelû denacifikÀciÂnak elker¡lhetetlen elûfelt¢tele-e a teljes, a hatalmas katasztrÂfa ä a k´zelgû kijÂzanodÀs elûtti katarzis? Ha ez a nagy ¢bred¢s felt¢tele, akkor
m¢g sok neh¢z nap vÀr rÀnk, m¢g sok szerencs¢tlens¢g, keserv, trag¢dia.
Egy¢bk¢nt nincs szemernyi illÃziÂm sem afelûl, hogy a àjÂÊ erûsebb lenne, mint a
àgonoszÊ, ¢s v¢g¡l diadalmaskodik. A jÂ valahogy gy´ng¢cske, kompromisszumra hajlÂ, ÀllandÂan visszavonulÂban van, ¢s kibÃvÂt keres. A gonosz lenyüg´zû. A gonosznak
büvereje van. A kabbalistÀk szerint a gonosz is Istentûl valÂ. A b¢ke ¢s a gyarapodÀs
periÂdusait a t´rt¢nelemben valamif¢le dekadencia jellemzi. A hÂdÁtÂ hÀborÃknak
tiszteletbeli hely¡k van a àt´rt¢nelmi fejlûd¢sÊ nekilendÁt¢s¢ben. Mit t´rûdik a t´rt¢nelem azzal a szÀmtalan egy¢ni gy´trelemmel, melynek mi is tanÃi vagyunk? Vagy
azokkal, akik bün´z¢ssel szerezt¢k meg hatalmas vagy kicsike szem¢lyes vagyonukat
vagy eg¢sz birodalmakat.
J´ssz-e Grazba? °n megyek, ¢s valÂszÁnüleg Vera is. Nem lenne rossz, ha ott mindannyian talÀlkoznÀnk, mert Rovinj nek¡nk m¢g mindig tÃl messze van ¢s el¢rhetetlen.
°rdekes ez az ´tlet, hogy ism¢t j´jjenek ´ssze Grazban azok az ÁrÂk, akik tÁz ¢vvel ez-
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elûtt ott voltak. Csak kevesen (¢s ¢n k´z¢j¡k tartozom) ¢lnek ott, ahol akkoriban. LovrenoviÔ ZÀgrÀbbÂl j´n, UgreôiÔ AmszterdambÂl, ónajder Berlinbûl, Mile StojiÔ B¢csbûl, Karahasan SalzburgbÂl, Rada IvekoviÔ PÀrizsbÂl. Mennyi t´r¢s volt ezeknek az
embereknek az ¢let¢ben! TÁz ¢vvel ezelûtt m¢g csak nem is Àlmodtunk ilyesmirûl! Voltak ugyan balsejtelmeink, de ekkora f´ldreng¢st senki sem lÀthatott elûre. Gyere el
mindenk¢ppen, hogy semleges terepen, a semleges AusztriÀban, fenn az Alpokban
eml¢kezetess¢ tegy¡k ezt a szomorÃ ¢vfordulÂt. ¹r¡l´k ennek az utazÀsnak, habÀr a
visszat¢r¢s gondolata ezt az ´r´m´t is eleve cs´kkenti.
ºdv´zlet BobÀnak ¢s neked a, rem¢lem, k´zeli viszontlÀtÀsig.
Filip
Rovinj, 1995. IX. 8.
Kedves Filip!
MÀr itt a szeptember, az a kev¢s turista ¢s ismerûs, aki itt jÀrt, elment, elviharzott a
Vihar, a szerb ideolÂgia ¢s t¢bolyult r´geszme, hogy nem lehet mÀsokkal egy¡tt ¢lni,
ellen¡k fordult. A haragos krajinaiakat most Ãgy ¡ld´zik el, ahogy ûk ¡ld´zt¢k el a
horvÀtokat; k´lcs´nkeny¢r visszajÀr, mondanÀ a n¢p. A horvÀt bosszÃ is kegyetlenre
sikeredett. Slobodan JovanoviÔ azt Árta egyszer r¢g, hogy a szerbeknek nincs ¢rz¢k¡k
a politikai sakkhoz, k¡l´n´sen, ha a horvÀt a partner. Azt mondja, hogy ezek a dinÀriak
lobban¢konyak, ¢s mindent egybûl akarnak, meg hogy fontosabb nekik pÀrbajra hÁvni
a horvÀtokat, mint Àtgondolt politikÀt folytatni. A szerbek akkor sem gondolkoznak,
amikor minden komoly ember elgondolkodik: tudniillik miutÀn veres¢get szenved.
Ilyenkor mindenki f´l¡lvizsgÀlja, m¢rlegeli az okokat, ûk meg jajgatnak, hogy elÀrultÀk ûket, k¡l´nben egyenlûv¢ tett¢k volna ZÀgrÀbot a f´lddel, ¢s àleromboltÀk volna
a katedrÀlisukatÊ. DrÀgÀn fizetnek a r´geszm¢ik¢rt. S. JovanoviÔ egy hely¡tt azt
mondja: àMivel nem tudtak a horvÀtokkal z´ld Àgra vergûdni, a szerbek elvesztett¢k
a t¡relm¡ket, ¢s arra a k´vetkeztet¢sre jutottak, hogy k´zt¡k nem lehets¢ges k´z´s
¢let.Ê A szerb politikÀrÂl sz¢pen ¢s pontosan megmondja, hogy nem mÀs, mint àlobban¢kony Àllami harciaskodÀsÊ. Van valami perverz az olyan rafinÀlt szerb nacionalistÀkban is, mint amilyen MedakoviÔ vagy PaviÔ, akik tudÀsuk ¢s müvelts¢g¡k ellen¢re a primitivizmust gerjesztik, azt izgatjÀk fel a n¢pben, ami benne ´szt´n´s ¢s aljas.
Nem feledhetem azt az undorÁtÂ jelenetet, amikor a Nagyszerb kongresszuson a Sava-k´zpontban felÀll a teljes, tekint¢lyes szerb nagyk´z´ns¢g, ¢s tapsviharral k´sz´nt
egy Vu§ureviÔet, aki felmÀszik a szÂnoki emelv¢nyre, ¢s azt muzsikÀlja, ami a szerb
f¡lnek drÀga, s amiben û is hisz szeg¢ny: rÀkezd a szerbs¢grûl szÂlÂ, szÀzszor megrÀgott, p¢pp¢ ûr´lt mes¢kre, egy falusi v¢reb mes¢ire, melyeket az orszÀg csÃcs¢rtelmis¢gi gÀrdÀja tisztelettel hallgat v¢gig, a pÀtriÀrkÀk ¢s a p¡sp´k´k pedig talpra sz´kkenve ¡dv´zlik a szent szerb ¡gy harcosÀt. °s pontosan ugyanezen a helyen egybehangzÂn kif¡ty¡ltek egy Gojko Nikoliôt, aki jÂ szÀnd¢kÃan figyelmeztette ûket arra,
hogy hova zuhannak.
Nemr¢g felk¢rtek egy svÀjci laptÂl, hogy Árjak egy cikket a szerbähorvÀt ikerpÀrrÂl,
a mi politikai zsÀkutcÀnk bÀtor hûseirûl, akik, mint lÀtod, tovÀbbra is a ànegativizmus
tÁpusaik¢ntÊ keltik fel a figyelmet. Az ÃjsÀgokat mindig ¢rdeklik a destruktÁv, negativista hûs´k; rÂluk Árni annyi, mint megt´lteni a fekete politikai krÂnika hasÀbjait.
DvornikoviÔ szerint a zoolÂgus undorÀt legyûzve tanulmÀnyozza a gilisztÀk meg a pat-
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kÀnyok anatÂmiÀjÀt, ¢s Ágy kellene szeml¢lni n¢mely kulturÀlis ¢s politikai monstruozitÀst is, mert azoknak is megvan a maguk biolÂgiÀja. Tudod, nem volt kedvem boncolni a negativista hûs´k anatÂmiÀjÀt, mÀr tÃl sok bennem az undor. DvornikoviÔ A
negativizmus tÁpusai cÁmü remek sz´veg¢ben egy hely¡tt az Àll, hogy a faji negativizmus
mindent eltipor, ami ´naffirmÀciÂjÀnak ÃtjÀban Àll. Azt mondja, hogy a negativista
technikÀja egyszerü: a mÀsikat ¢s minden mÀst kicsinyÁteni, hogy û magasabbnak
lÀtsszon. HabÀr a mi k¢t hûs¡nk ideolÂgiai tejtestv¢rpÀr, akik ugyanazt fÃjjÀk, azt hiszem, lehetne k¡l´nbs¢get talÀlni k´zt¡k, de ¢n mÀr belefÀradtam mindebbe, nem
tudok ezzel babrÀlni, emellett nem is akarok a nyugatiak kedv¢ben jÀrni, mert szerint¡k ezek a barbÀrok, akik megkaparintottÀk a hatalmat, a mi egyetlen sorsunk, amit
mi magunk kovÀcsolunk magunknak, s hogy a vÀgÂhÁd a mi term¢szetes k´rnyezet¡nk, abban nevelûd¡nk, abban n´v¡nk fel, jÀrunk egyetemre, szeret¡nk, szenved¡nk, Árunk. Egy francia ÃjsÀgÁrÂnak ¢s jeles ÁrÂnak elmes¢ltem azt a t´rt¢netet, amit
okos barÀtnûnktûl ¢s a kitünû ÁrÂnûtûl, Dubravka UgreôiÔtûl hallottam. Amikor a kilencszÀz ¢ves vÀrosban, ZÀgrÀbban felszÀllt a villamosra, belebotlott egy ismerûs¢be,
aki azzal k´sz´nt´tte, hogy befogta az orrÀt, ¢s felkiÀltott: àbüzlik a jugÂszukaÊ. Ez a
francia Ãr erre mosolyt erûltetett az arcÀra, ¢s zavartan, Àlszellemesen kib´kte: àDe
hÀt m¢rt jÀr villamoson?Ê ögy lÀttam, hogy cinizmusÀban ¢lvezet¢t lelte jÂ ismerûs´m,
a franciatanÀrnû is, aki vel¡nk volt. Ism¢t eljutunk az ¢rtelmis¢gi nevü rÀkfen¢ig. Amikor a szellemileg alultÀplÀlt fajta lek´pi a k´ltûnût a villamoson, azt m¢g Ãgy is lehetne
¢rteni, hogy azoknak az ¢rtelmis¢gieknek az akaratÀt teljesÁti, akik àlÀngra lobbantottÀk a szenved¢lyt a plebejusok szÁv¢benÊ, de ha ugyanezt az UgreôiÔet az egyetemi
professzor koll¢gÀk vÀgjÀk ki az egyetem villamosÀbÂl, mint egy leprÀst, mert a k´ltûnû ¢s koll¢ganû nem Àtallta leszidni a hatalmon l¢vû bunkÂkat, akkor bizony a szellem ¢s az erk´lcs Àllapota tiszta nulla nullissima.
MiloôeviÔ minden rossz csÀszÀra. Szereti, ha Ãgy besz¢lnek rÂla, mint egy sz´rnyetegrûl, mert ez homÀlyba burkolja ût, ¢s elk´d´sÁti a jelens¢g banÀlis oldalÀt. MiloôeviÔet legjobban Levy-Bruhl primitÁv mentalitÀst taglalÂ elemz¢seinek f¢ny¢ben lehetne szem¡gyre venni. Azt hiszem, hogy v¢g¡l k´lcs´n´s gyül´let fog kirobbanni k´zte
meg a n¢pe k´zt. Ha azon kapom magam, hogy szenved¢lyesen besz¢lek errûl a kalandorrÂl, akkor ideje lesz egyszer s mindenkorra pontot tenni ennek a t´rt¢netnek
a v¢g¢re. Az itteni hasonmÀsa is hasonszûrü àkomikus intrikusÊ, a komikum meg az
intrika ´tv´zete, rÀadÀsul hiÃ Ãjgazdag, aki mÀr Ázl¢stelen¡l parÀd¢zik a hiÃsÀgÀval
meg a gazdagsÀgÀval, ¢s ÂdÀkat k´vetel, ami¢rt ekkora mennyis¢gü nacionalizmus
tulajdonosa, ami neki pompÀt, a k´zn¢pnek meg mÀmort hozott. Szem¢lyes v¢lem¢nyem szerint itt is, ott is kevesen vagyunk, akik szeretj¡k a demokrÀciÀt, ¢s ahhoz Àllunk a legk´zelebb, amit DvornikoviÔ egyszer r¢gen àprimitÁv f¢ldemokrÀciÀnakÊ nevezett, melyben àa bün´z¢s meg a patolÂgia elvÀlaszthatatlan barÀtokÊ. °s ha elgondolkodom minderrûl, akkor meg¢rtem a kis n¢pek ´nizolÀciÂjÀt, hogy m¢rt Àllnak
oly k´nnyed¢n rossz oldalra. A mi ¢let¡nkben mÀr nem lesz kiÃt ebbûl a politikai,
tÀrsadalmi, t´rt¢nelmi, kulturÀlis stb. ´nizolÀciÂbÂl. Itt maradunk a verm¡nkben, ¢s
azt jÀtsszuk, az elnyomÂk ellen hûz´ngve, hogy ki kit tud jobban leigÀzni, ami jÂ mÂdszer arra, hogy itt maradjunk fogva, ahol vagyunk. S mivel nem lehet¡nk mÀsok, mint
amik vagyunk, a szenved¢lly¢ fokozott naciofilia voltak¢ppen az egyetlen mened¢k¡nk. Ez magyarÀzza a patologikus hazaszeretetet meg a xenofÂbiÀt ¢s a sovinizmust
is. A kitünû magyar t´rt¢n¢sz ¢s politikai gondolkodÂ, BibÂ IstvÀn A kelet-eurÂpai kisÀllamok nyomorÃsÀga cÁmü tanulmÀnyÀban a nacionalistÀk tulajdonsÀgai k´z¢ ä mint
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amilyenek az àirracionÀlis t´rekv¢sek ¢s k´vetel¢sekÊ, àvalÂs alapokat n¢lk¡l´zû ´nt´mj¢nez¢sÊ, felt¡nteti az à´r´k sirÀnkozÀstÊ is, ami a mi nacionalistÀinkbÂl is buzog.
Arra kellene t´rekedn¡nk, amit Baudrillard javall: hogy ¢let¡nkbûl min¢l elûbb tünj´n el a politika ¢s a t´rt¢nelem! De jaj, a t´rt¢nelem nem mÀs, mint egy àv¢gtelen
neurÂzisÊ, mondta rokonod, Freud.
°s hogy visszat¢rjek a szerbähorvÀt ikerpÀrrÂl szÂlÂ ÁrÀsra, amit k¢rtek: ¢n kimondtam a magam t´rt¢nelmi nem¢t! Nincs Ányemre, hogy vÀllon veregessenek, mert bÀtran szembeszÀllok, ¢s az intellektuÀlis tisztess¢g ÀllÀspontjÀt k¢pviselem. IntellektuÀlis
tisztess¢g nincs, ¢s ha volna is, az egyetemes tisztess¢gtelens¢gben nincs, aki rÀismerjen. Pascale mes¢lte, hogy a francia tisztek, akik az UnprofornÀl szolgÀltak ä û volt a
tolmÀcsuk ä, f¢lretett¢k a MiloôeviÔrûl szÂlÂ, a Lib¢rationban megjelent cikkem f¢nymÀsolatÀt, ¢s amÃgy katonÀsan mind ¢lvezt¢k, hogy lesÃjtottam erre a politikai elefÀntra. De ¢n nem akarok nekik t´bb ilyen ¢lvezetet okozni! Orwell mÀr r¢g àmorÀlis
disznÂÂlnakÊ titulÀlta a nyugati politikÀt.
Arsa hozott nekem m¢g n¢hÀny Re§et; elolvastam egy nû, valami RosiÔ recenziÂjÀt
a KristÀlyrÀcsokrÂl. ýszint¢n szÂlva alig volt erûm v¢gigolvasni ezt a kritikÀt, hÀtulrÂl
kezdtem, aztÀn Àtugrottam sorokat, majd àÀtlÂsanÊ mentem v¢gig rajta, ahogy n¢hai
barÀtnûm, M. mondanÀ; v¢g¡l belÀttam, hogy rosszkedvüen olvasok, ¢s egyÀltalÀn
nem ¢rdekel a sz´veg, inkÀbb tovÀbb lapozgattam a folyÂiratban. °rz¢sem szerint ¢rdekes folyÂirat, habÀr UgreôiÔ azt mondta itt a teraszon, hogy jÀrt a kez¢ben, ¢s neki
v¢g¡l is visszataszÁtÂ a koncepciÂja, mert ennek a vÀgÂhÁdnak a k´zep¢n, akkor, amikor a szerbek k¢t nap alatt 5000 muzulmÀnt lem¢szÀrolnak, a Re§ tiszta irodalommal
foglalkozik, û azonban azt vÀrja, hogy m¢giscsak szentel majd egy szÀmot a kambodzsai hÀborÃnak, vagy legalÀbb az Ãj hÀborÃs kambodzsai novellisztikÀnak. ý ezt a
cinizmust nemigen k¡l´nb´zteti meg a Karad¥iÔ¢tÂl. °n erre azt feleltem, hogy a
folyÂirat mindettûl f¡ggetlen¡l jÂ lehet, de Dubravka k´zbevÀgott, ¢s kijelentette,
hogy nem, mert nincsenek krit¢riumai, hogy az amoralitÀsÀrÂl ne is besz¢lj¡nk. V¢g¡l, mondta, azok az ÁrÂk ¢s novellÀk, melyeket fordÁtgatnak ¢s k´z´lnek, a maguk
orszÀgÀban sem jelentenek semmit. Az ilyen folyÂiratok a hatalom malmÀra hajtjÀk a
vizet, a hatalom is azt ÀllÁtja, hogy semmi k´ze sincs ehhez a sz´rnyü hÀborÃhoz, ¢s
ha majd egyszer valaki v¢giglapozza az ilyen folyÂiratokat, azt fogja hinni, hogy a hatalom valÂban igazat mondott, hogy gondtalan idûk jÀrtÀk: a fordÁtÂk fordÁtottak, az
olvasÂk olvastak, a k´ltûk k´nnyed ¢s szerelmes verseket Ártak, a srebrenicai gyerekek
drÀmÀja pedig valaki mÀssal t´rt¢nt meg, ¢s valahol messze, m¢g KambodzsÀnÀl is
tÀvolabb. Mielûtt Ãgy tünne, hogy szÂcs´vet hasznÀlok a v¢lem¢nyem kifejez¢s¢re,
meg kell neked mondanom, hogy n¢mi habozÀs utÀn meggyûztek Dubravka ÀllÀspontjai, habÀr û, teljes joggal, csak Àmult, hogy ugyan mit van ezen habozni.
K¢tlem, hogy el tudn¢k menni Grazba; oktÂber 3-tÂl 9-ig halaszthatatlan k´teless¢geim vannak itt Rovinjban. Kilencedik¢n szabad vagyok, de hosszÃ Ãt lenne, innen
Grazig legalÀbb 5-6 Âra. Ha nem talÀlkozunk, talÀn egyszer megbesz¢l¡nk egy randevÃt valahol f¢lÃton, P¢csett vagy a Balatonon. Ha valami vÀltozÀs esik a terminusaimban, jelentem neked, ¢s talÀn elmegyek.
Sok ¡dv´zlet VerÀnak ¢s a gyerekeknek. Boba szÁvbûl ¡dv´z´l benneteket.
A te K.-d

710 ã Filip DavidäMirko Kova§: Levelesk´nyv 1992ä1995

BelgrÀd, 1995. X. 23.
Kedves Mirko!
Egyszer majd megk¢rdezz¡k, hogyan volt mindez lehets¢ges. Ez helyzet¡nk egyik kulcsk¢rd¢se. Sokan vannak, akik elvesztett¢k minden valÂsÀg¢rz¢k¡ket, t¢bolyognak, mint a
holdkÂrosok, ¢s nem ¢rtik, hogy mi van. A mindennapi ¢letet ÀtjÀrja az ÀltalÀnos katasztrÂfa ¢rz¢se, mintha bek´sz´nt´tt volna a vilÀgv¢ge.
Ez mindenekelûtt egy olyan Àllam kÂrsÀga, mely sehogyan sem tud talpra Àllni, ¢s
k¢ptelen meghozni a maga t´rv¢nyeit; paranoiÀs formÀciÂvÀ vÀltozott, ahol k¡l´nf¢le
r´geszm¢k hatalmasodtak el az emberekben: valamif¢le k¡lsû ´sszeesk¡v¢srûl, ´nn´n
grandiozitÀsukrÂl, belsû ellens¢gekrûl, ÀrulÂkrÂl, az à´t´dik hadoszloprÂlÊ. Ott, ahol
szinte minden beteges ¢s sz¢tdÃlt, neh¢z eg¢szs¢gesnek ¢s igaznak maradni. Persze
ez mindenekelûtt àa barikÀdok innensû oldalÀnÊ zajlÂ esem¢nyekre vonatkozik, a vilÀgnak erre az elszigetelt, b¢lpoklos szelet¢re, ahol most ¢lek, mely oly k¢ts¢gbeesetten
kiÀltja ki magÀt Ãj JugoszlÀviÀnak.
Ebben az eg¢szben a legnagyobb csalÂdÀst nem azok az agyalÀgyult ´regemberek
jelentik, akik MiloôeviÔben mÀsodik TitÂt lÀtnak, ¢s t´bb¢ semmi k¡l´nbs¢get sem
tesznek a fasizmus, a nacionalizmus, a kommunizmus meg a demokrÀcia k´z´tt. A
valÂdi probl¢mÀt a fiatalok hatÀrozott f´ll¢p¢s¢nek hiÀnya jelenti. Akiket valÂdi keserüs¢g em¢sztett, azok elmentek. Az itt maradottak k´z´tt k¢ts¢gbeejtûen kevesen vannak azok, akik szemben¢znek e deprimÀlÂ valÂsÀg igazi arcÀval, ¢s f´lfogjÀk ¢s meg¢rtik, hogy hol vannak a rossz valÂdi gy´kerei. A t´bbs¢g sajnos fokozatosan beilleszkedik a rendszerbe, amilyen-olyan, vagy teljesen kizÀrja magÀt a valÂsÀgbÂl ä a rendszernek ez is, az is nagyon jÂl megfelel ¢s hosszÃ ¢letet biztosÁt. K¢ts¢gbeejtû, mily
m¢rt¢kben hiÀnyoznak itt az emberekbûl az igazi meggyûzûd¢sek, Ãgyhogy sok az
olyan à¢rtelmis¢giÊ, aki nap mint nap Ãgy cser¢lgeti a meggyûzûd¢s¢t, mint a piszkos
inget. Nem tudom, minek tulajdonÁtsam ezt: a mentalitÀsnak, az ostobasÀgnak, az erk´lcs hiÀnyÀnak, a tekint¢lyektûl valÂ elvakÁtottsÀgnak? Az ember a legjobb barÀtaiban
is nehezen bÁzik meg, a nagy politikai ¢s szellemi salto mortal¢k pedig mÀrÂl holnapra
jÀtszÂdnak le.
Nem engedtem a depressziÂnak, habÀr az esem¢nyek, mint valami hatalmas porszÁvÂ, szinte beszippantanak a depressziÂba. Ellenkezûleg, min¢l t´bb a rem¢nytelens¢g, a tompasÀg, annÀl nagyobb sz¡ks¢g¢t ¢rzem annak, hogy ellenÀlljak; csak a komoly megprÂbÀltatÀsok ÂrÀiban ismerheti meg az ember ´nmagÀt, hogy milyen is valÂjÀban. çmde minek? Mi ¢rtelme (sugdossa a szÀmtalan d¢mon egyike, akik megt´ltik a levegût, melyet bel¢legz¡nk)?
Helyes vÀlasz term¢szetesen nincs, mert ha k´vetkezetesen gondolkodnÀnk az ¢let
zavaros logikÀjÀt k´vetve, ahhoz a k¢rd¢shez jutnÀnk el, hogy minek egyÀltalÀn ¢lni.
Hogy ¢lj¡nk! Mert v¢g¡l is minden elmÃlik (m¢g a hÀborÃk is), minden feled¢sbe
mer¡l (m¢g az emberi szenved¢s is), a v¢g mindenki szÀmÀra egyforma ¢s ugyanaz.
TalÀn csak a fausti jÀt¢k egyik vÀltozata mindez: eladjuk-e a lelk¡nket az ´rd´gnek, s
ha igen, mennyi¢rt.
A szakadÀrsÀg ¢rzete, mely n¢ha elviselhetetlen magÀnnyÀ tereb¢lyesedik, kapcsolatban Àll a valahova tartozÀs hiÀnyossÀgÀval vagy elveszt¢s¢vel. Amikor a hatalmasok
tudtÀra akarjÀk adni valakinek, hogy ki van k´z´sÁtve, akkor elûhozakodnak a kettûs
hovatartozÀs, a kettûs lojalitÀs elm¢let¢vel. Ez az anat¢ma, ez a kilûtt nyÁl olyan erûvel
bÁr, mint az exorcizmus, a àfatvaÊ. A nemkÁvÀnatos ¢s vesz¢lyes mÀsk¢nt gondolkodÂkat Ágy egyszerüen eliminÀljÀk a tÀrsadalmi ¢letbûl, az ilyen kellemetlen egy¢neknek
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vilÀgosan tudtÀra adjÀk, hogy k¡l´nleges vadak, akikre nem ¢rv¢nyes a vadÀszati tilalom. A megb¢lyegz¢s manapsÀg oly elterjedt jelens¢ge politikai, ideolÂgiai, faji ¢s
etnikai lincsel¢sen alapszik.
OktÂber az a hÂnap, melyben k¢t gyerek¡nk sz¡let¢snapjÀt ¡nnepelj¡k ä Daniel¢t
¢s HanÀ¢t is. Nagyon szer¢nyen: egy kis ajÀnd¢k, valamivel jobb eb¢d, s¡tem¢nyek.
Az ÀltalÀnos neurÂzis m¢g mennyire bef¢rkûz´tt a csalÀdi ¢letbe. Kimaradnak a hagyomÀnyosan sz¢p ¡nnepek ¢s ¡nnepi szertartÀsok, melyek ´sszetartjÀk a csalÀdot,
¢s megûrzik a meghitts¢get. Nem tudom, hogy a feles¢gem meg a gyerekeim felrÂjÀk-e nekem, Ãgy ¢rzik-e, hogy bizonyos lÀtszÂlag ÀltalÀnos elvek miatt tÃl sok idût
Àldoztam fel ¢s vontam meg tûl¡k. Errûl nem besz¢lgett¡nk komolyan, de rem¢lem,
hogy a fû dolgokban tÀmogatnak ä ha az ember az ÀllÁtÂlagos egzisztenciÀlis biztonsÀga
kedv¢¢rt eladja a meggyûzûd¢seit, ha a sajÀt lelkiismerete ellen¢ben jÀr el, akkor nemcsak magÀt Àrulta el, hanem az ´v¢it is. K´ztem meg Daniel k´zt voltak àparÀzs vitÀkÊ,
hogy Ãgy mondjam, mert az û analitikus, matematikus elm¢je vilÀgos ¢s precÁz magyarÀzatokat k´vetel, amelyekkel nem mindig tudok szolgÀlni (ugyan ki tudna?), hisz
n¢ha ¢n is inkÀbb az ´szt´neimet k´vetem, mint a kem¢ny bizonyÁt¢kok csapÀsÀt ä
sok minden, ami t´rt¢nik, annyira irracionÀlis, vagy a manipulÀciÂk h¢t k¢rge fedi,
hogy neh¢z felfedezni a valÂdi l¢nyeget, vagy elk´d´sÁti az olyan elvekre valÂ hivatkozÀs, amelyeket ¢ppens¢ggel megszegnek.
Voltak¢ppen oly m¢rt¢kben el¢rt¢ktelenÁtett¢k, majd ¢rtelm¢tûl is megfosztottÀk
valamennyi¡nk ¢let¢t, hogy a pÀnik, sok mindenki dominÀns ¢rz¢se szinte k¢zzelfoghatÂvÀ vÀlt, mint valami fal k´zt¡nk ¢s a valÂdi ¢let k´zt. A f¢lelem az Ãjabb inflÀciÂtÂl,
a f¢lelem a NyugattÂl, az ¢hs¢gtûl, a nyomortÂl, az anarchiÀtÂl, valami bensû apokalipszistûl, mely ÀtszÁnezi az eg¢sz vilÀgszeml¢letet, mert a n¢pbe t´bbek k´z´tt el¡ltett¢k azt a t¢vhitet is, hogy mi vagyunk a vilÀg k´zepe, hogy a mi sorsunktÂl f¡gg a
pravoszlÀv vilÀg, a szocializmus, a keleti csÀszÀrsÀg, az emberis¢g sorsa. A mi csûd¡nk
az eg¢sz bolygÂ v¢gzete lesz! Pontosan abban az arÀnyban, ahogy veszÁtj¡k minden
befolyÀsunkat ¢s jelentûs¢g¡nket az eurÂpai ¢rt¢kskÀlÀn, Ãgy nagyÁtja a propaganda
jelenl¢t¡nk ¢s hatÂsugarunk k¢pzet¢t. Mi azonban a vilÀgban csak az eddigi ¢s a potenciÀlis tüzf¢szkek helyszÁn¢t jelentj¡k ä minden egy¢b t¢ren mÀsodosztÀlyÃvÀ, marginÀlissÀ, az eurÂpai civilizÀciÂ visszÀjÀvÀ vÀltunk.
BobÀt ¢s t¢ged is ¡dv´z´lnek
David¢k
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RÀba Gy´rgy

FARKASLEGENDA
Tetûm alatt bûr´m alatt
farkasg¢g¢k vonÁtanak
¢hkÂrosak lÀtatlanok
bennem rejtûzû ordasok
itt nyÁnak idebenn
tÃl az emberen
nem riadnak nem iszkolnak
pr¢dÀjÀt megszimatolt had
itt leskelnek holtomiglan
csontjaimban izmaimban
megfogadtam levadÀszom
ragadozÂ belvilÀgom
de m¢g egyre seregelnek
fejt´rûj¢¡l eszemnek
nem vagyok-e magam is az
f¢lig vadûr f¢lig csikasz

OKTALAN OKNYOMOZçS
Mi¢rt nem hallhatom ahogy
az az egy pÀr cipû kopik
s az Àlmomban menek¡lû
antilop sz´kell¢seit
mi¢rt nem lÀthatom mit ¢l Àt
a tetszhalÀlba ÀjulÂ
s nyÀjas mosolygÂk kÂrusÀban
ki az igazi ÀrulÂ
s ha lÀthatnÀm ¢s hallanÀm
mindazt ami ma ¢rthetetlen
ugyan mi is serkentene
holnap egy Ãj reggelre kelnem
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EGY IGEN °S T¹BB NEM
Nem az a rondasÀg
amit ÀsÂ kihantol
nem a kallÂdÂ ¢rt¢k
betemetett kutakbÂl
nem a foszladozÂ
irat titkos rekeszben
¢s m¢g nem is a mund¢r
rangjel- s golyÂviselten
hanem az a mosoly
sÁksÀgÀn annyi ¢vnek
r´ptet tavaszi sÀrkÀnyt
lakÂjÀul az ¢gnek
s hÁdk¢nt igen a kar
a kinyÃjtott fiv¢ri
amin nem k¢t vid¢k
egymÀst ember el¢ri
ez voltÀl ez maradsz
bÀr csak egy pillanatra
amellyel egy mulandÂ
magÀt ´r´kbe hagyja

Ottlik G¢za

TOVçBB°LýK (III)

Az ¢tteremben egyszer d¢lben csoportosulÀs tÀmadt az elsû¢vesek egyik asztalÀnÀl.
ä Apagyi! Apagyi! ä hallatszott.
N¢hÀny negyed¢ves vett k´r¡l egy pirospozsgÀs, pufÂk arcÃ kisgyereket, akin Ãgy Àllt
a bû gall¢rÃ katonazubbony, mintha egy zsÀkot akasztottak volna a nyakÀba. Az asztalfû minden¡tt egy-egy negyed¢ves volt. DamjÀni¢k negyed¢ves¢hez odaszÂlt egyik
tÀrsa elhaladtÀban:
ä Te, n¢zd meg ezt a bundÀst!
Egyre t´bben tolongtak a pufÂk kisfiÃ k´r¡l, s ût bÀmultÀk valamennyien, mert
abban k¡l´nb´z´tt a t´bbi tÁz¢ves gyerektûl, hogy derüsen vigyorgott, s hogy hiÀba
szÂlÁtgattÀk, sem vigyÀzzba nem Àllt, sem nem teljesÁtett semmif¢le parancsot vagy vez¢nyszÂt, csak szÂtlanul vonogatta a vÀllÀt, ¢s igyekezett elfordulni.
ä Apagyi! Apagyi! ä szÂlongattÀk. ä HozzÀm! VigyÀzz! Fek¡dj! Apagyi!

714 ã Ottlik G¢za: TovÀbb¢lûk (III)

Apagyi azonban a f¡le botjÀt se mozgatta. Vigyorgott rend¡letlen¡l, noha mÀr unhatta a nyaggatÀst.
Mindenki ki akarta prÂbÀlni ezt a k¡l´n´s mutatvÀnyÀt, hogy nem teljesÁti a parancsokat. Nem gyûztek betelni a mulatsÀggal. Roppantul ¢rdekes, nevettetû dolog
volt ez. RagyogÂ arccal n¢ztek ´ssze:
ä ñriÀsi! Ilyen m¢g nem volt!
ä HagyjÀtok! ä szÂlt egy magas fekete fiÃ elûrefurakodva. Apagyihoz l¢pett, ¢s barÀti
hangon kezdett neki magyarÀzni. ä Figyelj rÀm, majd ¢n elmondom neked. Csak ezt
tanuld meg. Ha megszÂlÁtanak, vigyÀzzba Àllsz, Ágy. °rted? Egyszerü ez, kis´reg.
T¡relmes jÂindulattal besz¢lt hozzÀ, s vÀratlanul csakugyan el¢rt annyit, hogy Apagyi megszÂlaljon.
ä Cc! Aaa! ä mondta fitymÀlva.
ElnyÃjtott indulatszÂ vagy indulathang volt az eg¢sz, m¢gis megt´rt Apagyi n¢masÀga.
ä Tudod ä folytatta a mÀsik ä, amit egy tiszt Ãr vagy egy negyed¢ves Ãr parancsol,
azt meg kell csinÀlnod, kis´reg.
ä HÀt! Hogyne! ä mondta Apagyi felnevetve. ä Nem teszel bolonddÀ!
Az ÀltalÀnos figyelem cs´ndj¢ben furcsÀn, valÂszÁnütlen¡l hatott a hangja; annÀl is
inkÀbb, mert amint kider¡lt, paraszti tÀjszÂlÀssal, zÀrt magÀnhangzÂkkal besz¢lt, a leggarÀzdÀbb n¢pszÁnmükiejt¢ssel. àHaaat! Honne!Ê ä Ágy hangzott valahogyan.
A fekete negyed¢ves nem nevetett, hanem iparkodott szelÁden tovÀbb magyarÀzni
a fiÃnak, megfogvÀn az egyik f¡l¢t is. Ezt azonban, talÀn n¢mi rosszakarattal, olyan
er¢lyesen csinÀlta, hogy Apagyi felkiÀltott, ¢s igyekezett kit¢pni magÀt a fiÃ kez¢bûl.
A negyed¢ves nem engedte el, csak szÀjon vÀgta. Apagyi ettûl m¢g nagyobb b´mb´l¢sbe kezdett, s an¢lk¡l, hogy ¢szrevett¢k volna, honn¢t szedte elû, egyszerre a kez¢be
ker¡lt egy nyitott bicska. Most l¢pett be a napos tiszt, ¢s vigyÀzzt vez¢nyeltek.
A negyed¢vesek visszacsÃsztak asztalaikhoz. Ima utÀn a tiszt odal¢pett Apagyihoz,
aki magÀra maradt. Kezdett neki valamit mondani, s hirtelen elharapta a mondatÀt.
TorkÀra fagyott a szÂ. Ugyanis Apagyi sz¢tvetett lÀbbal ÀlldogÀlt elûtte, ¢s nyugodalmasan forgatta a fej¢t jobbra-balra, mintha keresne valakit. A tiszt riadt ¢s seg¢lyk¢rû
pillantÀst vetett hÀtra; az elsû¢vesek tiszthelyettese nyomban hozzÀl¢pett, ¢s halkan
mondott valamit. Egy percig mindketten szÂtlanul n¢zt¢k Apagyit.
ä Menjen a hely¢re ä mondta v¢g¡l a tiszt, s gyorsan hÀtat fordÁtott neki, ¢s s¢tÀlni
kezdett az asztalok k´zt. Apagyi magÀra hagyva ÀlldogÀlt k´z¢pen, mert a t´bbiek mÀr
mind le¡ltek; aztÀn lassan megfordult, ¢s be¡lt a hely¢re.
Szebek MiklÂs lenyüg´zve figyelte a jelenetet, ¢s sokÀig nem ment ki a fej¢bûl Apagyi. De nagy hatÀssal volt az eset valamennyi¡kre. Ha meglÀttÀk valahol az elsû¢vesek
f¢lszÀzadÀt, kajÀn ¢rdeklûd¢ssel meresztgett¢k a szem¡ket, Apagyit keresg¢lve k´zt¡k.
LÀttÀk, hogy megy ide-oda a szakaszÀval û is, lomposan csoszogva, nem igyekezve l¢p¢st tartani, lÀttÀk, hogy az ¢tteremben elmondja û is az imÀt, de an¢lk¡l, hogy vigyÀzzban Àllna. Az ¢ttermen ¢s a gyakorlÂt¢ren kÁv¡l azonban nem talÀlkoztak mÀs
¢vfolyambeliekkel.
F¢l hatkor BognÀr felolvasta a napiparancsot, aztÀn felmentek az elsû emeletre.
Tank´nyveket kaptak. Kettes¢vel szÂlÁtottÀk be ûket a hosszÃkÀs kis irodÀba, ahol egy
szÀzados pipÀkat jegyzett be nagy lajstromaiba, s aki Àtvette a holmijÀt, mehetett a
tanterembe. A k´nyvek java r¢sze viharvert volt, nemcsak szamÀrf¡les, hanem t¢pett,
avas, telefirkÀlt. Szebek t¢rk¢patlasza t´bb ember´ltût v¢gigszolgÀlhatott: B¢csben
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nyomtattÀk 1881-ben, s a fedûtÀblÀja belsej¢re ragasztott m¢g kit´ltetlen àHiÀnyjegyz¢kÊ alatt ä ami minden k´nyv¡kben benne volt ä vastagon r¢tegzûdtek az elmÃlt ¢vtizedek rosszul levakart vagy benne hagyott àhiÀnyjegyz¢keiÊ ¢s àMangelzettelÊ-jei.
MÀs-mÀs tintÀval mÀs-mÀs nevek voltak beÁrva az elûz¢klapokra, a margÂkra, a k¢pek
alÀ. A sokf¢le kiadÀsÃ k´nyv k´z´tt volt n¢hÀny Ãj is. VadonatÃj volt p¢ldÀul DamjÀni
term¢szetrajzk´nyve, melynek mindjÀrt az elej¢n egy k´rte keresztmetszete volt lÀthatÂ.
DamjÀni CzakÂ mellett ¡lt, a hÀlÂteremben azonban messze voltak egymÀstÂl. Vacsora utÀn v¢letlen¡l talÀlkoztak az illemhelyen. DamjÀni sokÀig bajlÂdott a cipûtisztÁtÀssal, mÁg v¢gre BognÀr elengedte. A mosdÂ kûpadlÂjÀn kucorogtak, papucsban,
alsÂnadrÀgban, s kent¢k, kef¢lt¢k bakancsaikat, amelyek semmi Àron nem akartak f¢nyesedni. Szebek MiklÂs utÀlkozÂ arckifejez¢ssel simogatta egy kef¢vel f¢l pÀr cipûj¢t,
amelyet zsinÂrjÀnÀl fogva igyekezett megtartani, de amely od¢bb-od¢bb csÃszott, s olykor elp´rd¡lt a finnyÀs ¢rint¢s elûl. BognÀr t´bb Ázben rÀszÂlt.
ä Nem bÁrom kif¢nyesÁteni, tiszthelyettes Ãr ä mondta Szebek felemelkedve, mint
aki hajlandÂ feladni a k¡zdelmet.
ä Nono ä mondta BognÀr. ä Fogja meg, barÀtom!
AztÀn t¡relm¢t vesztve kivette a fiÃ kez¢bûl a cipût, hogy megmutassa, hogyan kell
kitisztÁtani. Szebek megk´nnyebb¡lten n¢zte ezt a müveletet, BognÀr azonban hamarosan ¢szbe kapott, visszadobta neki a cipût, s ott tartotta ût m¢g akkor is, amikor a
t´bbieket elengedte a mosdÂbÂl.
DamjÀni megk¢rdezte ¢jjeliszekr¢nytÀrsÀt, enged¢lyt kell-e k¢rni, ha az ember v¢c¢re akar menni.
A fiÃ morgott valamit.
ä Tess¢k?
ä LÂpikulÀt kell! ä mondta most m¢rgesen.
DamjÀni eleinte barÀtsÀgtalan fiÃnak talÀlta ezt a t´mpe orrÃt; de azÂta rÀj´tt, hogy
m¢g û volt eddig a legszÁv¢lyesebb; eb¢d elûtt m¢g azt is megk¢rdezte az ÃjonctÂl,
hogy û is Budapesten lakik-e. A t´bbiek m¢g gorombÀbban vÀlaszolgattak neki, vagy
sehogy. Ez¢rt aztÀn DamjÀni elcsodÀlkozott kiss¢, amikor az Àrny¢ksz¢kre benyitva,
CzakÂt lÀtta meg az ablakdeszkÀnak k´ny´k´lve, barÀtsÀgos besz¢lget¢sben egy r¢gi
n´vend¢kkel, aki a villany fel¢ tartva CzakÂ dÁszesen faragott tollszÀrÀt, a k´zep¢be
rejtett parÀnyi lencs¢n Àt javÀban n¢zegette a benne lÀthatÂ, DamjÀni Àltal mÀr ismert
k¢pet, Davos behavazott lÀtk¢p¢t.
A tÀg helyis¢get sürü ammÂniÀk- ¢s kÀtrÀnyos olajszag t´lt´tte be, ami azonban nem
zavarta a szÀmos jelenl¢vût. Fesztelen tÀrsalgÀs folyt. A vÀlasztÂfal melletti n¢gy f¡lke
k´z¡l kettû szabad volt, de senki sem igyekezett elfoglalni. Ingben-papucsban, panyÂkÀra vetett k´penyben j´ttek ki a legt´bben. CzakÂ is papucsban volt, k´peny¢be azonban rendesen belebÃjt. A nyitott ablak a hÀtsÂ kertre n¢zett; a farakÀsokon tÃl, a rÂdlidombon tÃl kanyarodott hÀtra a parkot k´r¡l´lelû fasor; az ûszi lombokon Àtcsillogtak a gazdasÀgi ¢p¡letek vilÀgos ablakai. T¡cs´k zen¢lt. Hüv´s lett az este. Az ¢les hegyi
levegû leszÀllt a vÀrosra, s ahogy DamjÀni az ablak el¢ Àllt, Ãgy ¢rezte, hogy patakvÁztisztasÀgÀval szinte pÀsztÀkat radÁroz az ÀthatÂ ammÂniÀkbüzbe.
ä Bemenni! ä mondta valaki harsÀnyan.
Mer¢nyi l¢pett be a v´r´s Burgerral ¢s a leesett ÀllÃ HomolÀval.
ä Mindenki menjen be! ä ism¢telte Mer¢nyi, s evvel f¢lreÀllt, hogy helyet adjon nekik a tÀvozÀsra. K´zben ¢szrevette CzakÂ tollszÀrÀt, ¢s fel¢j¡k l¢pett.
ä Mi ez?
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Nem nyÃlt utÀna; CzakÂ tÀrsa t¡st¢nt odanyÃjtotta neki a tollat. CzakÂ ekkor zsebre
dugta mindk¢t kez¢t. NyilvÀnvalÂ volt a vesz¢ly, hogy Mer¢nyi, miutÀn megn¢zte Davos lÀtk¢p¢t, nem adja vissza a tollszÀrat. Mindenki k¢szen tartotta volna tehÀt mindk¢t kez¢t, hogy alkalmas pillanatban utÀnakaphasson jogos tulajdonÀnak, CzakÂ
azonban zsebre vÀgta, s testtartÀsa sem Àrult el nyugtalansÀgot. Ez ¢rdekes volt, DamjÀni megÀllt indultÀban. Burger ¢s Homola is belekukucskÀlt a tollszÀrba, aztÀn
visszaadtÀk Mer¢nyinek. Mer¢nyi leeresztette egy pillanatra hosszÃ szempillÀit. Lassan rÀn¢zett a mozdulatlan CzakÂra, s hirtelen odanyÃjtotta neki a tollat. Egy szÂ sem
esett eddig; most CzakÂ halvÀnyan elmosolyodott.
ä Muris, nem? ä k¢rdezte Âvatosan CzakÂ tÀrsa.
ä Muris ä mondta Mer¢nyi, s intett, hogy menjenek ki. Ahogy elhaladtak mellette,
mindenkit tarkÂn legyintett, CzakÂt is.
HÀrman maradtak kint az Àrny¢ksz¢ken, hogy megtanÀcskozzÀk a Szebek MiklÂs
elleni n¢pÁt¢letet. N¢hÀny perccel a takarodÂ elûtt aztÀn szÀjrÂl szÀjra adtÀk a hÀlÂteremben, hogy àpokrÂcozÀsÊ lesz. Vagy tÁz perccel azutÀn pedig, hogy BognÀr eloltotta
a lÀmpÀt, s maga is eltünt a f¡lk¢j¢ben, egy halk jelre egyszerre megmozdultak az
Àgyak, s felkerekedtek innen is, onnan is, mezÁtlÀbasan ¢s n¢mÀn, majdnem mindahÀnyan, Szebek Àgya fel¢. A bejÀrat melletti fogasrÂl mÀr elûbb eltüntek a porolÂkorbÀcsok. Egy r¢sz¡k evvel, mÀs r¢sz¡k megcsavargatott t´r¡lk´zûvel felfegyverkezve nekiesett Szebek MiklÂsnak, s zuhogtak az ¡t¢sek a tarkÂjÀra. A fiÃ ´szt´n´sen magÀra hÃzta a pokrÂcot, hogy v¢dje a fej¢t, de lerÀntottÀk rÂla. Nem tartott sokÀig az
eg¢sz. Egyszerre mindenki megfordult, ¢s v¢gigugrÀlva az Àgyakon sz¢tsz¢ledtek. Mire az elûbÃjt BognÀr felcsavarta a villanyt, mÀr nem talÀlt semmi gyanÃsat. Csak DamjÀni tÀmaszkodott f¢l k´ny´k¢re az ÀgyÀban, s tekintet¢ben leÁrhatatlan r¢m¡let t¡kr´zûd´tt, mivel Szebek MiklÂs eg¢sz idû alatt egyetlen hangot nem eresztett ki a szÀjÀn,
s DamjÀni nem tudott mÀsra gondolni, mint arra, hogy meghalt.
5
Az Ãjoncok legt´bbj¢nek mÀr az elsû h¢ten kezdtek megvÀltozni az arcvonÀsai. A pisze
vagy puha orruk mintha megcsontosodott volna, tekintet¡k elm¢ly¡lt, arcizmaik elvesztett¢k mozg¢konysÀgukat. SzomorÃ, de folyton figyelû szemmel n¢ztek a vilÀgba;
s ezt a kifejez¢st r´gzÁtette meg a f¢nyk¢p¢sz lencs¢je is, akihez az egyik eb¢d utÀn
elvitt¢k az eg¢sz ¢vfolyamot.
N¢gyes¢vel, àkettûsrendekÊ-ben menetelt Àt a f¢lszÀzad a parkon, a vashÁdon, a kûhÁdon, a sikÀtoron, s egyszerre ott kopogott l¢pt¡k a vÀroska k´vezet¢n. A f¢nyk¢p¢sz
egy sÀrga f´ldszintes hÀzban lakott, müterme az udvarrÂl nyÁlt. Amikor ´t nap mÃlva
megkaptÀk a vasÃti igazolvÀnyokhoz sz¡ks¢ges f¢nyk¢peket, DamjÀninak esz¢be jutott a macskak´ves udvar, ahol sorakozva, pihenjben Àcsorogtak k¢t ¢s f¢l Âra hosszat,
s egy csapzott fekete kuvasz hol kiszaladt, hol beszaladt, hogy a figyelm¡ket idûnk¢nt
lek´sse.
A f¢nyk¢peket haza kellett k¡ldeni¡k sz¡leiknek, ¢s levelet is Árhattak hozzÀ. DamjÀni, aki hamarabb szÀmot vetett a dolgaival, mint Szebek MiklÂs, r´gt´n arra gondolt,
megÁrja, hogy nem akar itt maradni.
MÀr lÀtta, hogy nagyjÀbÂl minden rosszabb itt, mint odahaza volt, ¢s hogy nem is
igen rem¢lhet semmi jÂt. Reggeltûl estig ide-oda rÀngatjÀk, sosem lehet magÀban,
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´r´kk¢ f¢lni kell valamitûl. Csupa k´teless¢g az ¢let¡k, semmi jog. Alhattak ugyan, de
sosem eleget, ehettek, de sosem eleget. DamjÀni az elsû napokban ´r¡lt, hogy nem
kell megennie, amit eb¢dre, vacsorÀra el¢j¡k tettek. Ennek az ´r´mnek hamar v¢ge
lett. Egy h¢t sem telt el, ¢s mindenki ÀllandÂan ¢hes volt. Ezt a kellemetlen Àllapotot
azelûtt tulajdonk¢ppen nem is ismerte. Nem volt el¢g, amit enni kaptak, bÀrmilyen
bûs¢gesnek lÀtszott is. Amellett az is elûfordult, hogy Burger vagy mÀsvalaki egyszerüen elvette tûle a reggeli kÀv¢hoz vagy leveshez kapott feh¢r kenyer¢t. EgyÀltalÀn, a
reggelek voltak a legnehezebbek. Rettenetes volt ¢bresztûkor felkelni, amikor a leg¢desebb volt az Àgy, ¢s szÀz karral hÃzta vissza az embert az Àlom. RÀadÀsul az volt
Schulze leggyakoribb b¡ntet¢sf¢l¢je, hogy ¢bresztûre teljesen fel´lt´zve kellett jelentkezni nÀla, term¢szetesen megmosdva, bevetett Àggyal. DamjÀninak is n¢gy napig kellett legutÂbb à¢bresztûre mennieÊ.
KivÀltsÀgos helyzet¢t, amelyben minden gyerek ¢l az anyja mellett, egy csapÀsra
elvesztette. Itt nem volt mindenkin¢l fontosabb az û szem¢lye, sût, û volt a legutolsÂ,
a leghitvÀnyabb, mindenkin¢l alÀbbvalÂ. FÀjt DamjÀninak a bÀntalmazÀs, jobban fÀjt
a sz¡ntelen sok-sok megalÀzÀs, de legjobban fÀjt ´nn´n gyenges¢ge ¢s gyÀvasÀga. SzÁve m¢ly¢n nemcsak kivÀltsÀgosnak tudta magÀt ezelûtt, hanem olyan elk¢pzel¢seket
is dajkÀlgatott, hogy adott estben bÀtran szembeszÀllna erûsebb ellenfelekkel is. Most
rÀ kellett ¢brednie, hogy ezt nem teszi, sût nem is lÀtja semmi ¢rtelm¢t t´bb¢; hogy a
gyÀvasÀg igen jÂzan ¢s term¢szetes tulajdonsÀga. Az is term¢szetes, hogy kicsinyesen
´nzû legyen ¢s udvariatlan, s csak a sajÀt ¢rdek¢vel t´rûdj´n: az ellenkezûje, az mind
csak jÀt¢k volt. Hogy az ilyen jÀt¢koktÂl meg kellett fosztania magÀt, ez fÀjt mindenn¢l
jobban DamjÀninak. Persze, persze, gondolta, az nagyon term¢szetes viselked¢s, ha
erûsen fogja az uzsonnakenyer¢t, ¢s nem ajÀnd¢kozza oda mÀsnak ä de hÀt ebben
nem talÀlt semmi ¢rdekess¢get.
TollÀrÂl rÀzogatva a tintÀt, elgondolta, hogy mennyire mÀsok voltak a r¢gebbi barÀtai, a piarista diÀktÀrsai ¢s mind, akiket azelûtt ismert, elgondolta, hogy hogyan is
¢lt odahaza, ¢s egyszerre letett a szÀnd¢kÀrÂl. Nem tudja megÁrni Ãgysem, hogy mi a
baja; nem is biztos, hogy meg¢rten¢k. Szerette halogatni a dolgait; majd megÁrja legk´zelebb, Ãgy d´nt´tt.
A k´vetkezû h¢ten azonban kider¡lt, hogy hiÀba is Árta volna meg, panaszkodÂ level¢t nem tovÀbbÁtottÀk volna. A fiatal szûke fûhadnagy, aki elolvasta a heti k´telezû
leveleiket, Szebek MiklÂs¢t elt¢pte, ¢s a borÁt¢kot visszaadta.
ä írjon Ãjat, k¢rem. Azt ne Árja, hogy nem bÁrja itt ki.
Minthogy a fiÃ Àllva maradt elûtte, m¢g hozzÀtette:
ä Ha valami baja, panasza van, forduljon hozzÀnk. Nem sz¡ks¢ges ¢desanyjÀt ilyesmivel nyugtalanÁtania.
Avval visszahajolt a levelek f´l¢, ¢s folytatta az olvasÀst. Szebek MiklÂsnak gy´keret
vert a lÀba a katedra elûtt. Egy kis idû mÃlva a fûhadnagy feln¢zett, ¢s lÀtta, hogy m¢g
mindig ott Àcsorog a fiÃ. Minthogy rendkÁv¡l szelÁd ember volt, halkan rÀszÂlt, hogy
menjen a hely¢re, ¢s Árja meg a level¢t.
ä De hÀt ä dadogta Szebek ä nem tudok mit Árni...
ä Ej, ej, fiacskÀm, hÀt Árja meg, hogy eg¢szs¢ges, hogy jÂ az ellÀtÀsa, hogy jelest kapott az elsû magyar dolgozatÀra, hogy m¢g nem tudott eg¢szen beleszokni az itteni
fegyelembe, vagy ilyesmi, de rem¢li, r´videsen ¢ppen olyan jÂ katona vÀlik magÀbÂl,
mint a t´bbiek.
Szebek sz¢d¡lten ment a hely¢re. Egy pillanatra elkÀprÀztattÀk a fûhadnagy szavai,
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s m¢g azt is k¢szp¢nznek vette, hogy a bajÀval csakugyan hozzÀjuk fordulhat. De csak
egy pillanatra csillant f´l ez az ÀbrÀndk¢p, aztÀn sz¢tfoszlott. Ez a szûke fiatalember
tanÁtotta nÀluk a magyart, Danilo fûhadnagynak hÁvtÀk. Kifogyhatatlan t¡relmü, szelÁd fiÃ volt, csinosan ´lt´zk´d´tt. Szebek MiklÂsnak jÂlesett lÀtni ût, hetente hÀromszor-n¢gyszer, de tudta, hogy ¢ppoly kev¢s k´ze van az ¢let¡kh´z, mint a t´bbi tisztnek, s a szavai m´g´tt sincs egy¢b, mint azok a gyerekes elk¢pzel¢sek, amelyeket a
kÁv¡lÀllÂk szeretn¢nek rÀhÃzni a valÂsÀgra.
SajnÀlta, hogy elt¢pt¢k a level¢t, mert sokÀig tartott, amÁg megvilÀgosodott elûtte,
hogy nem akar itt maradni. T´bb mint k¢t h¢t telt mÀr el a bevonulÀsuk napja Âta.
Szebek MiklÂsnak mÀr a legelsû s¢relmei, melyeket nem tudott tisztÀzni, felforrtak,
¢s egyre Ãjabbakkal ¢s Ãjabbakkal tet¢zve elint¢zetlen¡l fortyogtak, kavarogtak, m¢rges forrÂ gûz¡kkel telet´ltve az agyÀt. Fulladozva, az ´nkÁv¡let perem¢n, szinte vakon
tÀntorgott kereszt¡l ezen a k¢t h¢ten. Az igazsÀgÀt szerette volna mindenÀron meg¢rtetni, csakhogy erre senki sem volt kÁvÀncsi. Nem fÀjt neki, hogy Schulze megb¡ntette, nem fÀjt, hogy Mer¢nyi megpofozta, hogy elszedt¢k a csokolÀd¢jÀt, hogy megvert¢k, mert ¢rz¢ketlenn¢ tette ût minden mÀssal szemben az az egyetlen gy´trelme,
hogy nem hallgatjÀk meg. Nem akart rosszat akkor sem, amikor az elsû d¢lutÀn
visszautasÁtotta, Cholnoky nev¢ben, annak a negyed¢vesnek a gorombasÀgait. Nem
akart engedetlen lenni Schulz¢val szemben sem, elsû talÀlkozÀsukkor, s k¢szs¢ggel
v¢grehajtotta volna a àLe¡lniÊ vez¢nyszÂt legjobb tudÀsa szerint, ha elûbb tisztÀzhatja,
hogy hibÀjÀn kÁv¡l ker¡lt a f´ldre, hogy b¡ntet¢sbûl parancsolja-e a tiszthelyettes azt
a le¡l¢st, s hogy ä akÀr igen, akÀr nem ä mif¢le jog, mif¢le egyezs¢g alapjÀn? TÀrsainak
sem akart Àrtani evvel a vonakodÀsÀval, sût valahogyan Ãgy ¢rezte, hogy mindnyÀjuk
nev¢ben jÀr el ä hiszen û is felfoghatta volna t¡st¢nt, ha akarja, CzakÂhoz hasonlÂan,
hogy mennyivel c¢lszerübb a gyors alkalmazkodÀs ä s hogy a t´bbiek ezt nem lÀttÀk
vilÀgosan, hogy meg sem hallgattÀk, hogy v¢g¡l megvert¢k ¢rte, ez nem f¢rt a fej¢be.
ögy ¢rezte, hogy rettenetesen f¢lre¢rtik ût. Az is f¢lre¢rt¢s volt a r¢sz¡krûl, hogy
ût mindenkin¢l gyÀmoltalanabbnak, ostobÀbbnak, ¡gyetlenebbnek tartottÀk. Idûbe
telt, amÁg a zubogÂ kÁn, hogy nem k¢pes meg¢rtetni magÀt, annyira le¡lepedett a szÁv¢ben, hogy egyÀltalÀn fel tudja m¢rni maga k´r¡l a vilÀgot, amelybe belecs´ppent.
Felm¢rte ¢s elÁt¢lte. AmÁg fulladozva, elvakÁtott ¢rz¢kkel Ãszott indulatainak t¡zes ÀrjÀban, Ãgy lÀtta, hogy mindenki ellens¢ge neki, ¢s a felszÁnen maradt. De csakhamar
iszonyodva vette ¢szre, mint a vÁzbe fÃlÂ a habok k´ny´rtelen tÀrgyilagossÀgÀt, hogy
k´z´ny´sek irÀnta. MegÁrta anyjÀnak, hogy j´jj´n ¢rte azonnal, ¢s vigye el inn¢t.
SajnÀlta, hogy elt¢pt¢k a level¢t, mert nehezen szÀnta rÀ magÀt a megÁrÀsÀra. Nem
volt biztos a dolgÀban. Hogy lesz-e eredm¢nye, abban pedig egyÀltalÀn nem bÁzott.
De ha gondolkozni kezdett, egyre csak azt ¢rezte, meg kell tennie, s ez a k´teless¢g¢rz¢s-f¢le addig sarkallta, amÁg Ãjra megÁrta a levelet. F¢l oldal volt az eg¢sz, hÀrom
mondat. Az utolsÂ Ágy hangzott: àNagyon nagy bajban vagyok.Ê BorÁt¢kba tette, leragasztotta.
Lakott kint a vÀrosban egy ismerûs¡k, egy nyugdÁjas tÀbornok a feles¢g¢vel, akikn¢l
arra a szeptember elsejei ¢jszakÀra megszÀlltak. VasÀrnap d¢lutÀn az asszony meglÀtogatta Szebek MiklÂst. Hozott neki almÀt, s¡tem¢nyt, a fiÃ pedig megk¢rte, hogy dobja majd be a level¢t.
Cs¡t´rt´k´n eb¢d utÀn soron kÁv¡li gyakorlatot tartott az eg¢sz zÀszlÂalj. Rajonk¢nt, k¢sûbb szakaszonk¢nt folyt a kik¢pz¢s a nagy letaposott r¢ten szanasz¢jjel; meneteltek, fordultak, sorakoztak; szÀlltak a vez¢nyszavak a langyos levegûben. Szebek
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MiklÂs elkeseredve, m¢lys¢ges utÀlattal csinÀlta, amit kellett. °nekÂrÀjuk lett volna
fent a tanteremben; elmaradt, s helyette vÀratlan csapÀsk¢nt ¢rte ûket ez a gyakorlatozÀs. Csak egyetlen ¢rdekess¢g terelte el kiss¢ a figyelm¡ket. Nem messze tûl¡k, az
elsû¢vesek k´zt ott nyaggattÀk Apagyit is, hol egy negyed¢ves, hol egy tiszthelyettes
foglalkozott vele, igyekezv¢n megt´rni v¢gre cs´k´ny´s ¢rtetlens¢g¢t ¢s Àthatolni nyilvÀnvalÂ tompaelm¢jüs¢g¢n, mÁg a kerek k¢pü kisfiÃ egykedvüen vigyorgott, s legfeljebb avval lepte meg ûket olykor-olykor, hogy û is v¢grehajtotta a maga lomha mÂdjÀn
a vez¢nyszÂt.
Az¢rt keltett ¢rdeklûd¢st Apagyi, mert mÀr egy hete nem lÀttÀk. Beteg volt. Az elûzû
h¢ten fel-feltünt az ¢tteremben; a tÀrsai ´r´kk¢ ingerelt¢k, piszkÀltÀk, ki¡t´tt¢k kez¢bûl a poharÀt, gall¢rjÀba csurgattak n¢hÀny kanÀl levest, belek´t´ttek, de minden
¡r¡gy n¢lk¡l is ott rÃgtÀk, vert¢k, ahol ¢rt¢k. Az elsû¢vesek k´z´tt is volt n¢hÀny ism¢tlû, bukott tavalyi n´vend¢k; ezek adtÀk meg a hangot, a t´bbiek k´vett¢k. Volt
Ãgy, hogy Apagyi fogcsikorgatva v¢dekezett, bicskÀval a kez¢ben. A nyitott bicska egyk¢t pillanatra felfokozta ellene a tÀmadÂkedvet, de aztÀn m¢gis lehüt´tte. Volt Ãgy is,
hogy a fiÃ behÃzta a nyakÀt, ¢s nem bÀnta, akÀrmit is csinÀlnak vele. Egy este tele´nt´gett¢k vÁzzel az ÀgyÀt, amikor mÀr benne fek¡dt. Nem kelt fel. Meg sem fordult
fekt¢ben. V¢gigaludta az ¢jszakÀt a csuromvizes lepedûn. Diadallal vitt¢k oda reggel
a fel¡gyelûj¡k el¢, rÀfogva, hogy bevizelt. De csakugyan b¢lhurutot kapott, lÀzas lett,
¢s egy h¢tre beker¡lt a nyaralÂ¢p¡let-szerü kis int¢zeti kÂrhÀzba.
Ezen a cs¡t´rt´k´n engedt¢k vissza megint a szÀzadÀhoz, ¢s az egyheti nyugalom
utÀn kezdûd´tt minden el´lrûl. A szakasza àfutÂl¢p¢sbenÊ haladt az egyik futballkapu
fel¢. K¢t egymÀs m´g´tti sorban szaladtak, arra ¡gyelve, hogy a sorok egy vonalban
maradjanak, s idûnk¢nt a àFek¡djÊ vez¢nyszÂra levÀgÂdtak a f´ldre. Az egyik àF´lÊ
vagy àTovÀbbÊ utÀn Szebek MiklÂs egyszer csak azt lÀtta, hogy Apagyi kivÀlik a sorbÂl,
sajÀt elhatÀrozÀsÀbÂl, s ahelyett, hogy f´lpattanna ¢s futna tovÀbb, od¢bbgurul a f¡v´n, felk´ny´k´l, ¢s higgadtan n¢zi tÀvolodÂ osztagÀt.
Nem boldogultak vele. MÀsf¢l Âra mÃlva az int¢zet parancsnoka, aki k´zben lej´tt
a gyakorlÂt¢rre, maga el¢ vezettette a fiÃt. Mondott neki n¢hÀny biztatÂ szÂt, aztÀn
megk¢rdezte:
ä A sz¡leidnek se engedelmeskedt¢l odahaza?
Apagyi vÀllat vont.
ä IdesanyÀm meghÂtt ä mondta.
ä HÀt ¢desapÀdnak? SzÂt fogadtÀl?
ä Annak igen ä vigyorodott el a fiÃ.
ä No ugye. HÀt majd nek¡nk is szÂt fogadsz te, meglÀtod ä mondta az ezredes.
ä Maguknak nem! ä kiÀltott fel Apagyi jÂkedvüen.
Egyszerüen magÀzta a tiszteket, ahelyett, hogy Ãgy besz¢lt volna: àEzredes Ãr, alÀzatosan jelentem.Ê Pokolian mulatsÀgos volt ez.
A parancsnok k¢nyszeredetten elmosolyodott, aztÀn od¢bbs¢tÀlt kÁs¢ret¢vel egy¡tt.
ýsz¡lû halÀnt¢kÃ, szikÀr f¢rfi volt. çmbÀr az elsû emeleti folyosÂ v¢g¢bûl nyÁlt a lakÀsa,
Szebek csak most lÀtta ût mÀsodszor. De m¢g ezen a d¢lutÀnon, Ãjabb mÀsf¢l Âra mÃlva, meglÀthatta harmadszor is.
A gyakorlatozÀs ¢s a parancsfelolvasÀs v¢gezt¢vel befel¢ tartottak az ¢p¡letbe, amikor Schulze dÁszl¢p¢st vez¢nyelt, ¢s Ágy haladtak el, mereven csapkodva lÀbukat a kavicsos s¢tÀnyon, az ezredes mellett, aki egy z´ld koszt¡m´s h´lggyel besz¢lgetett a sz´kûkÃtnÀl.
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A sz¢p szûke asszony ernyût tartott a kez¢ben, s turbÀnszerü kis z´ld kalapja Szebek
MiklÂst nyomban eml¢keztetni kezdte valamire. Mint els¡llyedt vilÀgr¢sz, Ãgy mer¡lt
f´l elûtte a Ferenciek tere, ahol talÀn ebben a percben is j´nnek-mennek a kalapos,
ernyûs nûk, kis csomagjaikat lÂbÀzva; Ãgy mer¡lt f´l elûtte az OperahÀz n¢zûtere ä
ahovÀ egyszer elvitt¢k ä, egy l¢tezû tÀgabb ¢s sokszerübb vilÀg boldog tudatak¢nt, mÁg
keresg¢lte magÀban a dallamot, amit azon az est¢n megism¢teltettek az ¢nekesnûvel:
Una voce poco fa qui nel cor mi risuono...
A dÁszl¢p¢s k´zben a fej¡ket is mereven az ezredes fel¢ kellett fordÁtaniuk. Amikor
Szebek ¢ppen el¢b¡k ¢rt, az asszony hirtelen ¢l¢nken felkiÀltott, ¢s csillogÂ szemmel
kezdett integetni:
ä Fiam! Kisfiam!
Szebek MiklÂs ebben a percben ismerte fel a z´ld kalapot, ernyût, koszt¡m´t. A
szÁvver¢se is majd elÀllt. El se tudta k¢pzelni, hogyan ker¡lt ide az ¢desanyja.
ä MiklÂs! Gyere hÀt! ä integetett t¡relmetlen¡l az asszony.
A menetelû f¢lszÀzad ¢le most kanyarodott fel a kapuhoz vezetû l¢pcsûfokokon.
Szebek term¢szetesen sem meg nem Àllt, sem semmif¢le jel¢t nem adhatta, hogy megismerte az anyjÀt. Csak bent az ¢p¡letben, a kapusf¡lk¢n tÃl ¢rte utol az a n´vend¢k,
akit Schulze utÀnaszalasztott.
ä Menjen, menjen ! ä s¡rgette a tiszthelyettes, foga k´z¡l eresztve a szÂt. ä Az ezredes
Ãrhoz!
Szebek fejvesztve futott tovÀbb, s most az ezredes elûtt Àllt meg, hÀroml¢p¢snyire.
àñ, D¢d¢!Ê ä mondta f¢lig nevetve, f¢lig megzavarodva az asszony, aki mÀr-mÀr a karjÀt tÀrta a fia fel¢.
ä Azt hiszem ä mondta az ezredes mosolyogva ä, legjobb, ha magÀra hagyom a
fiÀval.
Nagy hÂdolattal elbÃcsÃzott. A bec¢zûnevet azonban, ami kicsÃszott az asszony szÀjÀn, meghallotta, s kedvesen vÀllon verve a fiÃt megism¢telte: àSzervusz, D¢d¢Ê, ami
nem lett volna baj; a baj az volt, hogy meghallotta bemenûf¢lben Schulze is, meg a
balszÀrny v¢ge, akik m¢g nem ¢rtek be a kapun.
CsecsemûkorÀbÂl ragadt rajta ez a n¢v; apja nevezte Ágy, aki mÀr tÁz ¢ve nem ¢lt;
odahaza anyja felnûtt testv¢rn¢nje, sÂgora, dajkÀja, mindenki àD¢d¢Ê-nek hÁvta.
ä D¢d¢ ä mondta az asszony megbÀntva ä, hÀt lÀttad, hogy integetek, ¢s csak ment¢l
tovÀbb?
Befel¢ l¢pegettek egy ÀtlÂs irÀnyÃ fasorban, ahol Szebek m¢g sohasem jÀrt. Nem
felelt a k¢rd¢sre, anyja azonban nem hagyta a dolgot:
ä TalÀn ide se j´tt¢l volna hozzÀm, ha nem szÂlnak neked?
A fiÃ hallgatott. G´rcs´sen igyekezett ´sszeszedni a gondolatait, de Ãgy elgyeng¡lt
attÂl, hogy anyja karjÀt a karjÀn ¢rezte, ¢s Ãgy fel volt zaklatva, hogy csupa l¢nyegtelen
semmis¢g jutott az esz¢be. Idegess¢g¢ben ki is mondta az egyiket, maga el¢ motyogva:
ä Most lemaradok az uzsonnakiosztÀsrÂl.
ä Mit mondasz? Felelj hÀt a k¢rd¢semre ä k¢rlelte az asszony.
ä Ej, hÀt nem szabad kil¢pni a sorbÂl, Mami! ä mondta v¢gre a fiÃ t¡relmetlen¡l.
ä Dehogynem, dehogynem. Csacsi vagy...
çmbÀr szeptember v¢g¢hez k´zeledtek, olyan enyhe idû volt, hogy a zsÀvolyruhÀjukat hordtÀk. Az asszony most megnyugodott, ¢s kibontakozva csendes ´lelkez¢s¡kbûl, a fia vÀszon egyenruhÀjÀt kezdte n¢zegetni kÁvÀncsian. AztÀn ¢szrevett valamit.
ä Mit csinÀltÀl az arcoddal?
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A fiÃ szeme alatt v¢ralÀfutÀsos foltocska lÀtszott. N¢hÀny nappal azelûtt verte be
egy oszlopba, amikor elgÀncsoltÀk a l¢pcsûn.
ä Hol? ä k¢rdezte.
ä Itt, a szemed alatt!
ä Az? Semmi ä mondta. ä Meg¡t´ttem.
ä Jaj, istenem! ä mondta az asszony. ä ögy megijesztett¢l a leveleddel, drÀgÀm. Mi¢rt ÁrtÀl nekem ilyeneket?
ä Vigy¢l haza.
Szebek MiklÂs hangsÃlytalanul ejtette ki ezt a k¢t szÂt, aztÀn ´sszeszorÁtotta a szÀjÀt.
Egyszerre f´l´slegesnek ¢rzett minden mÀs mondanivalÂt, s nem is tudott t´bbet mondani enn¢l. Anyja k¢rd¢seire csak ezt ism¢telgette egy darabig, majd v¢gk¢pp elhallgatott. Maga is meglepûd´tt, hogy tengernyi panasza mind-mind bennerekedt. Sz¢gyellte az eg¢szet.
Nem a gyÀvasÀgÀt vagy a maflasÀgÀt sz¢gyellte. BÀrmennyire is szerette kÁm¢lni
magÀt, volt annyi esze, hogy tudja: jobb ¡zletet csinÀlna, ha idûnk¢nt minden erej¢vel
szembeszÀllna tÀmadÂival, sût olykor kezdem¢nyezne is vereked¢st, mÀsfelûl pedig,
ha a legnagyobb odaadÀssal ¢s ¡gyess¢ggel igyekezn¢k mindig engedelmeskedni
Schulz¢nak, CzakÂhoz hasonlÂan; mert akkor sokkal inkÀbb b¢k¢n hagynÀk ût is. Bûven meg¢rn¢ a fÀradsÀgot, ¢s meg¢rn¢ a kiadÂsabb ¡tlegeket is. HabÀr nem lett volna
egyszerü; p¢ldÀul amikor a l¢pcsûn elgÀncsoltÀk, fogalma sem volt rÂla, hogy ki tette.
Fel kellett ugrania, amilyen gyorsan csak tudott, ¢s tovÀbbmennie, nehogy a tiszthelyettes ¢szrevegye a dolgot, s rÀadÀsul vele is meggyülj´n a baja. Csak n¢hÀny Âra mÃlva, uzsonnakiosztÀs utÀn ker¡lt abba a helyzetbe, hogy k´r¡ln¢zhessen, amikor felhÀborodÀsa mÀr r¢gen elpÀrolgott. M¢gis, ¢rtette, hogy el¢gt¢telt vehet magÀnak avval, ha û is elgÀncsol valakit; bÀrkit, persze nem Mer¢nyit, se nem Burgert. Valakit a
gy´ng¢bbek k´z¡l. Ehhez azonban nem volt kedve.
LÀtta a mÂdjÀt, hogyan illeszkedhetn¢k bele a rendszerbe, de nem volt kedve hozzÀ,
mert elÁt¢lte az eg¢szet. Ahhoz nagy kedve lett volna, hogy Mer¢nyit, sût magÀt Schulz¢t jÂl hasba rÃgja egyszer, azt se bÀnta volna, ha f¢lholtra verik utÀna, de ehhez nem
volt bÀtorsÀga. Mer¢nyivel szembeszÀllni szents¢gt´r¢s lett volna, azt jelentette volna
ez, hogy mindnyÀjukkal szembeszÀll, a k´z´ss¢g Áratlan t´rv¢nyeibe rÃg bele, kivonja
magÀt a k´z´s sors alÂl. Mindezt meg¢rtette, ¢s bÀrmennyire irigyelte is Apagyit a meg
nem ¢rt¢s¢¢rt, nem lehetett t´bb¢ nem tudnia. Meg¢rtette jÀt¢kszabÀlyaikat, meg¢rtette tabuikat, meg¢rtette sorsukat, de sz¢gyellte anyja elûtt ezt az eg¢sz vilÀgot, s
egyetlen szÂt sem lehetett kicsikarni belûle.
ä Besz¢lj hÀt, ¢des fiam ä nÂgatta az asszony egyre. ä Mi bajod, mi bÀnt? N¢ma
gyereknek az anyja sem ¢rti szavÀt.
Szebek k¢ptelen volt ¢rthetûen megindokolni kÁvÀnsÀgÀt, s Ágy aztÀn v¢g¡l beleegyezett abba, hogy itt marad, anyja pedig megÁg¢rte neki, hogy n¢hÀny h¢t mÃlva
Ãjra meglÀtogatja.
ä Tanulj szorgalmasan ä bÃcsÃzott el tûle mÀsnap az asszony ä, pajtÀsaiddal legy¢l
udvarias, a tanÀraiddal legy¢l mindig tisztelettudÂ, fiacskÀm, ¢s Ág¢rd meg nekem,
hogy nem iszol vizet, ha ki vagy melegedve!
Ezen a mÀsodik, kiv¢telesen enged¢lyezett tÁzperces lÀtogatÀson ott volt anyja barÀtnûje, a tÀbornok feles¢ge is. Errûl a magas termetü, csontos ¢s szigorÃ arcÃ aszszonyrÂl Szebek mÀr tudta, hogy ijesztû k¡lsej¢vel ellent¢tben olyan kezes ¢s enged¢keny, mint egy bÀrÀny. UtÀnuk n¢zett, ahogy elvÀltak. Nût, egyÀltalÀn civil embert
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bevonulÀsa Âta csak k¢tszer lÀtott: amikor Àtmeneteltek a vÀroson a f¢nyk¢p¢szhez ¢s
a tÀbornokn¢ mÃltkori lÀtogatÀsakor.
CukrÀszs¡tem¢nyt is kapott, amit sebesen meg is evett. ögy elkÀprÀztattÀk az esem¢nyek, hogy m¢g fel sem fogta, mi t´rt¢nt voltak¢ppen; f´ld´ntÃli szomjÃsÀg gy´t´rte hÀrom hete, s anyja most lecsillapÁtotta ezt a szomjÃsÀgÀt a puszta jelenl¢t¢vel.
Szebek nem bÀnta, hogy csak ilyen r´vid ideig lÀthatta. Nem volt semmi besz¢lnivalÂja
az asszonnyal, nem is t´rûd´tt vele t´bb¢; csak az volt a fontos, hogy legyen. Most itt
jÀrt, ¡lhetett megint mellette tÁz percig: mindez csakugyan valÂsÀg. A fiÃ eg¢szen belekÀbult ebbe, s a t´bbivel nem t´rûd´tt. Nem bÀnta m¢g azt sem, hogy bec¢zûneve
egyszerre csÃfn¢vv¢ alakult Àt, s mindenki r´h´gve piszkÀlta vele.
Nem bÀnta m¢g a d¢lutÀni f¡rd¢st sem. Pedig ez volt szÀmÀra az egyik legnagyobb
kÁnszenved¢s eddig. A f´ldszint legv¢g¢ben, a vetkûzûhelyis¢gbûl nyÁlt a f¡rdû. Ahogy
parÀnyi, Àgy¢kk´tûszerü, vÀszon ÃszÂnadrÀgjukban, majdnem teljesen meztelen¡l le
kellett vonulniuk a zuhanyok alÀ, aztÀn Schulze vez¢nyszavÀra k¡l´nb´zû testr¢szeiket
beszappanozniuk, majd ÀtgÀzolni a hideg vizes medenc¢n, Szebek MiklÂs ezen a testi
szem¢rmetlens¢gen kereszt¡l hatvÀnyozottan ¢rezte gyalÀzatuk szem¢rmetlens¢g¢t,
s a gÀtlÀsokat nem ismerû erûszak, amelynek alÀ voltak vetve, szinte elviselhetetlenn¢
fokozÂdott szÀmÀra. Elûre rettegett a p¢ntek d¢lutÀnoktÂl. Ezen a napon azonban
BognÀr volt szolgÀlatban. Hat Ârakor mentek f´l a hÀlÂterembe a t´r¡lk´zûj¡k¢rt,
szappan¢rt. Levetkûzve, senki sem vÀrta, hogy BognÀr sorakozÂt vez¢nyeljen, hanem
egyszerüen betÂdultak a zuhanyok alÀ. Zaj kerekedett. Nyugodtan kiabÀltak, visongtak, pr¡szk´ltek, rikkantgattak, csapdostÀk magukra a jÂ forrÂ vizet. N¢ha BognÀr is
ordÁtott egyet-egyet: àCs´nd!Ê, de l¢nyegesen mÀs volt vele a f¡rd¢s, mint Schulz¢val.
Csak az a kellemetlens¢g maradt meg vÀltozatlanul, hogy nem volt el¢g idû rendesen
megt´r¡lk´zni, s Szebek m¢g a tanteremben is vizesnek ¢rezte az ÀllÀt meg a f¡le t´v¢t.
Vacsora utÀn olyan ´nfeledt hangulata tÀmadt, hogy amint klaffogÂ papucsokkal
az Àrny¢ksz¢kre indult, a àPÀrizsban huncut a lÀnyÊ-t dÃdolgatva magÀban, kiss¢ hamisan, egyszerre elkezdett sz´kd¢cselve jÀrni, az operettdal ¡tem¢re, amelyet SzabÂ
Gerzson d¡nny´g´tt a f¡l¢be eg¢sz d¢lutÀn. °ppen az ajtÂhoz ¢rt, amikor benyitott
a hÀlÂterm¡kbe az elsû¢vesek tiszthelyettese, ¢s izgatottan intett BognÀrnak. Szebek
megtorpant. Mikor aztÀn a k¢t tiszthelyettes nyomÀban û is kil¢pett a folyosÂra, ez a
kis z´kkenû olyan hirtelens¢ggel vÀgta el oktalan jÂkedv¢t, s olyan hevesen ¢bresztette
rÀ a rem¢nytelen valÂsÀgra, hogy beleborzongott. Itt maradt tehÀt. HÀrom ¢v, aztÀn
n¢gy ¢v, szÀmolgatta. M¢g h¢t esztendû, gondolta remegû szÁvvel, h¢t esztendû...
BognÀr ¢s fel¡gyelûtÀrsa eltüntek az elsû¢vesek hÀlÂterm¢ben, ahonn¢t zavaros zaj
hallatszott ki, lÀbdobogÀs, kiÀltÀsok, majd csend lett. Burger ¢s m¢g vagy n¢gyen-´ten
odasettenkedtek az ajtÂ el¢ hallgatÂzni. MÀsok, akik az Àrny¢ksz¢krûl j´ttek kifel¢,
megÀlltak, ¢s vÀrtak. Az ajtÂ elûtt f¡lelûk kisvÀrtatva visszarohantak, ¢s behÃzÂdtak
az ajtÂm¢lyed¢sekbe, a t´bbiek pedig elrejtûztek a k¢t f´lfel¢ vezetû l¢pcsûszÀrnyon.
Szebek is vel¡k tartott.
ä Mi t´rt¢nt? ä k¢rdezte a mellette guggolÂtÂl.
A fiÃ vÀllat vont. AztÀn m¢gis Ãgy d´nt´tt, hogy felel:
ä Valami zrÁ van a bundÀsokkal ä mondta raccsolva.
Elhallgatott, ¢s nyomban hÀtrÀbb hÃzÂdtak, mert nyÁlt az ajtÂ. Elûbb a k¢t altiszt
l¢pett ki, hÀtrÀlva, aztÀn hÀrom fiÃ, akik cipeltek valamit. A folyosÂn f¢lhomÀly volt,
a l¢pcsûk´n s´t¢ts¢g. Az elsû szÀzad irodÀjÀval szemben ¢gett egy k´rte. L¢legzet¡ket
visszafojtva lapultak a sz¢les kûkorlÀt m´g´tt, ingben, alsÂnadrÀgban. Ahogy a csoport
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a lÀmpak´rte alÀ ¢rt, Szebek megismerte, mit cipelnek. Apagyi volt. Egy k´penybe
volt burkolva; elhaladt a f¢ny alatt k¢t meztelen lÀba feje, aztÀn a lelÂgÂ ¡lepe; ketten
fogtÀk a k¢t hÂna alatt. Feje f¢lrebillent a vÀllÀn, szeme csukva volt, s a homlokÀn ¢s
a f¢l arcÀn feket¢n csillant meg a csepergû, vastag v¢r. Colalto Egon, a raccsolÂ fiÃ, aki
Szebek mellett lapult, k¢sûbb azt ÀllÁtotta, hogy f¢lteny¢rnyi helyen a haja is ki volt
t¢pve, azaz hiÀnyzott a bûr a fej¢rûl.
ä Gondolod, hogy meghalt? ä k¢rdezte Szebek.
ä Biztos.
ä HÀt persze! ä szÂlt Burger.
ä FrÀszt! ä mondta egy negyedik¡k.
ä Kampec ä ism¢telte Colalto.
SzelÁd ¢jszaka volt. TisztÀn hallatszott a tÀvoli vonatf¡ty¡l¢s, amint v¢gigszÀll a nagy
parkon. Ahogy az Àrny¢ksz¢k ablakÀbÂl k¢mlelt¢k a s´t¢ts¢get odalent, egymÀs nyakÀba Àgaskodva, mintha valamennyien egyenrangÃakkÀ vÀltak volna, Burgertûl, ColaltÂn Àt, le eg¢szen Szebekig.
Apagyit azonban nem vert¢k agyon az elsû¢vesek. Csak megsebezt¢k. Nagy handabanda tÀmadhatott, nekimentek, ¢s a zürzavarban valaki megszÃrta, talÀn v¢letlen¡l, sajÀt bicskÀjÀval; hogy ki volt, az nem der¡lt ki. Zsoldos, aki Szebek asztalÀnÀl ¡lt,
a d¢lelûtti kihallgatÀssz¡netekben lejÀrt az int¢zeti kÂrhÀzba fogkezel¢sre; û harmadnap lÀtta Apagyit bek´t´z´tt fejjel eltÀvozni. Egy fekete posztÂruhÀs, bajuszos ´regemberrel k¢zen fogva l¢pegetett kifel¢ a fûall¢n, civil ruhÀban, ahogyan Zsoldos mes¢lte.
6
Monsignore HanÀk PelbÀrt tÀbori esperes ¢s pÀpai kamarÀs minden reggel mis¢zett
a hÀzikÀpolnÀban. Minthogy a mise pont ¢bresztûkor kezdûd´tt, a jelentkezûket, akik
t´r¡lk´zûj¡ket rÀcsomÂztÀk az Àgyuk v¢g¢re, a napos rÀzta fel f¢l ÂrÀval korÀbban.
Mind´ssze n¢gyen-´ten jÀrtak mis¢re; ezek k´z¡l is csak a lÀnyos arcÃ TÂth Tibor jÀrt
naponta rendszeresen. OktÂber elej¢n Szebek MiklÂs enged¢lyt k¢rt a Monsignor¢tÂl,
hogy ä reformÀtus l¢t¢re ä û is r¢szt vehessen a mis¢ken, s mÀsodnaponk¢nt, amikor
Schulze volt szolgÀlatban, ezentÃl a kÀpolnÀban ¡ld´g¢lve t´lt´tte el az idût negyed
hattÂl hÀromnegyed hatig. çlmosan, fÀzva, unatkozva figyelte ¢s utÀnozta a n¢hÀny
katolikus fiÃ mozdulatait, de Ágy megmenekedett a napnak ettûl a legrosszabb f¢lÂrÀjÀtÂl, s ez meg¢rt egy mis¢t. ¹r¡lt, hogy a t´bbiek nem j´ttek rÀ erre a megoldÀsra,
mert akkor Schulze is kieszelt volna valami ellenszert nyilvÀn.
Egy reggel a tiszthelyettes, ahogy v¢gigs¢tÀlt a hÀlÂtermen, a mÀr bevetett Àgyak
k´z´tt egy vetetlent talÀlt.
ä Ki hiÀnyzik inn¢t? ä k¢rdezte.
ä A Szebek MiklÂs ä felelte a megszÂlÁtott fiÃ, ´sszecsapva a bokÀjÀt.
ä Hol van?
ä KÀpolnÀban!
Schulze intett, hogy csinÀlja meg az Àgyat. A fiÃ nekifogott, hogy szomsz¢dja helyett
megÀgyazzon, avval a vigasztalÂ kÀr´r´mmel, hogy Szebek majd megkapja a magÀ¢t
a tiszthelyettestûl, ami¢rt elmulasztotta a dolgÀt. NegyedÂra mÃlva azonban, amikor
mÀr sorakozva Àlltak az Àgysorok elûtt, a mis¢rûl visszat¢rû hÀrom n´vend¢k k´z´tt
nem volt ott Szebek MiklÂs. àHÀt ez a h¡lye hova lett?Ê ä gondolta magÀban a fiÃ, s
k¢sûbb a l¢pcsûn megk¢rdezte TÂth TibortÂl ugyanezt.
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ä Ott sem volt ma a kÀpolnÀban ä mondta TÂth.
Amikor rÀj´ttek, hogy Szebek eltünt, mÀr a csuklÂgyakorlatok folytak az ¢p¡let
elûtt. Schulze maga mell¢ vette a k¢t napost ¢s a hÀlÂterem-¡gyeletest, s felrohantak
a mÀsodik emeletre. De sem a mosdÂban, sem az Àrny¢ksz¢ken, sem a takarÁtÂf¡lk¢ben nem talÀltak semmit, ¢s Szebek szekr¢nyr¢sz¢ben sem jelezte semmi nyom, hogy
mi t´rt¢nt vele. Ott volt az inge, zsÀvolyruhÀja ´sszehajtogatva, ahogy kellett, a fiÂkban
pedig ott volt a szappana, fogkef¢je, k´r´mkef¢je, nikkelpohara s egy dobozkÀban tü,
c¢rna, hÀrom nadrÀggomb. Kint lassan kezdett vilÀgosodni.
K´d volt. Szebek MiklÂs ebben az ÂrÀban egy v´lgyf¢le oldalÀban kapaszkodott f´lfel¢, egy horpadt ¢s rozsdÀs bÀdogdobozt rugdosva maga elûtt, amely minduntalan
visszagurult.
A v´lgy magasan fek¡dt a tenger szintje f´l´tt; a lombos erdûket tülevelüek kezdt¢k
felvÀltani imitt-amott, az egyre meredekebb hegyoldalakon; Szebek MiklÂs, an¢lk¡l,
hogy tudta volna, mÀr jÂ ideje idegen orszÀgban jÀrt.
Napokkal ezelûtt megfogant mÀr benne a sz´k¢s terve. K¢t ¢s f¢l m¢teres magas
kûfal zÀrta be k´r´s-k´r¡l a parkot, a k¢t gyakorlÂteret ¢s hÀtul, a magasabban fekvû,
l¢ckerÁt¢ssel elvÀlasztott gazdasÀgi ¢p¡leteket ¢s kÂrhÀzi pavilont is. Egy helyen, a nagy
gyakorlÂt¢r felsû futballkapujÀval k´r¡lbel¡l egy magassÀgban, a fasoron tÃl, az
akÀccserj¢k m´g´tt volt a kûkerÁt¢sen egy hÀgcsÂszerü ÀtmÀszÀsi lehetûs¢g. Ki volt
verve belûle hÀrom t¢gla, f¢l-f¢lm¢ternyire egymÀs f´l´tt. Szebek ezt megjegyezte magÀnak; s megfigyelte azt is, milyen kihalt a l¢pcsûhÀz, az alsÂ k¢t emelet m¢g az ¢bresztû elûtti f¢lÂrÀban is.
Ezekben a hetekben mÀr olyan nyomorultul ¢rezte magÀt, hogy tehetetlens¢g¢ben
¢s magÀrahagyatottsÀgÀban v¢g¡l imÀdkozni is megprÂbÀlt. Zavarban volt, nem tudta, hogyan kellene ezt csinÀlni. Odahaza, gyerekkorÀban, csak g¢piesen elmotyogta
este-reggel az ima sz´veg¢t, an¢lk¡l, hogy bÀrmire is gondolt volna k´zben. Most megprÂbÀlt, takarodÂ utÀn, kez¢t ´sszekulcsolva a takarÂja alatt, Istenre gondolni. Sehogyan sem ment a dolog. Nem volt k¢pes mÀst kigondolni magÀnak, mint egy szigorÃ,
jÂsÀgos szakÀllas ´regurat a felhûk k´z´tt. Jobban el tudott k¢pzelni egy szomorÃ,
okos, szelÁd J¢zust, aki magyarÀzkodÀs n¢k¡l is ¢rti a bajÀt, Ãgyhogy hozzÀja besz¢lgetett est¢nk¢nt: àSegÁts rajtam, J¢zus, segÁts rajtam, segÁts rajtam...Ê
MindazonÀltal nem vÀrta, hogy csakugyan segÁtsen rajta ez a k¢ts¢gbeesett imÀdkozÀsf¢le; s nem is volt meglepve, ahogy teltek a napok, ¢s nem t´rt¢nt semmi. Egy
este aztÀn eld´nt´tte magÀban, hogy megsz´kik.
Ettûl fogva, hogy v¢glegesen hatÀrozott, egyszerre nem is lett olyan s¡rgûs a dolog.
çtmeneti jellegünek kezdett lÀtni mindent. A rosszul vilÀgÁtott hajnali kÀpolnÀban,
mialatt TÂth Tibor n¢mÀn ministrÀlt a Monsignor¢nak, s az ¡res padok f´l¢ csak itt-ott
k´ny´k´lt egy-k¢t mÀs ¢vfolyambeli fiÃ, Ãgy ¡lt dideregve ¢s idegen¡l, mintha egy
vid¢ki ÀllomÀs harmadosztÀlyÃ vÀrÂterm¢ben vÀrnÀ, ¢jf¢l Âta, a reggelt ¢s a csatlakozÂ
vonatjÀt. Csak egy h¢t mÃlva szÀnta rÀ magÀt a cselekv¢sre.
°jf¢ltÀjban akart indulni. De bÀrmilyen izgatott is volt, elaludt az Àgyban, alighogy
elkongatta a homlokzati toronyÂra a f¢l tÁzet. Amikor felriadt, egyszerre kiment az
Àlom a szem¢bûl. Odakint s´t¢t ¢jszaka volt. A hÀlÂterem aludt, Schulze aludt, az ¢p¡let hallgatott, az ¢jjelilÀmpÀk sÀpadtsÀrgÀsan hunyorogtak a mennyezeten. Nem tudta, hÀny Âra lehet. V¢gtelen ÂvatossÀggal felhÃzta a cipûj¢t, nadrÀgjÀt, zubbonyÀt. AztÀn dobogÂ szÁvvel kisettenkedett, s ahogy eltervezte, leosont a l¢pcsûn, s az egyik f´ldszinti Àrny¢ksz¢k ablakÀn kiereszkedett az ¢p¡let m´g¢, s hamarosan megtalÀlta a t¢glahÁjas falr¢szletet.
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Sehol egy l¢lek, minden¡tt cs´nd ¢s feketes¢g. A gallyak kicsit ´sszekarcoltÀk az
arcÀt ¢s a keze fej¢t, a faltÂl pedig, amint a tetej¢n rÀhasalt, piszkos lett a ruhÀja. Egy
pillanatig habozott, aztÀn balra fordult, v¢gighaladt a kûkerÁt¢s k¡lsû oldalÀn, s a patak
ment¢n megindult f´lfel¢. K¢sûbb Àtment egy fahÁdon, aztÀn egy taligautat k´vetett,
amÁg el nem fogytak a ker¢knyomok. JÂ Ârai gyaloglÀs utÀn mÀr messze jÀrt minden
ember lakta vid¢ktûl. Csak ment, ment.
Fogalma sem volt, hogy merre jÀr, fogalma sem volt, hogy hÀny ÂrÀja gyalogol mÀr.
J´tt egy domb, j´ttek girbegurba f´ldek. çtvÀgott egy bozÂtoson, elhaladt egy erdû
alatt. AztÀn emelkedni kezdett a vid¢k. Meg nem Àllt volna egy pillanatra sem.
°szre sem vette, amikor nagy sokÀra utol¢rte ût a hajnal. Olyan lopakodva ¢rkezett,
hogy alig volt valami jele. TovÀbbra is s´t¢t maradt, csak ¢ppen kezdtek lÀthatÂvÀ vÀlni
a bokrok, fat´rzsek. Nedves avaron l¢pdelt, aztÀn k´ves f´ld´n. Amikor a v´lgykatlanba ¢rt, egyszerre kezdett f¢nyesedni a k´d is. Itt ker¡lt a lÀba el¢, mint a v¢gtelen¡l
tÀvoli emberi vilÀg utolsÂ ¡zenete, az Âcska bÀdogdoboz.
Hirtelen esz¢be jutott a hÀlÂterem, ¢s vad gyül´let fogta el mindnyÀjuk irÀnt. Mi¢rt
fordultak mind ûellene? Mi bajuk van ûvele? A nyomorultak ä gondolta izgatottan.
DurvÀk ¢s k´z´ns¢gesek, gyÀvÀk, hÁzelgûk, erûszakosak, meghunyÀszkodÂk. Sz¢gyentelen¡l a hitvÀny kis ¢rdekeiket tekintik csupÀn. Milyen mohÂk ¢s milyen alattomosak!
Hogy kihasznÀlnak minden adÂdÂ kis lehetûs¢get. Haragudott ez¢rt is. Nem kell koldusk¢nt lecsapni az ingyenalkalmakra, gondolta. ýt is az¢rt gy´trik, mert ezt lehet.
Bezzeg Schulze vagy Mer¢nyi elûtt behÃzzÀk a farkukat, mint a kutyÀk. ñ, ha v¢gigvÀghatna rajtuk! KutyÀk, alÀvalÂ f¢rgek!
Nagyot rÃgott a konzervdobozon. A bÀdog megcs´rrent egy fat´rzs´n, aztÀn hegyessz´gben visszaperd¡lt, ¢s gurulni kezdett lefel¢ a lejtûn. BosszÃsan visszafordult
utÀna.
TalÀn most van ¢ppen ¢bresztû, gondolta. Megjelent elûtte a hÀlÂterem k¢pe, amint
a àVigyÀzzÊ utÀn szÂtlan elkeseredetts¢ggel kezdenek mindnyÀjan ´lt´zk´dni, csak
Colalto Egon mormogja maga el¢, mik´zben lehajol az Àgya alÀ a cipûj¢¢rt: àHatvanhÀhomÊ ä ami azt jelenti, hogy mÀr csak ennyi nap van hÀtra a karÀcsonyi szabadsÀgukig. Megjelent elûtte SzabÂ Gerzson kÀrvallott k¢pe, amint f¢lt¢kenyen rakosgatja
a hegedüj¢t napjÀban hÀromszor is a tokjÀba; lÀtta HalÀsz P¢ter alamuszi pislogÀsÀt,
lÀtta Zsoldos fontoskodÂ vid¢kiszÁn¢sz-arcÀt, lÀtta Mer¢nyi vÀsott, bübÀjos, pimasz pillantÀsÀt, amelyben a kegyetlens¢g mellett ¢ppen Ãgy benne f¢nylett a rosszkedvüs¢g,
mint a t´bbiek¢ben. Esz¢be jutott a szem¡veges D¢genfeld, ÃjonctÀrsa is, akinek a
gyomra nem bÁrja a marhahÃst, s akinek ¢ppÃgy türhetetlenn¢ teszik az ¢let¢t, mint
neki; s azon kezdett tünûdni hirtelen, hogy vajon mi¢rt gy´trik ût m¢gis valahogyan
nagyobb kedvvel, valahogyan lelkesebben, mint D¢genfeldet.
Utol¢rte bÀdogdobozÀt, de ahogy lÀba fej¢vel kipiszkÀlta egy kopasz bokor alÂl,
mintha csak tr¢fÀt akarna üzni vele, Ãjra g´r´gni kezdett lefel¢ a v´lgybe. Szebek MiklÂs babonÀsan eredt utÀna; vissza az Ãton, ahol f´lkapaszkodott egyszer. AzutÀn nem
Àllt meg, csak nekitÀmaszkodott a kez¢vel egy pillanatra egy odvas fÀnak, ¢s g´rcs´s
sÁrÀs t´rt ki belûle. Hogy a k´nnyeit csillapÁtsa, hÀtrahajlÁtotta eg¢szen a nyakÀt, s Ágy
baktatott tovÀbb, nem lÀtva egyebet, mint a k´nnyeinek ¢s a felszakadÂ k´d´knek kettûs fÀtyolÀn Àt az Âlomsz¡rke eget. A lassan bet´rû reggeli vilÀgossÀgban n¢mÀn f¡st´lg´tt a kis v´lgy.
D¢lfel¢ vette ût ¢szre Kovarzik fûhadnagy, a kerti fûkapu vashÁdja k´r¡l ÂlÀlkodni.
RÀkiÀltott; Szebek t¡st¢nt megÀllt. NegyedÂra mÃlva mÀr a fogdÀban ¡lt. ¹sszeku-
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porodott a priccsen, ¢s elaludt. MÀsnap reggel kiengedt¢k; BognÀr volt szolgÀlatban,
jelentkezett nÀla, bel¢ptett¢k a hely¢re, s folytatta a csuklÂgyakorlatokat a t´bbiekkel
egy¡tt. Harmadnap meg¢rkezett az anyja.
ä Hazaviszlek, kisfiam ä mondta hevesen, amint kettesben maradtak.
ä Ne haragudjÀl, Mami ä mondta Szebek sz¢gyenkezve. Aggodalmasan kutatta az
asszony tekintet¢t. ä H¡lyes¢g volt tûlem.
ä De hÀt mi¢rt csinÀltad...?
ä Ne haragudjÀl, ¢s ne besz¢lj¡nk rÂla t´bbet. JÂ?
Az asszony szÂ n¢lk¡l magÀhoz ´lelte a fiÃt.
ä JÂ? JÂ? ä igyekezett Szebek gyeng¢den kiszabadulni az ´lel¢sbûl, hogy lÀthassa
anyja arckifejez¢s¢t.
ä JÂ! Nem haragszom, ¢s nem besz¢l¡nk t´bb¢ rÂla. Hazaj´hetsz velem. ¹r¡lsz?
A fiÃ megk´nnyebb¡lt. Nem felelt semmit.
ä HÀt nem is ´r¡lsz?
ä Mindegy ä mondta v¢gre udvariasan.
Az asszony egy pillanatra megh´kkent ettûl a felelettûl, de aztÀn folytatta az elbesz¢l¢s¢t. Szebek arra a mondatra figyelt csak f´l, hogy: àBesz¢ltem az ezredesselÊ, s
r´gt´n k´zbevÀgott:
ä Nem akarok hazamenni.
ä Micsoda? Mit besz¢lsz?
ä Itt maradok, Mami, ha lehet.
Az asszony eln¢mult a meglepet¢stûl. AztÀn megvÀltozott az arckifejez¢se.
ä De hÀt mi van veled, D¢d¢? ä k¢rdezte ijedelemmel a hangjÀban. ä Mi van veled,
kisfiam?
Olyan nyugtalan ¢s tanÀcstalan szomorÃsÀggal fogta meg a kez¢t, hogy a fiÃ azt
tette, amire maga sem szÀmÁtott: szelÁden elmosolyodott.
ä Ne bÃsulj, drÀgÀm ä mondta az asszonynak, s hÁzelkedve odaszorÁtotta arcÀt az
´v¢hez.
T´bb mint mÀsf¢l hÂnapon Àt nem tudott se sÁrni, se nevetni; most, hogy r´vid idûk´z´n bel¡l siker¡lt kiszorÁtania magÀbÂl mind a kettût, arra gondolt, amit anyja a
mÃltkor mondott, amikor faggatta ût, hogy mi a baja, ¢s û nem tudott vÀlaszolni. àN¢ma gyereknek az anyja se ¢rti szavÀt.Ê
Ebben az egyszerü k´zmondÀsban, Ãgy ¢rezte, benne volt minden baja. ý ¢ppen
egy olyan vilÀgban szeretett volna ¢lni, ahol mindenki meg¢rti m¢g a n¢ma gyerek
szavÀt is. Mindig bÁzott is benne, an¢lk¡l, hogy sokat gondolkozott volna f´l´tte, hogy
valami k¡l´nb ¢s rejtelmesebb meg¢rt¢s k´ti ´ssze az egyik embert a mÀsikkal, mint
a szavak ¢s a cselekedetek, a kifejez¢snek ezek a silÀny eszk´zei. Milyen keveset tudnak
ezek k´z´lni ä igent vagy nemet, nevet¢st vagy sÁrÀst... M¢gis rÀ kellett j´nnie, hogy
ezekre van hagyatva. A vilÀg nem ¢rt mÀsbÂl, mint a hangos, elnagyolt, durva jelekbûl;
mindabbÂl, aminek lÀtszata, hatÀrozott formÀja van. Nagyot kell kiÀltani, mÀsk¢pp
oda se figyelnek; k¢t szÂbÂl t´bbet ¢rtenek, mint tizenkettûbûl; m¢g jobb egy er¢lyes
rÃgÀs; mÀskor megteszi valami kurta tr¢fa; egyszerre csak egy dolgot lehet kifejezni,
s mindent tÃlozni kell, hamisÁtani, alaposan megjÀtszani; van, aki a szer¢nys¢gbûl ¢rt,
van, aki a szemtelens¢gbûl; s talÀn van, amibûl m¢g Schulze is ¢rtene: egy hadsereg
¢s tÁzezer g¢ppuska. Mindez nem Àllt a rendelkez¢s¢re, ¢s nem szerette a hazugsÀgot;
m¢gis eldûlt mÀr, tudta, hogy neki fognak vÀgni ennek a keserves ker¡lû Ãtnak, megtanul majd bÀnni ezekkel a durva ¢s l¢pten-nyomon fÀjÂn hamisÁtÂ eszk´z´kkel, hogy
formÀt adjon vel¡k az igazsÀgainak, legalÀbbis megk´zelÁtû formÀt, mert lÀtnia kellett,
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hogy amÁg nincs valami formÀba ´ntve, felfoghatÂan kifejezve, addig se nem igazsÀg,
se nem hazugsÀg, de egyszerüen nem is l¢tezik. Schulze kedvenc szava az volt, kivÀlt
vele szemben, hogy: àExtrawurstÊ. Ha enged¢lyt k¢rt valamire, a tiszthelyettes viszszazavarta: àNincs extrawurst!Ê Azt akarta mondani, hogy nincs helye egy¢ni kivÀltsÀgoknak, nem engedhetû meg semmilyen elt¢r¢s, k¡l´nb´zûs¢g. Szebek gy´trûdve
engedelmeskedett a parancsnak, mert ¢rezte, hogy ebben az ¡gyben, mint mÀs ¡gyekben is, senki sincs a pÀrtjÀn. A lÀtszat besz¢lt, s û, m¢g ha szÂra nyithatta volna is a
szÀjÀt ä amit a SzolgÀlati SzabÀlyzat nem engedett meg ä, akkor sem tudta volna tÃlbesz¢lni ezt a lÀtszatot. Mit is mondhatott volna? àVan extrawurst!Ê ä ez ¢rthetû kifejez¢s, de nem az, amit pontosan mondani akart. àHa nincs is extrawurst, enyh¢n szÂlva pofÀtlansÀg, hogy ezt pont te hirdeted nek¡nk, aki a legjogtalanabb egy¢ni kivÀltsÀgokat ¢lvezed vel¡nk szemben.Ê Vagy: à°rts¢tek meg, hogy f¡ty¡l´k rÀtok.Ê AkÀrmit mond vagy tesz, majdnem az ellenkezûj¢t fejezi ki vele mindannak a bonyolult
dolognak, amit az û igazsÀgÀnak ¢rez. Ettûl m¢rhetetlen¡l szenvedett. Azt akarta, hogy
meg¢rts¢k; ez nagyon fontosnak lÀtszott elûtte ä mindenesetre fontosabbnak, mint
visszat¢rni a k¢nyelmes àcivilÊ ¢letbe, ahogyan Apagyi. MiutÀn megismerte, nem tudott t´bb¢ tudomÀst nem venni errûl a vilÀgrÂl, nem tudta idegennek ¢rezni a t´bbieket. Dolga van vel¡k. Meg kell ¢rteni¡k egymÀst elsûsorban; s a maga r¢sz¢rûl meg
kell ¢rtenie az û igazukat, amennyire k¢pes rÀ, ¢s ki kell fejeznie sajÀt magÀt, ahogy
bÁrja, nem el¢g csak ¢lnie, mert ebbûl senki nem ¢rt meg semmit. F´ldh´zragadt, szomorÃ dolog volt ez, elhagyni fellengzûs vilÀgÀt, lelke isteni magÀnyÀt, ahol forma n¢lk¡l teljes ¢s t´k¢letes minden, s v¢gigjÀrni a valÂsÀg neh¢zkes, esetlen, t´k¢letlen vilÀgÀt; ilyesmi f´l´tt fakadt sÁrva a hajnalodÂ v´lgyszorosban, tehetetlen¡l, mint az Ãjsz¡l´tt csecsemû. De nem lehetett vÀltoztatni a dolgon, ¢s mire anyjÀval k´z´lte, hogy
itt akar maradni, mÀr k´z´ny´ss¢ vÀlt az egyszerü t¢nyekkel szemben.
A f´ldszinti zeneszobÀban, ahol bÃcsÃzkodtak, egy fa kottatartÂt n¢zett folyton, le
nem vette szem¢t a cirÀdÀkrÂl. Letelt az idej¡k. Az asszony felÀllt, s megint erût vett
rajta a nyugtalansÀg. Megragadta a fia mindk¢t kez¢t, s tekintet¢t keresve Ãjrakezdte:
àMi jÀr az eszedben? Mi bÀnt, fiacskÀm? Mondd hÀt meg!Ê
ä Semmi ä felelte Szebek. ä Ne f¢lj, most mÀr nem lesz semmi baj.
Mosolygott is hozzÀ, bÀr mindenhez inkÀbb lett volna kedve, de ez legalÀbb kifejezte, a maga gyatra mÂdjÀn, ¢rz¢sei ¢s gondolatai ¢s vÀgyai k´z¡l legalÀbb azt az egyet,
hogy nem akarja anyjÀt szomorÃnak lÀtni. Ahogy a kapuban utÀnan¢zett az eltünû
kedves alaknak, egy percig m¢g ott felejtûd´tt az arcÀn ez a mosolygÀs.
7
Rettenetesen hosszÃ volt ez az ûsz. Colalto Egon m¢g mindig csillagÀszati szÀmokat
jelentett ´nmagÀnak reggelente: à¹tvenkettûÊ, à¹tvenegyÊ. ¹tven! M¢g ´tven nap
karÀcsonyig! Istenes DÀnielnek, DamjÀni mÀsik tantermi szomsz¢djÀnak volt egy kis
zsebnaptÀrja, amiben este mindig kihÃzta az elmÃlt napot; s nem el¢gedett meg egy
egyszerü vonÀssal, hanem ceruzÀjÀval feket¢re mÀzolta az eg¢sz sort, a protestÀns, sût
az izraelita naptÀrr¢sszel egy¡tt. DamjÀni is szÀmolta a napokat. Hasztalan. Mintha
m¢g lassabban teltek volna Ágy szÀmon tartva, Ãgy ¢rezte. Sokszor gondolt arra is, milyen furcsa lesz, ha majd egyszer v¢get ¢r ez a hÀrom esztendû itt, ¢s nem lÀtjÀk t´bb¢
Schulz¢t, s v¢get ¢r a h¢t esztendû is, ¢s talÀn megszabadulnak Mer¢nyi¢ktûl. Vajon
v¢get ¢r-e valaha is? MegprÂbÀlta elk¢pzelni, de nem bÁrta.
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çmbÀr az ¢rtelme vilÀgosan ´szt´k¢lte, igyekezz¢k menek¡lni inn¢t, mert itt nem
jÂ, otthon jobb volt, s ha sz¡lei el¢ tÀrnÀ a helyzetet, haza is vinn¢k, DamjÀni nem
sokat rÀgÂdott a menek¡l¢s gondolatÀn. Az ¢rtelem okfejt¢s¢t mindig hiÃ ÀbrÀndozÀsnak ¢rezte, ¢s nem pepecselt vele semeddig. Az ¢sz akaratÀt nem is vette komolyan
szÀmÁtÀsba; jÂzan gyÀvasÀgÀra hallgatott, amely nem merte ¢rtelm¢re bÁzni a felelûss¢get d´ntû l¢p¢sekn¢l. Nem volt inn¢t visszavezetû Ãt a gyerekkorba, a Verpel¢ti Ãti
lakÀsba, a piarista diÀkok k´z¢. Ha kivonnÀ magÀt ebbûl a rosszbÂl, az m¢g rosszabb
lenne: ´r´k l¢g¡ress¢g, f¢lig l¢tez¢s, nyomor¢k meghÀtrÀlÀs a valÂsÀg elûl. Ezt nem
lehetett sz¢pÁtgetni. Ilyen a vilÀg, ez a sorsa. Az ember se nem becs¡letes, se nem bÀtor,
se nem nagylelkü. S avval nem vÀltoztat se a t´bbieken, se sajÀt magÀn, ha elvÀlik tûl¡k.
DamjÀninak nagyon fÀjt minden, ¢s vad erûvel kÁvÀnta, hogy szünj´n meg a fÀjdalma,
de valahogyan ¢rezte, hogy az nem ¢rne semmit, ha egyszerüen leoltja, kikapcsolja
az eg¢szet. Mint a hÃs meg a bor Áz¢t, megismerte a szenved¢st, s ha k¢pes is lett volna
tovÀbb ¢lni n¢lk¡le, kedve nem volt hozzÀ. De hogy ebben a vilÀgban hogyan tud majd
¢lni, azt nem tudta.
ögy lÀtta, az elemek, amikbûl ´sszerakÂdik most k´r¡l´tte a vilÀg, egytûl egyig rossz
Ázüek. SivÀr, ked¢lytelen, visszataszÁtÂ dolgokbÂl tevûd´tt ´ssze a berendez¢s, amely
ideje mÃlÀsÀt bet´lt´tte. Itt volt a sÀr. Az idû rosszra fordult, megj´ttek a szelek, meghoztÀk az esûket. A gyakorlÂt¢r sÀrtengerr¢ vÀltozott, s bele kellett t¢rdelni¡k, hasalniuk, ami a kitisztÁthatatlan bakancsok gondjÀhoz m¢g hozzÀcsapta a nehezen kikef¢lhetû k´penyek, nadrÀgok gondjÀt. Itt voltak az ¢bresztûk, a kihallgatÀsok, a szeml¢k. A tornaÂrÀktÂl k¡l´n f¢lt DamjÀni. Nem tudott f´lmÀszni a k´t¢len, s a rÃdon is
csak fele Ãtig. SzÀnalmas ¢s len¢zett voltÀt ezek a sz´rnyü tornaÂrÀk igazolni lÀtszottak,
ami gyalÀzatos ¢rz¢s volt. De mÀskor is f¢lt, mindig f¢lt; mindig szÀmÁthatott valamilyen megalÀzÀsra. Csak olyasmire nem szÀmÁthatott, aminek ´r¡lhet.
A sz´kûkÃt medenc¢j¢bûl mÀr kiszedt¢k az aranyhalakat, leeresztett¢k a vizet, telehordtÀk szÀraz avarral, ¢s bedeszkÀztÀk t¢lire. A reggeli csuklÂgyakorlatokat gyakran az emeleti folyosÂkon tartottÀk, villanyf¢ny mellett. November k´zepe fel¢ DamjÀni csomagot kapott hazulrÂl, s miutÀn igazolta, hogy n¢vnapja volt elûzû nap, a tiszthelyettes nem osztotta sz¢t, ami a soron kÁv¡li csomagok sorsa volt.
A dolgok rendje azonban az volt, hogy a jogos csomagokat is elszedt¢k a t´bbiek a
legt´bbj¡ktûl, az ÃjoncoktÂl mindenesetre. A posta a d¢lutÀni parancskihirdet¢ssel
¢rkezett. DamjÀni enged¢lyt kapott, hogy Àtvehesse a csomagjÀt. Alighogy lehozta az
irodÀbÂl, BognÀr kiment a tanterembûl, Ãgyhogy r´gt´n elûszedte, ¢s lÀzasan kezdte
let¢pni rÂla a spÀrgÀt. Nagy papÁrdoboz volt. Mielûtt feleszm¢lhetett volna, megrohantÀk. Burger elrÀntotta elûle az eg¢szet, ¢s kiborÁtotta CzakÂ asztalÀra. Pillanatok
alatt sz¢tszedt¢k, aki amit bÁrt. Valaki egy k´t´tt mell¢nyk¢t halÀszott ki a csomagbÂl,
s lelkesen lobogtatta; a k¢ptelen ajÀnd¢k nagy der¡lts¢get keltett. A l¢nyeges term¢szetesen az ennivalÂ volt. Ott Àllt Mer¢nyi, Homola tele szÀjjal, tele marokkal, ott Àlltak
a t´bbiek. Gereben °noknak DamjÀni level¢t siker¡lt megkaparintania. Ez volt az az
¢l¢nk szemü fiÃ, aki az elsû napon HalÀsz P¢terrel futballt füz´tt, ¢s elkergette DamjÀnit. Gereben nem volt ism¢tlû, de a hÀrom ism¢tlû mellett t´bb volt a HalÀsz P¢terf¢le k´z´ns¢ges csatlÂsnÀl; szinte a negyedik¡k volt. Olvasni kezdte fennhangon a csomag aljÀrÂl elûker¡lt borÁt¢k n¢lk¡li levelet:
ä à°des kis bogaram...Ê
Burger felordÁtott boldogan: àBogaram!Ê, ¢s rÀngatni kezdte DamjÀni f¡l¢t, egyre
harsogva: àBogaram, bogaram!Ê Gereben igyekezett tovÀbb olvasni DamjÀni anyjÀ-
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nak szÀlkÀs ÁrÀsÀt, de a zenebona elnyelte a hangjÀt, s v¢g¡l a fiÃ halÀlraszÀntan kiragadta kez¢bûl a levelet.
A zürzavar, amilyen hirtelen tÀmadt, olyan gyorsan el is ¡lt. BognÀr fel¡gyelû j´tt
vissza. Alighogy elfoglalta hely¢t a katedra m´g´tt, s a tanterem elcs´ndesedett, CzakÂ
felemelte az asztalfedel¢t, kivett egy narancsot, ¢s szÂ n¢lk¡l odatette DamjÀni el¢.
AztÀn r´gt´n elfordult, ¢s belem¢lyedt a tanulÀsba, mint aki megtette, amit tehetett,
csak az¢rt markolta ki a csomagbÂl ezt a narancsot, hogy megmentse DamjÀni szÀmÀra, de ez olyan magÀtÂl ¢rtetûdû, hogy nem is ¢rdemes besz¢lni rÂla. Ha senki sem
vette volna ¢szre a jelenetet, BognÀr akkor is felhÁvta rÀ a figyelmet, mert rÀszÂlt DamjÀnira, aki csak ¡lt a hely¢n ¢gû f¡llel, m¢la dermedts¢gben:
ä Tegye el azt a narancsot, DamjÀni.
Mindig àDomijjÀnÊ-nak ejtette a nev¢t. A fiÃ ´sszerezzent, ¢s zavartan berakta a
narancsot a fiÂkjÀba. Illen¢k megfelezni CzakÂval, gondolta t¢tovÀn, csak nevets¢ges
lenne, hiszen az eg¢szet megehette volna. Adja vissza neki az eg¢szet? Ez megsemmisÁten¢ CzakÂ nagylelküs¢g¢t. °rezte, hogy legalÀbb k¢t naranccsal kellene meghÀlÀlnia a dolgot, annyival pedig nem rendelkezett.
CzakÂ p¢ldÀtlan, sût kiss¢ kihÁvÂ cselekedete ott lebegett a tanterem levegûj¢ben,
de amikor jÂ f¢lÂra mÃlva BognÀr Àtment a mÀsik osztÀlyba, csak Gereben °nok pattant f´l, a t´bbiek, Mer¢nyi is, ¡lve maradtak a hely¡k´n, ¢s lÀtszÂlag folytattÀk, amit
addig csinÀltak.
ä Cserk¢sz! ä szÂlt Gereben nagyon izgatottan. MegtaszÁtotta CzakÂ vÀllÀt. Becsm¢rlû szÂ volt ez, a k¢pmutatÂ er¢nyesked¢st, mafla Àlszentesked¢st fejezte ki. ä Eredj
vissza cserk¢sznek! Vagy az apÀcÀk k´z¢!
Villogott a szeme, s lÀtszott, hogy nem bÁr magÀval. Hirtelen megcibÀlta CzakÂ orrÀt. A mÀsik felugrott, ¢s dulakodni kezdtek. Ez m¢g p¢ldÀtlanabb eset volt. Mintha
maga Gereben is elÀmult volna CzakÂ vakmerûs¢g¢n, hogy szembe mer szÀllni vele,
s n¢hÀny mÀsodpercig t¢tlen¡l türte az ¡tlegeket. Senki nem mozdult. Gereben kapott
egy kiadÂs ¡t¢st az ÀllÀra, s ekkor, biztos fogÀsÀval, v¢gre elkapta CzakÂ kez¢t, kicsavarta, aztÀn megvet¢ssel ¡lepen rÃgta, majd lenyomta a f´ldre, mint egy ¡res zsÀkot,
¢s ott hagyta. CzakÂ feltÀpÀszkodott, ¢s leporolta a nadrÀgjÀt; de egy cs´ppet sem lÀtszott el¢gedetlennek.
HalÀsz P¢ter, akire hatÀssal volt minden szÁnpadias dolog, vacsora elûtt becsÃsztatott DamjÀni asztalfiÂkjÀba egy f¢l tÀbla tejcsokolÀd¢t; mÀsik fel¢t mÀr megette. Anyja
level¢ben szÂ volt errûl a csokolÀd¢rÂl. àVeron k¡ldi neked, sajÀt p¢nz¢n vette, majd
k´sz´nd meg neki.Ê DamjÀni mÀr r¢gen leszÀmolt magÀban HalÀsz P¢ter barÀtsÀgÀval, most m¢gis meglepûd´tt. Mindevvel azonban semmire sem ment. T´bbet ¢rt Istenes f¢lszeg ¢s lÀtszÂlag teljesen jelent¢ktelen megnyilatkozÀsa.
Istenes az utolsÂ negyedÂrÀban, szokÀsa szerint naptÀrjÀt n¢zegetve, DamjÀnihoz
fordult:
ä Tegnap volt a neved napja? ä k¢rdezte.
ä ºh¡m.
A fiÃ habozott, mintha mondani akarna valamit. De aztÀn Ágy szÂlt:
ä Nekem nyÀron van. JÃlius huszonegy. ä Meg is mutatta: ä N¢zd.
A katolikus rovatban azonban ez a n¢v Àllt: àPraxedesÊ. A m´g´tte olvashatÂ protestÀns àDÀnielÊ-t nem v¢ve figyelembe, DamjÀni Ágy szÂlt:
ä Praxedes. Szervusz, Praxedes.
ä Marha ä mondta Istenes, ¢s jÂkedvü lett az arca.
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A narancsnak ¢s a f¢l tÀbla csokolÀd¢nak DamjÀni nem tudott ´r¡lni. Az volt a baj,
hogy ä mint annak idej¢n a radÁrlopÀs utÀn ä nem is tudott figyelni semmire. Gondolatai szük b´rt´nudvaron topogtak k´rbe-k´rbe; a szorongÀsok, aggodalmak megt´lt´tt¢k eszm¢let¢t, fogva tartottÀk ¢rz¢kel¢s¢t; a vilÀg n¢hÀny siralmas gonddÀ zsugorodott itt ´ssze.
°rdemes ezt csinÀlni? ä gondolta. ä Hiszen ez annyi, mint a semmi.
VÀrt valamit, de csak a jÂ dolgokat tartotta valaminek. Ami rossz, az nem az ellenkezûje ennek, az semmi. Tulajdonk¢ppen sosem hitte el, hogy a rossz dolgok csakugyan l¢teznek. AkÀrhogy el volt keseredve, szÁve m¢ly¢n egy pillanatig sem hitte,
hogy valami rossz neki Àrthat. Tudta, hogy ezek a fiÃk sem akarnak rosszat, nem Ãgy
¢rtik a dolgot; s el¢g mÀsk¢nt ¢rtelmezni, ¢s minden rossz semmiv¢ vÀlik. Csakhogy
ez aztÀn semmi is, ¢s sosem lesz belûle valami.
Az Elek fiÃk szobÀjÀban p¢ldÀul volt valami. A z´ld ernyûs, erûs f¢nyü asztali lÀmpa,
a falon f¡ggû Beethoven-maszk, a k´rzûk, szÂtÀrak, sz¢tdobÀlt ruhadarabok k´z´tt
teljes hatÀrozottsÀggal ¢rzûd´tt ez a lÀthatatlan, foghatatlan valami. UgyanÃgy, a M¢nesi Ãtnak vagy a kilences villamosnak vagy az Erzs¢bet hÁd budai hÁdfûj¢nek egy ilyen
vagy olyan pillanatban ä esû utÀn, mÀrcius 27-¢n d¢lben, Pest felûl j´vet ä megvolt a
maga k¢ts¢gtelen tartalma, ha nem is lehetett n¢ven nevezni, mi az voltak¢ppen. Hevesebb valami volt az a MaricÀval kapcsolatos ¢rz¢s, amire egy ÀlmÀbÂl eml¢kezett;
hevesebb, de erûtlenebb¡l l¢tezû valami. SajÀtsÀgos mÂdon, a legbiztosabban az l¢tezett szÀmÀra, ami a legbizonytalanabb valami volt. Soha nem lÀtott lakÀsok, utcÀk, terek, hÀzt´mb´k, vilÀgos ablakok, leredûny´z´tt ablakok; folyÂk, hidak, vÀrosok szerte
a vilÀgon; plan¢tÀk ¢s reg¢nyhûs´k; utazÀsok a ColoradÂn, rikkancsok London belvÀrosÀban; elmÃlt d¢lutÀnok ¢s elj´vendû nappalok-¢jszakÀk; meg az emeletrûl leszürûdû zongoraszÂ. Mindez felhÁvta DamjÀni figyelm¢t valamire, ami nagyon bizonytalan ¢s teljesen hatÀrozatlan dolog volt, de ami m¢gis a legbiztosabb ¢s leghatÀrozottabb
valamit jelentette az ¢let¢ben.
A bizonytalan jÂ dolgok helyett itt csak a biztos semmiv¢ cs´kkenthetû rosszak vett¢k k´r¡l. A sÀr rossz volt. Ha meggondolja, persze, nem olyan nagy baj; sût egyÀltalÀn
nem baj, hisz ha mindegy, hogy mit csinÀl, akkor semmif¢le jelentûs¢ge nem marad
annak sem, beletapos-e, belehasal-e a sÀrba, kef¢li-e f¢lÂrÀkig a bakancsÀt, k´peny¢t.
Marad a semmi. Ez azonban nem k¢pes kit´lteni az idû mÃlÀsÀt; vagyis ha az embernek nincs egyebe, csak baja, akkor ezt semmif¢le meggondolÀssal nem k¡sz´b´lheti
ki az ¢let¢bûl, amely nem türi a vÀkuumot. DamjÀninak nem Àllt mÂdjÀban meggondolni, hogy a sÀr nem is olyan nagy baj. Nagy baj volt.
Mindig ÀtÀzott a cipûje. Volt Ãgy, hogy cuppogott a lÀba a nedves szivaccsÀ gyürûdû
kapcÀban, volt, hogy csak n¢mi undok nyirkossÀgot ¢rzett, de mindenk¢ppen ebben
taposhatott aztÀn eg¢sz nap. SÀros volt a k¢t gyakorlÂt¢r, sÀros a kisvÀros sok k¡lsû
utcÀja, sÀros a szelÁden hajlÂ domboldal, s ez a sok sÀr rÀtapadt a k´peny¡kre, nadrÀgszÀrukra, bakancsuk beleragadt a lucsokba, ha menetgyakorlatra vonultak ki a l´v´lde fel¢, vagy a mÀsik, meredekebb kaptatÂ irÀnyÀba, a nemezgyÀron is tÃl, a KÀlvÀriÀra. ZÀrt rendben mentek term¢szetesen, mint mindig, mindenhovÀ, mint a tanterembûl a hÀlÂterembe vagy a hÀlÂterembûl az ¢tterembe, àbeosztÀsÊ-ban, s DamjÀninak ez a beosztÀsa, vagyis a helye Gereben ¢s Zsoldos k´z´tt a sorakozÂnÀl, akÀr
àfejlûd´tt vonalbanÊ, akÀr àkettûsrendekÊ-be fordulva, ismerûsebb hely volt mÀr a r¢gi, otthoni lakÀsuk legmeghittebb sz´glet¢n¢l is. A mÀsodik tagpÀr mÀsodik sorÀban
Àllt vagy menetelt a f¢lszÀzaddal, mintha egy vonatnak lenne bizonyos kereke vagy
egy gÀlyÀnak valamelyik bordÀja; Ágy utazgattak ide-oda.
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De ismerûsek voltak mÀr a falak is, a l¢pcsûfokok is, ismerûs volt a f´ldszinti folyosÂ
balszÀrnyÀnak levesszaga, az emeleti illemhely olajos büze, ismerûs volt a sok bekeretezett olajnyomat, Tulp tanÀr anatÂmiÀjÀval meg a fordulÂban a Las Meninasszal. Sz¡rke
katonasapkÀjÀt DamjÀni nem t¢vesztette volna ´ssze senki¢vel, bÀrmilyen egyformÀnak is lÀtszottak; nemcsak a varrÀsÀt, b¢l¢s¢t, aprÂbb fesl¢sek hely¢t ismerte, hanem
a sapka eg¢sz megfoghatatlan egy¢nis¢g¢t, jellem¢t, formÀjÀt, azt a ä talÀn zen¢re lefordÁthatÂ ä titkos l¢nyeget, amelyet kifejezett, s amely ¢lesen megk¡l´nb´ztette a vilÀg ´sszes t´bbi sapkÀjÀtÂl. Ismerûs volt a visszhangos hatalmas ¢tterem, villacs´r´mp´l¢s¢vel, tengermorajlÀsÀval, zenekari esztrÀdjÀval, Ferenc JÂzsef csÀszÀr ¢letnagysÀgÃ olajfestm¢ny¢vel; ismerûs az Âra¡t¢s hangja, Schulze ac¢lgyürüje bal kez¢nek
kisujjÀn. Ismerûss¢ vÀlt az eg¢sz idegen vilÀg DamjÀni szÀmÀra, de az¢rt ¢ppen olyan
Àtmeneti dolognak ¢rezte, mint az elsû napon. Ami idût itt t´lt el, az nem szÀmÁt. Nincs
itt semmi jÂ az ¢let¢ben, semmi ¢rtelme az eg¢sznek, tehÀt semmi is. CsinÀlta a t´bbiekkel egy¡tt rosszkedvüen, amit kellett. Gyakorlatoztak, meneteltek, mentek kettûsrendekben az ûszi hegyoldalban, ¢nekelve a r¢gi bakanÂtÀkat, vadul nekieresztve
hangjukat a torkukra ¢rdesedett keserüs¢gen Àt, àA gûz´snek hat kereke ä de f¢nyes
ä de f¢nyes ä de f¢nyes...Ê, ¢s bokÀig sÀrozva cipûj¡ket a csÃszÂs vagy tapadÂs vagy
hÁg latyakban, mÁg december elsû het¢ben egy sz¢p napon le nem esett a hÂ.
D¢lelûtt indult meg a havazÀs eg¢szen vÀratlanul. Sürü, himbÀlÂdzÂ, imbolygÂ
nagy pelyhekben hullt-hullt szakadatlan, s ahogy teltek az ÂrÀk, inkÀbb erûs´dni lÀtszott, mint alÀbbhagyni. Sz¢lcs´nd volt. A tanterem ablakait szinte elvarÀzsolta ez a
kavargÂ feh¢r szÁnjÀt¢k; mintha egy ÂceÀnjÀrÂn utaznÀnak valahovÀ, DamjÀni nem
tudta levenni a szem¢t az egyhangÃ ¢s csodÀlatos lÀtvÀnyrÂl. R¢szeg lett, olyan hirtelen¡l ¢rte a hÂes¢s. Nemcsak hogy nem szÀmÁtott ilyesmire, de m¢g csak esz¢be sem
jutott ez a lehetûs¢g. A tÁzÂrÀs nagysz¡netben sz¢tfutott a hÁr, hogy elmarad a d¢lutÀni
gyakorlat. Az orvosi vizit ¢s a tÁzÂrai-kiosztÀs utÀn Istenes elûvette a kivÀgÂs-ragasztÂs
Áveit, vagyis egy repk¢nnyel befutott skÂt vÀrkast¢lyt, amirûl mÀr csak az utolsÂ tornyok hiÀnyoztak, s amit a hÂnap elej¢n a vÀrosi papÁrkeresked¢sbûl hozathatott a zsebp¢nz¢n, mert ez volt egyike az enged¢lyezett vasÀrnap d¢lutÀni szÂrakozÀsoknak.
DamjÀni jÂindulatÃ ¢rdeklûd¢ssel n¢zte a kast¢lyt. A kÀlyha tetej¢n megint gyorsabban kezdett forogni SzabÂ Gerzson k´rzûhegyre tüz´tt papÁrkÁgyÂja, mert a fütû Ãjabb
v´d´r szenet ´nt´tt a tüzre. Zsoldos egy simmit fÃjt a f¢süj¢n, mindig Ãjrakezdve a
refr¢nt.
ä Ni ä kiÀltott fel valaki az ablakban. ä Megy el Schulze.
Maguk k´z´tt mindenkinek valami mÀs nevet adtak ä BognÀrt p¢ldÀul Zukinak
hÁvtÀk, az egyik szÀzadost Kengurunak, Danilo fûhadnagyot TaplÂnak ä, csak Schulze
maradt Schulze. OdatÂdultak az ablakokhoz. Minthogy tudtÀk Ãgyis, hogy d¢lben
BognÀr k´vetkezik szolgÀlatra, s tudtÀk, hogy a parancsnok ¢s a G. H. fûn´k kiv¢tel¢vel a tisztek ¢s a tiszthelyettesek mind kint laknak a vÀrosban, semmi k¡l´n´s nem
volt abban, hogy Schulze megy haza. M¢gis, ezt DamjÀni is megn¢zte magÀnak. JÂ
volt ezt lÀtni: l¢pegetett a hÂban, mÀr elhagyta a sz´kûkutat, most be¢rt a fûall¢ba, s
lassan egyre tÀvolodott. A kopasz Àgakra feh¢r pr¢m simult, a vaslÀmpÀk tÀny¢rjÀra
feh¢r s¡veg nûtt, feh¢rs¢g borult a parkra, a sz´kûkÃt deszkafedel¢re, a vÀroskÀra, a
hegyekre, az eg¢sz vilÀgra. V¢get ¢rt a sÀr korszaka. DamjÀni megbüv´lve n¢zte ezt
a feh¢r, ¢desen szelÁd ¢s m¢gis hatalmas varÀzslatot, s mÁg a hÂpelyhek lassan belept¢k
Schulze elhagyott lÀbnyomait, valami olyasmit kezdett meg¢rteni, hogy ez a rossz hÀrom hÂnapja meg ami m¢g j´n majd, m¢giscsak valami, m¢giscsak az û ¢lete, s ahogy
ez a keserves lassÃsÀggal eltelt idû, ÀmbÀr minden jÂ dolog n¢lk¡l, de m¢gis magÀba
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foglal valamit, ami az Elek fiÃk szobÀjÀnak vagy a D´brentei t¢r egy pillanatÀnak titkos
¢rtelm¢hez foghatÂ, csak mÀs ¢s Ãj.
Ker¡lûvel ment vissza a hely¢re. Megn¢zte az OsztrÀkäMagyar Monarchia falit¢rk¢p¢t, megn¢zte a kÀlyhÀn forgÂ papÁrkÁgyÂt, aztÀn megn¢zte, mit rajzol a kis Matej,
aki CzakÂ mellett ¡lt. A fiÃ nyomban elrÀntotta a papirost.
ä Mi az? ä k¢rdezte DamjÀni.
ä Semmi.
ä Mit rajzolsz?
ä Semmit. ä AztÀn vÀllat vont: ä Csak a lakÀsunkat, otthon.
ä A szobÀk alaprajza lesz? ä k¢rdezte CzakÂ, aki szint¢n odak´ny´k´lt.
ä Ej, menjetek a francba ä mondta Matej.
így aztÀn CzakÂ DamjÀnival kezdett besz¢lgetni, s vÀratlan bizalmassÀggal elmes¢lt
neki t¡csk´t-bogarat ´nmagÀrÂl, egyebek k´zt azt is, hogy hogyan lûtt rÀ az apjÀra
revolverrel, mÁg a cs´nget¢s a n´v¢nytanÂra kezdet¢t nem jelezte.
(Befejez¢se k´vetkezik.)

EsterhÀzy P¢ter

WHO 'S WHO?
R¢szlet egy reg¢nybûl

MÀria Ter¢zia megk¢rte ¢desapÀmat, hogy ût mint CsehorszÀg vÀlasztÂfejedelm¢t helyettesÁtse Frankfurtban JÂzsef fia csÀszÀrrÀ koronÀzÀsÀn. (Nem ¢rt rÀ? Vagy apÀmnak
akart evvel kedveskedni?) A papÀm nem szerette JÂzsefet, az se ût. Nem csÀszÀr, nem
kirÀly, csak egy zseniÀlis hivatalnok, mondta rÂla lekezelûleg. K¢sûbb azutÀn, amikor
JÂzsef kirÀly lett MagyarorszÀgon, a viszonyuk m¢g inkÀbb megromlott. Micsoda unheimlich dolog ez, hogy a kirÀly nem arisztokrata, d´rm´g´tt a papÀm, akit a legnagyobb rosszindulattal sem lehetett liberÀlisnak vagy felvilÀgosultnak nevezni, mindazonÀltal volt stÁlus¢rz¢ke.
Azon az Àprilisi est¢n f¢nyÀrban Ãszott Frankfurt vÀrosa. A koronÀzÀsra ¢rkezett
k¡ld´ttek szÀllÀsa pompÀsan ki volt vilÀgÁtva (a pfalzi k¡ld´tt¢ k¡l´n´sen kitünt k´z¡l¡k), s ott olyan vilÀgos volt, akÀr f¢nyes nappal. A k¡ld´ttek versengve igyekeztek
egymÀst tÃlszÀrnyalni. °desapÀm¢ azonban valamennyi¢n tÃltett. Az ¡nnep¢lyes nap
tisztelet¢re mellûzte kedvezûtlen fekv¢sü szÀllÀsÀt s annak k´rny¢k¢t, hanem ehelyett
a Rossmarkt sz¢p hÀrsfasorÀt ¢kesÁtette f´l, el´l szÁnesen kivilÀgÁtott portÀllal, a hÀtt¢rben pedig m¢g annÀl is f¢nyesebb tÀvlattal. A fÀk k´z´tt Àttetszû talpazaton f¢nypiramisok ¢s golyÂbisok Àlltak, egyik fÀtÂl a mÀsikig lÀmpaf¡z¢rek hÃzÂdtak, s azokon
csillÀrok f¡ggtek. ApÀm t´bb hely¡tt kenyeret, kolbÀszt osztogatott a n¢pnek, a bor
sem hiÀnyzott.
°desapÀm egyszer csak egy ¢rtelmes arcÃ kamaszra lett figyelmes, aki barÀtnûj¢vel
lelkesen csodÀlta apÀm müv¢t. A fiÃ sz¢les mozdulatokkal mutogatott a lÀnynak, ¢s
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apÀm vÀratlanul mintha a sajÀt nev¢t hallotta volna. MagÀhoz intette ûket. LÀm, tünûd´tt magÀban, itt van egy viszonylag pontosan datÀlhatÂ jelenet, hogyan lehetne
inn¢t kiindulva t´m´ren vÀzlatot k¢szÁteni a kamaszrÂl. VÀllat vont, nagy Ãr volt, mindent megtehetett, mert û mondta meg, mi a minden, ¢s Ãgy mondta meg, hogy mindent megtehessen.
Mit motyogtÀl, fiam? Az ifjÃ elv´r´s´d´tt, majd b¡szke zavarban odanyilatkozott,
hogy ¢pp most sz¡letett meg az E.-f¢le t¡nd¢rorszÀg fogalma. Nem rossz, bÂlintott
apÀm, s utasÁtott ott valakit, hogy jegyezze f´l. BÀr, mondotta m¢g barÀtsÀgosan az
ifjÃnak, ez csupÀn Dichtung und Wahrheit, hogy tudniillik û azutÀn igazÀn tudja, mi
a k¡l´nbs¢g Dichtung meg Wahrheit k´zt. Ezt meg az ifjÃ jegyezte f´l.
Hogy hÁvnak?, k¢rdezte m¢g apÀm figyelmetlen¡l. A fiÃ megmondta. JÂl van, meg
fogom jegyezni, vetette oda fordultÀban, ¢s abban a pillanatban elfelejtette a nevet.

OrbÀn OttÂ

T¹RED°K AZ ELN°MULçSRñL
HiÀba, akÀrhÀny verssel rakva a padlÀs,
erût vesz rajtam a szÀnalmas hanyatlÀs ä
a k´ltû addig ¢l, ameddig Ár!
°s ha hÂnapok Âta egy jÂ sort se bÁr?
Halott, ha mondom, k¢t lÀbon jÀrÂ halott,
holott tegnap m¢g ¢lt, holott
f¢l ¢ve m¢g... ä
VakÁt a t¡nd´klû k´z´ny, az ¢g.

Magyar LÀszlÂ AndrÀs

AZ çLDOZAT
Lopud szigete nincs messze a szÀrazf´ldtûl, tiszta idûben szabad szemmel is lÀthatÂ.
A sziget csinos, faburkolatÃ s¢tahajÂkkal k´zelÁthetû meg, ¢s arrÂl nevezetes, hogy
egyetlen benzinmotor sem mük´dik rajta. Reggelente a hullÀmkotyogÂs, sirÀlyvijjogÂs tengeri cs´ndet csak a kÀv¢hÀzbÂl kiszürûdû tÀnczene, a kik´tûben horgonyzÂ bÀrkÀk nyikorgÀsa ¢s a hotel elektromos targoncÀjÀnak z¡mm´g¢se bontja meg. A telep¡l¢s maga igen aprÂ, az alig szÀzm¢teres korzÂt egyik v¢g¢n elegÀns szÀlloda, a mÀ-
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sikon feh¢r, repk¢ny futotta templomrom zÀrja, melynek tornya k´r¡l alkonyatkor
n¢ma denev¢rek cikÀznak. Od¢bb a bÀstya lÀbÀnÀl pedig tarisznyarÀkok szaladgÀlnak
oldalazva a moszatillatÃ, vÁzmosta betonpadkÀkon.
Lopud egyetlen lÀtvÀnyossÀga a sziget k´zep¢n magasodÂ velenc¢s vÀrrom, amelynek t¢pett ormÀrÂl Ãgy tekinthetj¡k Àt sziget¡nket, mint egykor Robinson a magÀ¢t.
S vajon mihez kezdhet az ember ezen a Robinson-szigeten? Lehet itt f¡rdeni ¢s bÃvÀrkodni, gy´ny´rk´dni a k¢k ragyogÀs m¢ly¢n hintÀzÂ hÁnÀrokban, az ide-oda lebbenû halfelhûkben, rÀkocskÀkban, kagylÂkban, csigÀkban, polipokban, tengeri csillagokban, vagyis PrÂteusz n¢ma nyÀjÀban ä ahogy Babits nevezte volt ä, azutÀn jÂkat
lehet napozni is, olvasni, heverni, aludni, szeretkezni, enni ¢s inni, vagyis mindent
meg lehet tenni, ami emberhez m¢ltÂ. Azt hiszem, Lopud ä ÀraitÂl eltekintve ä maga
a paradicsom, vagy legalÀbbis nagyon hasonlÁt hozzÀ.
K´zvetlen¡l a boszniai hÀborÃ elûtt nyaraltunk itt hÀrom gyermek¡nkkel. A sziget
a fenyegetû politikai helyzet k´vetkezt¢ben a szokottnÀl is kihaltabb volt. Minden reggel korÀn keltem, v¢gigbaktattam a hajnali hüv´ss¢gben f¡rdû, halszagÃ fûutcÀn, meleg, olajtÂl cs´p´gû juhtÃrÂs s¡tem¢nyt, dobozos, tejszÁnÁzü kakaÂt, gy¡m´lcs´t, ¡dÁtûket vettem a Supermarketnek nevezett kisboltban, majd csalÀdostul kivonultunk a
bÀstyÀn tÃli sziklÀk valamelyik¢re. Itt t´lt´tt¡k szinte az eg¢sz napot. D¢lutÀn aludtunk,
este korzÂztunk, utÀna pedig az egyetlen megfizethetû vend¢glûben ¡cs´r´gt¡nk, a
megunhatatlan tengert ¢s a parton szaladgÀlÂ gyerekeinket bÀmulva boldogan.
Mind´ssze egy het¡nk volt Lopudon ä t´bbre nem futotta a p¢nz¡nkbûl ä, ¢s v´r´sre fûtt, sÂtÂl tapadÂs bûr¡nket a langyos esti szellûben f¡rdetve, immÀr mÀsodszorra ett¡k vend¢glûnkben a sopszkÀs kalamÀrit ¢s a savanykÀs s¡lt makr¢lÀt, mikor
a szomsz¢d asztalnÀl komÂtosan vacsorÀlÂ ´regÃr elûsz´r szÂlt Àt hozzÀnk.
A f¢rfi ä aki hatvanas ¢veinek v¢g¢n jÀrhatott, ¢s vilÀgos sortbÂl, csÁkos trikÂbÂl ¢s
sportcipûbûl ÀllÂ turista-egyenruhÀt viselt ä angolul szÂlÁtott meg benn¡nket. Ahogy
mondani szoktÀk, àjÂl tartotta magÀtÊ, erûteljes, kiÀllÂ fogsora, cserzett bûre ¢s szûk¢n
ûsz¡lû haja alapjÀn angolnak is n¢zhette volna az ember, de nem angol volt, hanem,
mint utÂbb kider¡lt, n¢met. Elûsz´r kislÀnyunkkal barÀtkozott ´ssze: az asztalÀn ÀllÂ
gy¡m´lcs´skosÀrbÂl kÁnÀlgatta f¡g¢vel, majd k´zelebb hÃzta sz¢k¢t, ¢s arrÂl ¢rdeklûd´tt, honnan j´tt¡nk, meddig maradunk. MagyarorszÀgon mÀr t´bbsz´r is jÀrt, vagy
egy tucat magyar vÀros ¢s falu nev¢t sorolta f´l türhetû kiejt¢ssel. ýt magÀt Helmuth
Roedernek hÁvtÀk, Hamburgban ¢lt, bÀr eredetileg Thomas Mann vÀrosÀban, L¡beckben sz¡letett. Jelenleg, mint emeritus ¢s ´zvegy gyÂgyszer¢sz, nyugdÁjas¢veinek
szebbik fel¢t rendszeresen az Adria vagy az °gei-tenger partvid¢k¢n t´lt´tte. Az angolrÂl hamar n¢metre vÀltottunk. A vÀlaszt¢kos hajÃ ¢s modorÃ Roeder Ãr, rÀnk tekintettel, lassan ¢s tagoltan besz¢lte anyanyelv¢t, mik´zben nyomat¢kul mutatÂujjÀval
az abrosz piros kockÀit b´k´dte.
Az elk´vetkezû k¢t est¢n Roeder Ãr mÀr a korzÂn vÀrt minket, mindk¢t kez¢t a
magasba lendÁtve k´sz´nt´tt, egy¡tt vacsorÀzott vel¡nk, fotÂkat k¢szÁtett rÂlunk, sût
mÀsodik alkalommal, tiltakozÀsunk ellen¢re, a szÀmlÀt is Àllta. Dics¢rte gyermekeink
sz¢ps¢g¢t, kik¢rdezett a munkÀnk felûl, feles¢gemet gÀlÀns bÂkokkal halmozta el, ¢s
mindek´zben legalÀbb egy liter crno vinÂt ivott meg alkalmank¢nt.
A harmadik est¢n azonban ä mivel napk´zben nagyobb kirÀndulÀst tett¡nk a hegyen ä a gyerekekkel alig lehetett bÁrni. A felnûttekkel ellent¢tben a gyerekeket a kimer¡lts¢g felajzza ¢s elevenn¢ teszi. LÀttuk, nincs mit tenni, korÀn kell hazamenn¡nk,
ilyenkor ugyanis az egyetlen megoldÀs a mielûbbi lefekv¢s. ElbÃcsÃztunk hÀt Roeder
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ÃrtÂl, ¢s ¢pp szedelûzk´dt¡nk, mikor az ´regÃr megragadta a karomat, s udvariasan,
de ellentmondÀst nem türve megk¢rt, maradjak vele, mÁg a gyerekek elalszanak odaf´nn. Feles¢gem majd ä hajolt meg elegÀnsan ä visszat¢r, ha a vihar mÀr elcsitult. Ellenkezni nem mertem, r¢szint, mert Roeder Ãr lÀthatÂan pityÂkÀs volt, r¢szint pedig
a tegnapi vacsorameghÁvÀs is k´telezett. Vele maradtam hÀt, rem¢lve, hogy hamarosan k´vetem gyermekeimet ¢s feles¢gemet a hÁvogatÂ Àgyba.
Besz¢lget¢s¡nk meglehetûsen egyoldalÃan indult. Roeder Ãr ugyanis hamarosan
szerelmi kalandjaira terelte a szÂt. Hosszadalmas, csattanÂ n¢lk¡li t´rt¢neteit huncut
mosollyal adta elû, irgalmatlan r¢szletess¢ggel, rendszeres idûk´z´nk¢nt el-elhallgatva s m¢lÀn cs¡cs´rÁtve, elbesz¢l¢sei bizonyos pontjain pedig, szerintem indokolatlanul,
nagyokat kacagott, ¢s k´zben a mellemet b´kd´ste. K´r¡lbel¡l egy Âra telt el e pikÀns
histÂriÀkkal, tÃljutottunk a tizennyolcadik anekdotÀn is, k´zben a kancsÂ is ki¡r¡lt,
rem¢ltem hÀt, hogy hamarosan szabadulok. Ekkor azonban Roeder Ãr, elkesered¢semre, Ãjabb liter v´r´sbort rendelt, majd m¢lyen a szemembe n¢zett. Nagyot sÂhajtott, s kijelentette: tanÀcsot akar nekem adni. Mindenekelûtt gratulÀlt sz¢p csalÀdomhoz ¢s ¢rdekes hivatÀsomhoz, majd kez¢t mellemre helyezve k´zelebb hajolt:
ä A csalÀdnÀl nincs fontosabb! A csalÀdot meg kell becs¡lni ä emelte f´l mutatÂujjÀt.
ä De ez m¢g nem el¢g, korÀntsem el¢g.
SzÂra nyitottam a szÀjam, de leintett.
ä Enn¢l t´bb kell: ´nfegyelem. Eszedbe ne jusson, barÀtom ä lehelte rÀm borszagÃan ä, hogy megcsald a feles¢gedet. A csalÀs vÀlÀshoz vezet. A vÀlÀs pedig gyilkossÀg.
°s tudod, kit ´lsz meg vele? ¹nmagadat ä b´k´tt a mellemre.
BÂlintottam, hiszen nagyjÀbÂl egyet¢rtettem evvel. De û nem volt el¢gedett a reakciÂmmal.
ä Nem ¢rted, nem ¢rted ä csÂvÀlta a fej¢t. SzÁnpadias mozdulattal hÀtradûlt, ¢s hunyorÁtott szemmel, mosolyogva m¢ricsk¢lt. ä Meg´l´d magad, mert elveszted magad.
MÀs leszel. Az a legborzalmasabb. ä ¹sszecs¡cs´rÁtette a szÀjÀt, ¢s az abroszkockÀkra
mutatott. ä Ha a feles¢gedhez vagy hü, ´nmagadhoz vagy hü. Ha elÀrulod a feles¢ged
¢s a csalÀdod, ´nmagadat veszted el. °s mÀs leszel, ¢rted, nem leszel t´bb¢ azonos
magaddal.
Nem volt tÃl sok kedvem a r¢szeg filozofÀlgatÀshoz: a bor nekem is kezdett a fejembe szÀllni, a hÀtam sajgott, ¢s legszÁvesebben mÀr a hüv´s szoba redûny csÁkozta
s´t¢tj¢ben hevertem volna magam is. ä Fogadok ä gondoltam ä, hogy a t´bbiek mÀris
alszanak. De jÂ nekik! ä Azt hittem, akkor szabadulok a leghamarabb, ha hallgatok,
mint a csuka.
Roeder Ãr azonban Ãjra megragadta a karomat. Erûs dezodorjÀn is Àt¡t´tt ´regesen savanykÀs verÁt¢kszaga. Tenyere meleg volt ¢s szÀraz.
ä Hidd el nekem, barÀtom, nincs borzalmasabb, mint ha elveszted ´nmagad. °n
tudom, velem ez megt´rt¢nt.
Hallgattunk. A hallgatÀs azonban rossz taktikÀnak bizonyult, mert csak felbÀtorÁtotta az ´reget. K´r¡l´tt¡nk tintak¢k s´t¢ts¢g borÁtott mindent, csak a vend¢glû lampionsorÀnak t´rt t¡k´rk¢pe hintÀzott a vÁzen. Odalenn a m¢lyben ez¡st´s haltestek
villantak fel, s lomha moszatszakÀllak lebbentek erre-arra, hogy hamarosan ism¢t eleny¢sszenek a lenti v¢gtelenben. A szÀrazf´ld felûl meleg sz¢l fÃjt lassan, egyenletesen.
ä Megmondom neked ûszint¢n, barÀtom ä emelte rÀm sz¡rk¢sk¢k tekintet¢t Roeder Ãr ä, ¢n ezt a t´rt¢netet m¢g soha nem mes¢ltem el senkinek. M¢g szeg¢ny feles¢gemnek sem. Pedig neki igazÀn tudnia kellett volna rÂla. Nem mintha a bÀtorsÀ-
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gom hiÀnyzott volna hozzÀ, nem is sz¢gyelltem ¢n soha a dolgot, egyszerüen nem ¢rtettem, nem voltam tisztÀban vele. Nem fogtam f´l, mi t´rt¢nt, ez¢rt aztÀn hallgattam
rÂla. MiÂta azonban egyed¡l vagyok, mÀs a helyzet. A patikÀt Àtadtam a fiamnak, sok
az idûm, sokat gondolkodom. °s pÀr dolgot meg¢rtettem. Meg bizony. ArrÂl, hogy
mi t´rt¢nt velem.
Elkeseredtem, mert rÀj´ttem, itt most hosszÃ monolÂg k´vetkezik. Alig bÁrtam nyitva tartani a szemem, Ãgy ¢reztem, kiver a hideg verÁt¢k a nagy erûlk´d¢stûl.
ä Az ¢n generÀciÂm ¢let¢ben a hÀborÃ d´ntû szerepet jÀtszott ä folytatta k´ny´rtelen lassÃsÀggal az ´reg. ä Te nyilvÀn nem is ¢lt¢l m¢g akkor, ez¢rt mondom: akÀr
gyerek volt az ember, akÀr ´reg, akÀr katona, akÀr munkÀs, a hÀborÃ gy´keresen megvÀltoztatta az ¢let¢t. K¡l´n´sen Ágy volt ez az ¢n hazÀmban. Ezt talÀn egy k¡lf´ldi nehezen ¢rti meg, de mi, n¢metek ä most nem a nÀcikrÂl besz¢lek ä ¢letbevÀgÂan fontosnak hitt¡k, hogy megnyerj¡k a hÀborÃt. A n¢met katona Ãgy ¢rezte, nemcsak sajÀt,
de csalÀdja, rokonai, n¢pe sorsa mÃlik szem¢lyes helytÀllÀsÀn. °s ez nem csupÀn a
nÀci propaganda hatÀsÀnak tulajdonÁthatÂ, hanem bel¡lrûl fakadÂ, ûszinte meggyûzûd¢s volt legt´bb¡nkben ä mondjuk a harc legutolsÂ szakaszÀtÂl eltekintve, mikorra
mÀr az ember el¢gg¢ elbizonytalanodott. Persze nem mondom, hogy ´r´mmel vonultam be '43 v¢g¢n, de mentem ä hÁvott a hazÀm, ez volt a k´teless¢gem. Ma sem lÀtok
ebben semmi kivetnivalÂt.
1944 elej¢n ker¡ltem SzerbiÀba egy a Cseh ProtektorÀtusbÂl ÀtcsoportosÁtott l´v¢szdandÀrral. CsehorszÀgban jÂl ment a sorom: kik¢pz¢st kaptam, ¢s gyakran jÀrhattam a vÀrosban is, Olm¡tzben, ahol lÀnyokkal ismerkedtem, ¢s sok jÂ s´rt megittam. Szerbia viszont ä ekkor mÀr ä maga volt a pokol. Az angolok fegyverek t´meg¢vel
lÀttÀk el TitÂ¢kat ¢s Mihajlovics¢kat, mindennaposak voltak a mer¢nyletek ¢s a szabotÀzsok. Egy Ázben azutÀn a szÀzadunk n¢gy csetniket fogott el, kettû csak tizenn¢gytizen´t ¢ves gyerek volt k´z¡l¡k. A kirendelt hadbÁrÂ helyben statÀriÀlisan halÀlra Át¢lte ûket. A kiv¢gzûosztagot a szÀzadparancsnok jel´lte ki. Valami¢rt ¢ppen haragudott
rÀm: Ágy engem is beosztott. Mit volt mit tenni, v¢grehajtottam a parancsot. Azt hiszem, f´l¢lûttem. De az egyik gyerek nem halt meg r´gt´n. Oda kellett l¢pnem hozzÀ
¢s puskÀval fejbe lûn´m. Ezt is megtettem. Sz´rnyüs¢g volt. Term¢szetesen engem is
kiborÁtott a dolog, de nem mutattam. Ennyi volt az eg¢sz. ögy gondoltam, elûbbutÂbb majdcsak elfelejtem, ¢s igazam is lett. J´tt a visszavonulÀs, az ´sszeomlÀs, a fegyverlet¢tel, angol hadifogolytÀborba ker¡ltem, DÀniÀba, aztÀn jÃliusban sz¢lnek eresztettek, hazamentem, utÂbb Hamburgba k´lt´ztem, Ãjra tanulni kezdtem, megnûs¡ltem, patikÀt vezettem, fiaim sz¡lettek. Hazudn¢k, ha azt mondanÀm, hogy soha nem
gondoltam a gyerekre, akit agyonlûttem, akinek a feje sz¢tnyÁlt a golyÂmtÂl, mint valami v¢res tojÀs, de ÀltalÀban nem t´rûdtem vele. Telt-mÃlt az idû, ¢s ¢n egyre inkÀbb
Ãgy ¢reztem, nem vagyok azonos semelyik mÃltb¢li fiatalemberrel, sem avval, aki L¡beckben jÀrt iskolÀba, sem avval, aki SzerbiÀban katonÀskodott, sem pedig avval, aki
a kis csetniket agyonlûtte. Hiszen valÂban semmi k´z´m nem volt mÀr hozzÀjuk.
Olvastam k¢sûbb, hogy az ember valamennyi sejtje h¢t¢venk¢nt teljesen kicser¢lûdik. Ennek ´tven ¢ve: vagyis mÀr legalÀbb h¢tszer teljesen kicser¢lûdtem, testest¡llelkest¡l. MÀsk¢pp gondolkodom, mÀs ember lettem, meg´regedtem, m¢g a hajam
szÁne, az orrom hajlÀsa is mÀs. (°szrevetted mÀr, hogy ´regkorukban az embereknek
megg´rb¡l az orruk? Mitûl van ez?) Vagyis ä folytatta Roeder Ãr ä semmi k´z´m az
illetûh´z, aki lelûtte azt a fiÃt. Meg aztÀn, gondoltam, az eg¢sz ¡gyben amÃgy sem
volt semmi r¢szem. Parancsra cselekedtem, ha nem hajtom v¢gre a parancsot, engem
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lûnek agyon. Ott nem volt kecmec. °s hÀt magunk k´z´tt szÂlva az a fiÃ t¢nyleg gyilkos
is volt. A bajtÀrsaimat ´lte meg. El sem tudod k¢pzelni, miket müveltek a csetnikek a
mieinkkel. Elevenen elÀstÀk, megcsonkÁtottÀk ûket. VadÀllatok voltak azok, vadÀllatok!
Hazudn¢k tehÀt, ha azt ÀllÁtanÀm, hogy furdalt volna a lelkiismeret, legalÀbbis akkortÀjt. MostanÀban azonban egyre t´bbet gondolkodom. Az ember ebben a korban
v¢gigtekint az ¢let¢n: nem is lenne sok sz¢gyellnivalÂm, csakhogy nekem itt van ez a
k¢rd¢s. A k¢rd¢s az, hogy gyilkos vagyok-e. Mert ugye, aki ´l, az gyilkos, nem vitÀs.
Ez megk¢rdûjelezhetetlen t¢ny.
Roeder Ãr az abroszra b´k´tt, ¢s elhallgatott. T´lt´tt magÀnak egymÀs utÀn k¢t pohÀr bort, ¢s felhajtotta. Az ¢tterem bensej¢ben valami sz´rnyü, harsÀny horvÀt n¢pzenelemez ker¡lt sorra, a szomsz¢d asztalnÀl pedig n¢gy k´v¢r amerikai lÀny harsogott orrhangon, italtÂl-naptÂl rÀkv´r´s arccal.
ä TalÀn... ä prÂbÀlkoztam ÀlmossÀgom Âlomfala m´g¡l, de Roeder urat nem lehetett kiz´kkenteni.
ä De ez a problematika korÀntsem ilyen egyszerü. Itt van ugyanis a szem¢lyis¢g
k¢rd¢se. Koherens-e a szem¢lyis¢g? Ez bizony fogÂs k¢rd¢s. Szent TamÀs ä Ágy olvastam, mert sokat olvastam ilyesmikrûl ä azt ÀllÁtja, hogy a szem¢lyis¢g nem azonos ´nn´n term¢szet¢vel. Vagyis nem egyenlû a term¢szet¢vel, hanem neki van term¢szete.
Valahol ´nmagÀn kÁv¡l Àll tehÀt. MÀsr¢szt ugye azt is mondja ez a Szent TamÀs, hogy
a szem¢lyis¢g nem pusztÀn egy az azonos tulajdonsÀgÃ dolgok osztÀlyÀbÂl, hanem
t´bb, mint amit ennek az osztÀlynak bÀrmely tagjÀrÂl mondani lehet. KvalitatÁve. Ezek
szerint a szem¢lyis¢g a cselekedeteivel sem egyenlû, megszabadulhat tûl¡k ä p¢ldÀul
ä mondjuk a kegyelem Àltal. MÀrpedig a kegyelem nagy szÂ: az nem j´n csak Ãgy
magÀtÂl, azt ki kell ¢rdemelni. Az¢rt adni kell valamit.
A jog viszont, ha jÂl tudom, az angol Locke nyomÀn Ãgy k¢pzeli, hogy a szem¢lyis¢g
olyan tudat, amelyik mÃltb¢li, jelenb¢li ¢s j´vûbeli tetteire is a sajÀtjak¢nt eml¢kszik,
tehÀt valamif¢le folyamatos felelûss¢gtudattal azonos. A szem¢lyis¢get az teszi szem¢lyis¢gg¢, hogy ¢rdeke, c¢lja van, hogy azonosÁtani tudja ´nmagÀt ´nmagÀval. Vagyis
nem mÀs, nem is hasonlÂ, hanem azonos.
MÀrpedig ¢n ä gondolkodtam ä, akÀr az egyik, akÀr a mÀsik megoldÀst fogadjuk
el, egyÀltalÀn nem lehetek bün´s. Ha ugyanis nem vagyok azonos tetteimmel, megszabadulhattam tûl¡k pusztÀn azÀltal, hogy immÀr nem azonosulok vel¡k. Ha viszont
szem¢lyis¢gem jogfolytonossÀgÀt csupÀn tudatom tartja f´nn, biztos lehetek benne,
hogy nem vagyok azonos avval a fiÃval, aki akkor gyilkolt, hiszen egyÀltalÀn semmi
k´z´s ¢rdekem nincs vele, ¢s nem is ¢rzek vele semmi k´z´ss¢get. Egyszerüen ¢n egy
mÀs ember vagyok. Semmik¢ppen nem gyilkos.
No ¢s van itt m¢g mÀs meggondolnivalÂ is: az embert ugye r¢szben genetikus adottsÀga, r¢szben pedig neveltet¢se formÀlja. Sem az egyikbe, sem a mÀsikba nincs beleszÂlÀsa: az elûbbi¢rt Isten, az utÂbbi¢rt a tÀrsadalom felelûs. Ha aztÀn az Ágy determinÀlt ember elk´vet valami bünt, ût teszik felelûss¢, pedig semmi k´ze az eg¢szhez. A
b¡ntet¢s persze praktikus dolog a tÀrsadalom szempontjÀbÂl, de ha jÂl meggondoljuk,
semmi k´ze a bünh´z magÀhoz. Azt hiszem, k¢tf¢le bün l¢tezik: az egyikkel a tÀrsadalomnak kell szemben¢znie ä ez a bün´s cselekedet, a mÀsikkal a szem¢lyis¢gnek ä
ez a bün maga. Ha azonban a szem¢lyis¢g megfoghatatlan, l¢tezhet-e egyÀltalÀn ilyen
mÀsodikfajta bün?
Roeder Ãr egyre bonyolultabban fogalmazott, ¢n pedig ä bÀr a holtponton mÀr
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tÃlestem ä egyre kev¢sb¢ voltam k¢pes k´vetni k´r¡ltekintû szavait. D¡h ´nt´tt el.
Mit mentegeti magÀt ez az alak? Gyilkos ¢s k¢sz. M¢g hogy szem¢lyis¢g, meg jogfolytonossÀg! Itt zabÀlja a scampit, ¢s k´zben ´nmarcangol! UndorÁtÂ! Nem is bÁrtam ki
szÂ n¢lk¡l:
ä Szerintem minden jog alapja az, hogy a bün´s megb¡ntethetû. Vagyis a tett elk´vetûj¢nek a szem¢lyis¢g¢t azonosnak kell tekinteni k¢sûbbi szem¢lyis¢g¢vel. Vagy
ha nem Ágy van, legalÀbb a test¢t: az is lehet, hogy csak ugyanazt a testet b¡ntetj¡k,
amelyik a bünt elk´vette. Mindenesetre kell valami azonossÀgnak lenni. MÀsk¢pp
nincs jog.
ä ValÂban ä nevetett fel keserüen Roeder Ãr. ä Voltak¢pp nincs is bün´s ember,
csak bün´s cselekedet. A cselekedetet viszont nem lehet megb¡ntetni, ez¢rt aztÀn az
emberek a tettet oly mÂdon b¡ntetik, hogy hozzÀk´tik egy testhez, vagyis egy szem¢lyis¢ghez, aztÀn a testen, illetve a szem¢lyis¢gen kereszt¡l Àllnak bosszÃt a cselekedet¢rt. Nagyon ´tletes! De hÀt az ¢n testem azÂta h¢tszer kicser¢lûd´tt. Ez mÀr nem
ugyanaz a test! Az ¢nemrûl nem is besz¢lve! ä kiÀltott f´l hirtelen tenyer¢t az ¢gnek
emelve. ä A bün megvan, de hol a bün´s? De nem is ez volt az ¢n legsÃlyosabb gondom,
hanem mindjÀrt megmondom, hogy mi ä Ãjra t´lt´tt magÀnak a s´t¢t borbÂl, ¢s mohÂn magÀba ´nt´tte.
Az ÂrÀmra pillantottam, m¢g csak f¢l tizenegy volt, vagyis a k¢sûi idûpontra sem
hivatkozhattam. KÁnomban pipÀra gyÃjtottam.
ä EgyszÂval az ¢n legsÃlyosabb gondom az volt, hogy arra jutottam: csak Ãgy szabadulhatok meg a bün´mtûl, ha adok ¢rte valamit. De mit adhattam? Csakis egyvalamit: ´nmagamat. RÀj´ttem, csak Ãgy szabadulhatok meg a bün´mtûl, ha elveszÁtem
´nazonossÀgomat. Vagyis csak ´nmagam ÀrÀn, szem¢lyis¢gem ÀrÀn szabadulhattam
meg a gyilkossÀg vÀdjÀtÂl. JÂ ä gondoltam ekkor ä, mondjuk nem vagyok gyilkos, de
akkor ki vagyok? Ki az a Helmuth Roeder? F´l kellett tehÀt tennem a k¢rd¢st ´nmagamnak: mi fontosabb nekem, Helmuth Roeder, azaz a szem¢lyis¢gem, vagy pedig
az, hogy megszabaduljak a bün´mtûl? Mert Ãgy ¢rzem, Isten rÀm bÁzta a vÀlasztÀst.
°s ¢n az utÂbbit vÀlasztottam.
Roeder Ãr jelentûs¢gteljesen n¢zett rÀm. Tekintet¢ben egy szemernyi bünbÀnat
sem volt f´lfedezhetû, inkÀbb n¢mi b¡szkes¢g csillant benne.
ä M¢gis azt mondom, barÀtom ä tette ÃjbÂl meleg, szÀraz tenyer¢t a kezem fej¢re ä, k´nnyen meglehet, hogy nem jÂl vÀlasztottam. Mert az ´nazonossÀg fontos dolog. °rted, amit mondok? °s rettenetes az, ha az ember elveszÁti ´nmagÀt.
ä Szerintem erre Ãgysincs lehetûs¢g ä feleltem idegesen.
ä De igenis van. çldozat ÀrÀn, de van. M¢gpedig nem is akÀrmilyen Àldozat ÀrÀn.
Magunkat kell felÀldoznunk.
ä °n nem hiszem, hogy ez kivitelezhetû lenne. °s k¡l´nben is, evvel el van int¢zve?
T¢nyleg teljesen elfeledkezt¢l az eg¢szrûl, sosem jut eszedbe a fiÃ, akit agyonlûtt¢l?
ä Nem ¢rtett¢l meg ä hadonÀszott izgatottan Roeder. ä °n mÀr nem lûttem agyon
senkit. így vÀlasztottam. A meg´lt¢rt cser¢be pedig adtam egy mÀsik fiÃt: ´nmagamat,
azt, aki voltam. Odaadtam ¢rte a sz¡leimet, testv¢reimet, a Gr¡neweg utcai iskolÀt,
az elsû szerelmemet, a gyerekkori eml¢keimet, mindent. Sût m¢g enn¢l is t´bbet adtam: nemcsak az ¢letemet, hanem a halÀlomat is. Ha eszembe jut a csetnik, aki akkor
meghalt, a sajÀt arcomat k¢pzelem a hely¢be, a sajÀt koponyÀmat, amint sz¢tfr´ccsenti
a becsapÂdÂ golyÂ. HÀt nem el¢g ez? Nem el¢g ennyi? °n busÀsan fizetek a büntelens¢gem¢rt.
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ä Ez a Roeder t´kr¢szeg ä gondoltam magamban, ¢s igazam is volt. Roeder megprÂbÀlt felÀllni a sz¢k¢rûl, de visszazuhant. M¢g motyogott ezt-azt ä semmit sem ¢rtettem belûle ä, Àm aztÀn csak meredt maga el¢. RÀadtam a mell¢ny¢t (megtapogatta
benne a p¢nztÀrcÀjÀt), ¢s valahogy nagy nehezen visszatÀmogattam a hotelj¢be. ötk´zben folyton a szÁvemre akarta tenni a kez¢t, s k´zben k´ny´r´gve n¢zett. MÀsnap
tizenegyig aludtam, csorgott rÂlam a vÁz, mire magamhoz t¢rtem. ä Istenem ä gondoltam. ä Milyen kÁnos lesz a ma esti vacsora!
De Roeder Ãrral szerencs¢re soha t´bb¢ nem volt alkalmam besz¢lgetni. MÀsnap
ugyanis a reggeli hajÂval vÀratlanul elutazott. Mikor pedig aznap este a vend¢glûnkben vacsorÀztunk, egy szikÀr, elegÀns f¢rfi l¢pett az asztalunkhoz. A hotel egyik londinere volt: levelet hozott szÀmomra. A lev¢lben a k´vetkezû Àllt:
àTiefe Gem¡ter sind gen´tigt in der Vergangenheit, sowie in der Zukunft zu leben.Ê
Goethe: Dichtung und Wahrheit
S´t¢t gyanÃ ¢bredt bennem.
ä Hogy hÁvtÀk az urat, aki ezt a lapot k¡ldte? ä k¢rdeztem a londinert.
ä Dr. Arnold Mauksch a neve. Kedves ember. Gyakran nyaral nÀlunk. OsztrÀk ¡gyv¢d. Azt mondta, felt¢tlen¡l adjam Àt ´n´knek ezt a lapot: a bajuszos Ãrnak, aki a
hÀrom gyerekkel itt szokott vacsorÀzni. Ugye ´n az?
A londinernek egy mÀrka borravalÂt adtam. A feles¢gem szerint kev¢s, de szerintem egy hamis bÃcsÃlev¢l¢rt ennyi is bûven el¢g.

Csengery KristÂf

TAVASZI HALçSZAT
Mint aki nem tesz mÀst: benyit nyugodtan
egy szobÀcskÀba, s bÀr
teljes l¢t¢vel tudja, nem fog onnan
t´bb¢ tÀvozni mÀr,
m¢gis bel¢p, a szÁvver¢se nem vÀlt
gyorsabbra, sz¢ttekint, k¢szÁtve leltÀrt,
asztal, korsÂ, pohÀr,
rozoga sz¢k, mellette polc, emitt lesz
mÀtÂl az Àgya ä ¢pp
Ãgy szeretn¢k ¢n is, mint aki Ágy tesz,
bel¢pni, ez a k¢p
ha megnyÁlna nekem. Mint aki bortÂl
tisztÀbban lÀt, s magÀt kit¢pve korbÂl,
t¢rbûl, Àmulva l¢p
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Àt az ´r´kbe. Tavaszi halÀszat:
a tÂnusok szelÁd
gy´ngyhÀza itt nem ismeri a nyÀr vad
f¢ny-´ld´kl¢seit,
a koponyÀba mÀrtott k¢sek izzÂ
ûr¡let¢t. Itt dereng¢s van, itt jÂ.
Fent bal felûl a hÁd
jelz¢s csupÀn: valahol jÀr az Âra.
T´rv¢ny-merûkanÀl
oszt ¡temet, s ugorvÀn durva szÂra,
rabszolgahad zihÀl.
Itt m¢ly a l¢legzet, itt van idû ä van,
mert nincs. A lÀgy, csillÀmfodros folyÂban
parthoz pÀnyvÀzva Àll
s vizet legelget k¢t ladik. A zsenge
Àrt¢ri lomb szakadt
sugÀrszürûj¢n sz¡rk¢vel keverve
t´r Àt, s hatÀrokat
old a villÂdzÀs: egyik szÁn a mÀsik
ikre, minden pÀrÀll, egymÀsba jÀtszik.
A z´ld ernyû alatt,
a bal ladikban egy ´reg. RuhÀja
elnyütt, fej¢n s´t¢t,
aprÂ kalap. Egykedvü G, magÀba
g´rbed. Az ¢let¢t
gondolja Àt? HÀlÂt a vÁzbe halnak
dob, vagy halÀlnak? MÀst nem is akar, csak
mindig vÀrni? Mi¢rt
¡res a parthoz k´zelebbi csÂnak?
S valÂban ¡res-e,
vagy valami szemmel nem lÀthatÂnak
terh¢vel van tele?
ögy kell legyen, hogy aki odan¢zett,
egy pillantÀs, s mÀr ¢rtse az eg¢szet:
az ott az û helye,
mindig az volt, mindig az lesz. Ha ezt Àt¢rzi, l¢pjen tovÀbb,
Ãj k¢p el¢. S amÁg mÀs tÀjakat lÀt,
mÀs f¢nyt, mÀs szÁnt, puhÀbb
Àrny¢kot, ¢lesebb kontÃrt, akÀr a
megszabadÁtott, eszm¢ljen magÀra:
frissebben jÀr a lÀb,

Lackfi JÀnos: Versek

k´nnyebb a szÁv. Mi t´rt¢nt? Szinte semmi:
¢rezze Ágy, igen.
S ne is vÀgyjon a k¢phez visszamenni.
A zsigereiben
tÀrolja, nedvk¢nt: negatÁv a filmen,
sejtjeiben a hely, hovÀ, ha innen
eloldozzÀk, pihenni t¢r. Mint aki nem tesz mÀst, nyugodtan
bÂlint, szÂljon, akÀr
f¢lhangosan, pÀr szÂt: àjÂ tudni, hogy van
egy hely, s ha itt lejÀr
az ÂrÀm, ¢n is annak a folyÂnak
leszek halÀsza. Eny¢m az a csÂnak,
csak a j´tt´mre vÀrÊ.

Lackfi JÀnos

FOGYATKOZçSOK
Ha megs¡ket¡l a szÀjam
¢s vakt´lt¢nyek az Ázek
hÀt f¡lemmel dohÀnyzom
orromban jÀratom a fogkef¢t
Ha megvakul a f¡lem
hangtompÁtÂ nû hozzÀ
szememmel hallgatom
a tÀrgyak pufogÀsÀt
Ha nem tapint szemem
mert ¢rz¢stelenÁtik
a parÀzs-serceg¢sbûl
felszÀllÂ f¡stgomolybÂl
talÀlgatom a lÀngot
Ha mÀr nem lÀt az ujjam
szem¡veggel an¢lk¡l
szimatolom a dolgok
ÀllagÀt erjed¢s¢t
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BçJOS BAGATELL
Az emberfia mit teszen
k´p egy kicsike v¢rt
nem mondja hogy nahÀt nahÀt
nem k¢rdezi mi¢rt
DÁszzsebkendûbe k´h´gi
s behajtogatja majd
k´z¢ptÀjra a dÁszk´p¢st
behajtja majd a bajt
S a mell¢nyzseb¢be teszi
van szÁve af´l¢
tÀn megfog egy ÂlomgolyÂt
az a kicsike l¢

T¢rey JÀnos

GY°MçNTTENGELY
Amikor megg´rb¡lt a gy¢mÀnttengely,
nem vett rÂla tudomÀst a szerkezet.
MunkÀlt tovÀbb, kihagyva, csikorogva.
MegolajoztÀk avatott mesterek,
k´z´tt¡k ¢n is, de magam csak
szokÀsbÂl kormÀnyoztam l¢pteimet
a tüz k´zel¢be. EnyhÁtû k´r¡lm¢ny:
oblomovista voltam mÀr eg¢szen.
Mire megroskad a rossz-rendszer maholnap,
kimenteni belûle mit sem ¢rdemes.
Pr¢dÀnak szÀnt utÂv¢d, katlanban rekedve,
s´t¢t csillagzat alatt hÀlnak a t´bbiek.
°n, aki vel¡k aszalÂdtam eddig,
az utolsÂ g¢ppel kirep¡lhetek.

T¢rey JÀnos: Versek

SZER°NY JAVASLAT
Szabad volt-e megbolygatni
a rom-Drezda ´r´kÀlmÀt?
Azt mondom, istenkÁs¢rt¢s
Ãjra f´lÀllÁtani
r¢gi tornyÀt SiloÀmnak,
ha le kellett dûlnie.
K´veit szÀmlÀlni v¢tek,
¢s visszaemelni ûket
az eredeti magasba
nem szabad.
Az ÃjjÀ¢pÁt¢s-eszme
tavaszi ¢lethazugsÀg ä
a bün´zû k¢pzelet,
hiszen a tanÃnak s ´sszes
ivad¢kainak Ãgyis
szembe kell majd n¢zni¡k
magÀval a csûddel. Ami
egyszer leomolhatott,
maradjon az anyaf´ld´n.
Ha van esz¡k, befalazzÀk
az ñvÀrosba vezetû
utcÀk, r¢sek bejÀratÀt,
¢s kizÀrjÀk ´r´kre
a v¢rkering¢sbûl azt,
ami a k´rutak k´z´tt
ä a k¢nk´ves pokol hely¢n ä
m¢gis megmaradhatott.
Oda t´bb¢ nem dugja be
kerek orrÀt a villamos. ä
°s mert cs´nd van, ¢n kimondom:
Drezda nincsen,
¢s kimondhatatlanul
jÂl van, ami van.
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HatÀr Gyûzû

SHANGRI-LA
Fiatal verbunkos hÀzaspÀr. Belibbennek, biztosra mennek. Nem k´zlik, nem ¢rz¢keltetik; csak hirtelen sejtelmem tÀmad, hogy ûk azok. Shangri-La k´vetei
ýk ä a F´l´ttes R¢giÂkbÂl akik lej´nnek, m¢ltÂsÀgos alÀereszked¢ssel, nem ¢ppen
¢rtem, hanem mindenki¢rt; de ä megtisztel a megk¡l´nb´ztet¢s, hogy elûrevesznek
szem¢ly szerint
VerbuvÀlnak: homlokt¡kr´z¢ssel, ¡st´k-felszikrÀzÀssal, csillagszÂrÂ-´ngyulladÀssal
ä mÀr akin¢l tapasztaljÀk, hogy rozikruciÀnus kiszemeltek, hogy a Shangri-La NyÀjÀhoz tartozÂk. Oda verbuvÀlnak
vajon honnan is, honnan-honnan nem: a t¢ltÃlontÃli LegmagasabbÂl, amely mÀr
Vele hatÀros, ¢s ahonnan Shangri-La kezdet¢t veszi azzal, hogy onnantova elter¡l
s¡r´gnek-forognak, de mindig velem ¢s szem¢lyem k´r¡l ä nagy a forgalom a boltlakÀsban, merthogy a bolt egyÃttal lakÀs is ä itt ¢lek s lakom idûtlen idûk Âta, csalÀdostul, fiatal feles¢gest¡l, a lÀnyommal. Menn¢k-e. Nem k¢rdik, csupÀn mosolytekintet¡kkel ¢rt¢semre adjÀk. Sok-sok szeretetajÀnd¢k vÀr Shangri-Laban, amely mindenest¡l eny¢m, s ha egyszer fenn vagyunk, egy¡tt lubickolhatunk a k´z´sben.
Nos igen: menn¢k-e. Mit¢vû legyek? Habozn¢k, de nem engedem, hogy habozÀsom az arcomra ki¡lj´n, nehogy azt higgy¢k, hogy. Ne higgy¢k
de m¢g mennyire: bizony, hogy bizony
vagy csak Ãgy, tovatün¢ssel? Menjek, ne menjek? Mit mondok a csalÀdomnak, fiatal
feles¢gemnek, ha mÀr nem vagyok sehol: hogy mi¢rt van ez Ágy?
A verbunkos ifjÃ pÀr olvas a gondolataimban: nem kell mondani semmit, tudni
fogjÀk, abbÂl, amit tudniuk kell, annyit, amennyi rÀjuk tartozik.
Gyors liheg¢s, sÂhaj, m¢ly l¢legzetv¢tel. Fell¢legz¢s, felszabadult, gyors elhatÀrozÀs
Ha menn¢k is (ha mern¢k is:) mit vigyek magammal?
mindent, amit csak akarok. Vihet¡nk akÀrmibûl akÀrmennyit, odakint vÀrnak:
nagy a rakodÂt¢r, motoros a szÀn
szÀn? HÀt nem rep¡l?
De, de, mÀsk¢pp nem is tud, csak rep¡lve
K´nyveket is, mennyit, lehet sokat? A karossz¢kemet? Egy rend ruhÀt?
Eltünûdve mulatnak. Mindent, akÀrhÀnyat. Nem mintha Shangri-La szÀllÀsain karossz¢kben hiÀnyt szenvedn¢nk, de m¢g f¡ggûÀgyban se ä
F¡ggûÀgyban...?
HatÀroztam. Vel¡k tartok. Megyek. MÀris indulok. MegszoktÀk, nem csodÀlkoznak; ide-oda libbennek, boldogok. Bensûs¢gesek
´sszemosolygunk. Sugarasak. Amilyen Shangri-La ¢s mindenki odafenn, abban az
¢gen ÃszÂ Mennyezet-OrszÀgban. Sugarasak. Nem k¡l´n´sebben, de mindig
megtÀltosodom. A vilÀgv¢g¢re ä akÀr
hol a l¢lekjelenl¢tem? Az is, megvan, itt van
´sszekapkodom ezt is, azt is, semmit nem sokallnak: bÁrja a szÀrnyas szÀn. A lexi-
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konsort? Azt is. T´rt¢nelmet, b´lcseletet? Azt is. B¢lyeggyüjt¢s, tarot-kÀrtya, numizmatika? Azt is. BabonÀk, n¢pszokÀsok? Azt is.
sorra ¡r¡lnek a k´nyvtÀrpolcok: fÀradhatatlan hurcolÂik vannak, ki a hÀtÀn, ki vÀllra vetett csarnoki szatyorban. K´lt´ztetnek, utazom. A boltlakÀs forgalmas, a tolongÀsban szÀnd¢kaimbÂl senki nem vesz ¢szre semmit. Milyen ruha legyen rajtam? Nem
baj, ha bû ¢s buggyos? Nem baj ä nevetnek ä, majd sz¢pen lebeg a sz¢lben. Helyes.
Nagy rep¡l¢s lesz, de mÀr sietûs is: talÀn ezt a szilvak¢ket, az Ãj, az m¢g sokÀig kitart
hÀt akkor legyen a szilvak¢k: a k¢k a v¢gtelens¢gig kitart ä abban kezd¡nk Ãj ¢letet
gyorsan magamra ´lten¢m, de hova is tettem. Zsebkendû, cipûhÃzÂ, nadrÀgszÁj ä
hogy az is legyen. Nyakkendûtü a dugÂtemetûben. Megvan. Nyakon ragadom. °n
tele vagyok repesû rem¢nnyel, ûk boldogok (csak az¢rt nem f¢keveszetten, mert
Shangri-Laban mindenki mindent m¢rs¢kel, a m¢rt¢kletet is m¢rt¢kkel m¢ri: ez jÀrja
illendûs¢gbûl, ¢s ez a divat)
ebben a nagy s¡rg¢s-forgÀsban mÀr indulhatn¢k; de senki nem t¡relmetlen, senki
nem s¡rget. Hogyan mondjÀtok: a t¢ltÃlontÃli Trinidad utÀn valÂ Rem¢nys¢g FokÀn
is tÃl, szemk´zt az ElefÀntcsontrakparttal? HÀny napi jÀrÀs?
Nem jÀrÀs: rep¡l¢s
¢n is Ãgy k¢pzeltem: hogy alant a m¢lyben, m¢lyen alattunk maradoznak el, s azzal
v¢gk¢pp elhagyjuk MalabÀrf´ld nyomorÃsÀgos sÀrvÀlyog kulipintyÂit, a felugatÂ kutyaÂlak katasztereit, amik a f´ldi t¢reken a teret ben¢pesÁtik, s ahogy szelj¡k az ¢gi
t¢rt, mÀrmint a teret, a szÀrnyaink is kinyÁlnak?
Ki hÀt, bÀr f´l´sleges kinyÁlniuk: a szÀn el¢g szÀrnyas ahhoz, hogy oda¢rj¡nk, ahovÀ
rendeltet¡nk, sebes nagy szÀrnyalÀssal
S akkor hogy hogy nem, az asszonyka kib´ki, nagy v¢letlens¢gbûl, k¢t f¢lmosoly
k´z´tt. Az ElefÀntcsontrakpart magassÀgÀban, de a zÀtonyf¡z¢rtûl nem messze.
Meg¡tk´zve hallom. Akkor hÀt ezen az ¢n t¢rk¢pemen is? Itt is: rajta van?
Rajta kell legyen
(ami sz´get ¡t a fejembe: mi a manÂ. Nem tenn¢m szÂvÀ, de ha mÀr kell, ne akkor,
amikor mÀr k¢sû:)
Shangri-La? Hogy az rajta volna a merkÀtort¢rk¢pen, mindenest¡l? HÀt nem f´l´ttesen Ãszunk s tÃl a tÃlontÃlnanon, a levegû¢g tetej¢n?
A verbunkos ifjÃ pÀr. ¹sszen¢znek, elnevetik egymÀst. Kikacagnak. JÂkedv¡kben
vagy csak engem, rajtam, a hisz¢kenys¢gemen? Nem mondom, hogy gyanÃt fogok,
de megfordul a fejemben: hogy hÀtha m¢gis ä m¢gse. °szrev¢tlen ¢szre t¢rek, s mire
eld´nten¢m, mÀr d´nt´ttem is
maradok
az ¢n sz¢gyenem, a magam gyalÀzata marad. Senki nem fogja megtudni, hogy indulÂf¢lben voltam, s most, ahol Àllok, ihol vagyok lelombozva, mereven, visszamaradÂban
azonnal rendelkezem: k¢rem, visszahordani mindent. A hely¢re? Igen, mindent,
oda, ahol volt. A hely¢re. Nyomat¢kosan. A k´nyveket; a csecsebecs¢ket; a kiszemelt
eml¢ktÀrgyakat, az ez¡stnyelü hajkef¢t, a feles¢gem ifjonti f¢nyk¢p¢t aranykeretben,
az ´sszecsukhatÂ tÀbori sz¢kem, a boternyûm, a pÀrizsi Lalique virÀgvÀzÀm (Ãgy is,
minek? Az ¢gben nem terem virÀg)
az ¢gben nem terem virÀg
MÀr raknÀk is vissza szaporÀn a neh¢z lexikonsort, amikor a falra szerelt, tÃlterhelt
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k´nyvespolc jobb sarka kilazul, a tÀkolmÀny trapezoid alakÃra torzulva balrÂl lenyaklik, ¢s f¢l sarkÀval a padlÂra zuttyan
hull a vakolat, zuhognak a kirepedû ¡vegcserepek a k¢pekrûl
kapkodunk. MegtÀmogatnÀnk, ha m¢g amit lehet, de a k´nyvrakaszok dûl¢se alÂl
csak annyi idûnk van, hogy f¢lreugorjunk. °n m¢g tÀmasztanÀm, ha mit amÁg lehet
ki¢lezett besz¢lget¢sfoszlÀnyok, f¢lremondott sziszegû f¢lszavak: nem rÀm tartozik,
de elkapom: hogy àa G¢za. MÀr megint? Igen, û. Szivart lopott meg likûrt: r¢szegre
itta magÀt az Àrny¢ksz¢ken. M¢g sok bajunk lesz veleÊ... Ki lehet az a G¢za, hÀny G¢zÀjuk van? Meg a Lajos, aki a seg¢dmotoros mizsei szajr¢bicajjal elszÀguldott, ¢s neki
nem, de a bicajnak nyoma veszett? Meg a Simlis Simi, aki a k´z´s kasszÀban oly m¢lyre
nyÃlt, hogy lenyÃlta a k´z´ss¢g p¢nz¢t, ¢s a nyugdÁjig¢nyesek pinkabet¢tje mind oda?
hÀny ilyen Lajosuk, Simij¡k van a f¡ggûÀgyÀsok k´r¡l? Kin¢zerek, granicsÀrok,
jegy¡z¢rek, drogos d¢enes-kutatÂk, sz¢nlÀnccal-lÀncolÂk? Mi ez az eg¢sz? Ez is egyike
azoknak a jÀmborita k´z´ss¢geknek, az Àtszellem¡ltek agymosodÀjÀbÂl ahonnan kitÀntorognak, az utÂpista testv¢r¡l¢s: alighogy megalapÁtottÀk, az omlÀs alÀ Àllnak, ¢s
rozikruciÀnus mÂdra mÀris marjÀk egymÀst?!
bÃcsÃzkodunk: szÁv¢lyes-nyÀjasan, kezet rÀzÀs n¢lk¡l, hÀrom l¢p¢s tartÂzkodÂ tÀvolÀbÂl. Se neheztel¢s, se harag. ýk mennek, ¢n maradok. M¢g hogy rajtaveszteni?
S´t¢tbe ugrÀs? Ha bolond voln¢k. Nem azok, akiknek mondtÀk magukat. àA verbunkos ifjÃ pÀr. Shangri-La k´veteiÊ ýk?! Nem mondtak semmit. A nagy Ãtra kivÀlasztott
ruhÀmat is viszontlÀtom: szilvak¢k, de elrongyolva ¢rkezik: a raktÀrt¢rsz´gekbe beleakadt...
neg¢desen mosolyognak a fonÀkjÀn: menn¢nek mÀr. Csak menn¢nek mÀr. Hogyan
magyarÀzom a csalÀdomnak, a lÀnyomnak, a fiatal feles¢gemnek? Kicsibe mÃlott,
hogy bedûltem nekik, ¢s eltüntem, mit sem t´rûdve azzal, hogy hiÀnyom bet´lthetetlen
azt hazudtÀk, hogy odavisznek. MeghazudtÀk az ºdv´z¡ltek ¢gen ÃszÂ sziget¢t.
Pedig csak arrÂl a lakatlan zÀtonyf¡z¢rrûl volt szÂ, ahovÀ lasszÂval fogdossÀk a magamfajta istenbarmait, rabember telepesnek ä nem messze a Fekete F´ldr¢sz partjaitÂl, a HiÃ Rem¢nys¢g FokÀnÀl
elhordtÀk magukat m¢zmosolyos-nyÀjasan, s most itt Àllok megf¡r´dve ä nekem
ugyan egy ´r´kk¢valÂsÀgra lelohasztottÀk ¡dv´z¡lhetn¢kemet. Itt roskadozom az
´sszedÃlt, f¢lig romos boltlakÀsban, ahol a leszakadt mestergerendÀt tartogatom, hogy
a derekam belemarjul, s hallom a t´r¢svonal futÀsÀt, ahogy a vÀllcsontom alatta megroppan ¢s bel¢reped?
hogyan fogom helyrehozni a helyrehozhatatlant: kiheverni Shangri-La elveszt¢s¢t...?
(Àlom: 1999. 02. 10.)
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Kun çrpÀd

°GI-F¹LDI PçRBESZ°D
ä Hit n¢lk¡l fogsz ¢lni. °leted
idû lesz csupÀn, el kell mulasztanod.
N¢ha pokolian unalmas, bÀr
´rd´g se lesz. Ha rosszindulatÃ
patÀsokkal talÀlkozol, ne ¢rtsd f¢lre!
RozsdÀs reflexeid kattognak tovÀbb.
ä HiÀba rÀgcsÀlom majd a füszÀlat
a mÀjusi r¢ten, nem te szÀllsz
arra fecskek¢nt zuhanÂrep¡l¢sben,
¢s az elcsÁpett d´gl¢gy az se te leszel?
ä Nem bizony. ä °s a kÀv¢val (con zuchero)
a Tazza d'OrÂban mi lesz? Amikor
a cs¢sz¢nek nincs feneke, mert olyan
m¢lys¢ges m¢ly a keserü Áz.
Lemer¡l´k, ¢s a boldog padlÂfogÀs utÀn
ÂrÀkig emelkedem ÃjjÀsz¡letve.
ä Nyelveden marad az Áz, ne f¢lj!
ä °s a àMerci, monsieurÊ? HiÀba k¢pzeltem
el, hogyan hangzana a szÀdbÂl?
ä Magadat vicceln¢d meg, fiam,
ha Àlmodban t´rn¢m a franciÀt.
ä °s a vÀndorlÂ sz¢kek a Luxembourg-kertben,
amikre vadÀszni kell naps¡t¢ses d¢lutÀn,
pimasz franciÀk elûtt letenni seggemet,
szemerk¢lû esûben meg v¢gigter¡lhetek
az ´sszesen, de minek? Lehetetlen
ezentÃl, hogy az egyiken te ¡lj?
HosszÃ combbal miniben, vagy hosszÃ
szakÀllal kÀmzsÀsan, bÀnom is ¢n.
ä Egyetlen porszemben sem leszek. M¢g Ãgy
se, mint a dzsinn, akit palackba zÀrtak.
Se Debr¢ Ãr ´lt´ny¢n PÀrizsban, se
a lapulevelek alatt Iklanber¢nyben.
ä A szorongÀst, a szenved¢st ebek harmincadjÀn
hagyod? ä Hm. Nem pÀsztorolhatom tovÀbb
egyiket sem. Nem bÁrtad ki, hogy elmÃlt
a szerelem?... Ezt is ki fogod. Szia!
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A HçZI SZ¹VETS°G FELBONTçSA,
AVAGY PçLñCZI HORVçTH çDçM
HçZASSçGI BONTñPER°NEK R¹VID
SUMMçZATA
àA hÀzassÀg a f¢rfi ¢s a nû k´z´tt k´t´tt ´r´k hÀzi sz´vets¢g. C¢lja az, hogy a k¢t nem sz´vets¢g¢ben
az emberi m¢ltÂsÀg fenntartasson. Mert becs¡let, nemes ¢rz¢s, igaz szeretet, jÂ nevel¢s, sût rend,
igazsÀg, k´ztÀrsasÀg mind egy talpk´v´n ÀllnakÊ ä Árta Frank IgnÀc 1845-ben A K¹ZIGAZSçG
T¹RV °NYE MAGYARHONBAN cÁmü munkÀjÀban.
A KirÀlyhÀgÂn inneni protestÀnsok 1731-ig kiv¢tel n¢lk¡l gyakorolhattÀk a hÀzassÀgi bÁrÀskodÀst. Ekkor a Carolina Resolutio a protestÀnsok hÀzassÀgi pereiben is a
rÂmai szentsz¢knek adta Àt az Át¢lkez¢s jogÀt, azzal az illuzÂrikus kik´t¢ssel, hogy rÀjuk
n¢zve a protestÀns elveket tartsÀk szem elûtt. Gy´keres vÀltozÀst II. JÂzsef pÀtensei
hoztak. A felvilÀgosult abszolutizmus hÁve kifejez¢sre juttatta az Àllami jog primÀtusÀt
a hÀzassÀgi jog ter¢n is. 1786. mÀrcius 6-Àn kelt pÀtens¢ben ä mely a magyar k´zjogi
felfogÀs szerint t´rv¢nytelen volt ä a polgÀri hÀzassÀg eszm¢ny¢t fogalmazta meg. Kijelentette, hogy a hÀzassÀg polgÀri szerzûd¢s, ¢s sz¡ks¢ges ennek Àllami szabÀlyozÀsa.
A hÀzassÀg megk´t¢s¢n¢l ugyan tovÀbbra is egyhÀzi szem¢lyek mük´dnek k´zre, de
eljÀrÀsukban Àllami tisztviselûnek tekintendûk. Az anyak´nyvez¢st is Àllami szabÀlyozÀs alÀ helyezte. MegÀllapÁtotta a hÀzassÀg megk´t¢s¢nek alakzatÀt, ¢rv¢nyess¢g¢nek
felt¢teleit. A hÀzassÀgi ¡gyekben valÂ bÁrÀskodÀst egys¢gesen Àllami bÁrÂsÀgok el¢ utalta, megjegyezve, hogy a katolikusok hÀzassÀgai felbonthatatlanok. II. JÂzsef emlÁtett
pÀtens¢ben n¢gy esetben tette lehetûv¢ a nem katolikusok szÀmÀra a meg¢rett vagy
t´k¢letes hÀzassÀgban is a teljes elvÀlÀst: hÀzassÀgt´r¢s, hütlen elhagyÀs, a hÀzastÀrs
¢let¢re t´r¢s eset¢n ¢s engesztelhetetlen gyül´ls¢g okÀn. A hÀzassÀgi szabÀlyokat a jogegys¢g megvalÂsÁtÀsÀnak teljess¢ge ¢rdek¢ben k¡l´n pÀtenssel az izraelitÀkra is kiterjesztette. Az egys¢ges Àllami jog ¢s Àllami bÁrÀskodÀs r´vid ¢letünek bizonyult, II. JÂzsef pÀtenseit halÀla utÀn II. LipÂt felf¡ggesztette, elrendelte, hogy minden felekezet
sajÀt joga szerint ¢ljen. Az 1790ä92. ¢vi orszÀggyül¢s helyreÀllÁtotta a megs¢rtett felekezeti jogokat, visszaÀllÁtotta a felekezeti bÁrÀskodÀst. A katolikusoknÀl ez a szentsz¢ket
jelentette, a protestÀnsok felett pedig elismerte sajÀt egyhÀzi sz¢keik hatÀsk´r¢t, de
ezek megszervez¢s¢ig ¢rv¢nyben maradt az Àllami bÁrÀskodÀs. Az 1790/91-es 26. t´rv¢nycikk Àltal gyakorlat cÁm¢n fenntartott, II. JÂzsef 1786. ¢vi rendelet¢ben foglalt
hÀzassÀgi jog a protestÀnsokra n¢zve 1894-ig l¢nyeg¢ben minden vÀltoztatÀs n¢lk¡l
hatÀlyban maradt.
A hÀzassÀgi eljÀrÀs a jÂzsefi pÀtens mellett az 1840: XV. tc-ben szabÀlyozott rendes
szÂbeli peren alapult. Emellett egyes kirÀlyi rendeletek voltak ¢rv¢nyben: Ãgymint az
1796. december 13-i ¢s 1803. december 20-i rendelet, a hÀzassÀgv¢dû kirendel¢s¢rûl,
az 1822. augusztus 6-Àn kelt 19 435. szÀmÃ rendelet a hivatalbÂl valÂ fellebbvitelrûl,
b¢k¢ltet¢srûl ¢s szembesÁt¢srûl.
A hÀzassÀg felbontÀsa, latinul divortium, a hÀzassÀgnak bÁrÂi Át¢lettel valÂ teljes ¢s
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v¢gleges megsz¡ntet¢se. Ha a vÀlÂperek szÀmÀt n¢zz¡k, az a benyomÀsunk tÀmadhat,
mintha ebben az idûszakban csak boldog hÀzassÀgok lettek volna, a valÂsÀgban azonban a hÀzassÀgok d´ntû t´bbs¢ge ¢rdekhÀzassÀg volt, az ¢rzelmek csek¢ly szerepet
jÀtszottak a pÀrvÀlasztÀsban. Zala vÀrmegye t´rv¢nysz¢k¢hez az 1790-es ¢vekben
¢vente egy, a XIX. szÀzad elej¢n ¢vente Àtlagosan k¢t vÀlÂkeresetet adtak be. Hivatalos
statisztika a vÀlÀsok arÀnyÀrÂl csak a XIX. szÀzad k´zep¢tûl Àll rendelkez¢s¡nkre. MagyarorszÀgon 1836 ¢s 1880 k´z´tt ezer lakosra 0,07 vÀlÀs jutott. A hÀzassÀg a vÀlÀsok
eleny¢szû szÀma mellett leginkÀbb az¢rt szünt meg, mert valamelyik f¢l meghalt. A
XV IIIäXIX. szÀzadban a csalÀdok t´bb mint ´tven szÀzal¢kÀban a sz¡lûk egyike mÀr
negyven´t ¢ves kora elûtt elhunyt. Az ´zvegyek term¢szetesen igyekeztek Ãjabb hÀzassÀgot k´tni, amire a csalÀdi ¢s vagyoni okok is k¢sztett¢k ûket. SzÀz hÀzassÀgk´t¢sbûl a XV III. szÀzadban harmincnyolc, a XIX. szÀzadban harminckilenc esetben az
egyik vagy mindk¢t f¢l ´zvegy volt.
A formÀlis hÀzassÀgk´t¢s eset¢n a mÀsik f¢ltûl felt¢tlen hüs¢get, Àgy- ¢s asztalk´z´ss¢get, utÂdok l¢trehozÀsÀban ¢s felnevel¢s¢ben valÂ szÀnd¢kot ¢s k´zremük´d¢st k´veteltek meg. A k´telezetts¢gek alÂl valÂ kibÃjÀst a k´zv¢lem¢ny mindenkor elÁt¢lte,
mert ebbûl szÀrmazhattak azok az okok, melyek a hÀzassÀg megszakÁtÀsÀhoz vagy vÀlÀshoz vezettek. A vÀlÀs jogi neh¢zs¢gekkel, k´lts¢gekkel, meghurcolÀssal jÀrt, a sz¢gyen s a k´zv¢lem¢ny Át¢let¢tûl valÂ f¢lelem is visszatartotta a hÀzastÀrsakat. A parasztsÀg k´r¢ben vÀlÀsra a XV III. szÀzad v¢g¢n nemigen mertek gondolni. A tÀrsadalom
felsûbb r¢tegeiben a nemess¢g ¢s a polgÀrsÀg k´r¢ben mÀr talÀlkozhatunk polgÀri peres vÀlÀsi ¡gyekkel, habÀr a vallÀsi elûÁrÀsokra ¢p¡lû patriarchÀlis nemesi szeml¢let
egy¢rtelmüen elÁt¢lte a vÀlÀst. A fennmaradt perek t´bbnyire rendkÁv¡li esetekrûl tudÂsÁtanak, a deviÀns magatartÀsformÀk azonban pontosan jelzik az adott tÀrsadalmi
rend türûk¢pess¢g¢t, a betartandÂ morÀlis normÀk ¢rv¢nyess¢gi k´r¢t. A periratokbÂl
az egykorÃ ¢letk´r¡lm¢nyeknek, a mindennapi ¢letnek szÁnes k¢pe tÀrul el¢nk. °rdekes adatokat tartalmaznak a k¡l´nb´zû tÀrsadalmi osztÀlyoknak hÀzassÀg ÃtjÀn l¢trej´tt kapcsolatairÂl, a nûk helyzet¢rûl, az egykorÃ tÀrsas ¢letrûl. Az iratok erk´lcst´rt¢neti, orvost´rt¢neti vonatkozÀsai sem hagyhatÂk emlÁt¢s n¢lk¡l. El¢nk tÀrulnak a
hÀzassÀgk´t¢skor mÀr megvolt s eltitkolt vagy k¢sûbb kifejlûd´tt testi ¢s lelki rendelleness¢gek, betegs¢gek. N¢mely perben a hÀzassÀg k´r¡lm¢nyeinek, k´rnyezet¢nek
leÁrÀsa akÀr reg¢ny vagy novella tÀrgya is lehetne.
A lipÂti dekr¢tumot k´vetûen ZalÀban az elsû hÀzassÀgbontÂ pere PÀlÂczi HorvÀth
çdÀmnak, A FELFEDEZETT TITOK cÁmü szabadkûmüves reg¢ny ÁrÂjÀnak ¢s TÂtvÀzsonybÂl szÀrmazÂ feles¢g¢nek, nemes Oroszy JuliannÀnak volt. A per anyaga sajnos
nem lelhetû fel a Zala Megyei Lev¢ltÀrban, de egy k¢sûbbi adÂssÀgi per mell¢kletek¢nt
ä melyet Kazay KlÀra, Madary IstvÀn ´zvegye indÁtott HorvÀth çdÀm ´zvegye, nemes
Oroszy Julianna ¢s f¢rje, Kazay GÀbor ellen ä megtalÀlhatÂ az a k¢t kontraktus, amelyet az elvÀlni szÀnd¢kozÂk Ártak, ebbûl rekonstruÀlhatÂ maga a t´rt¢net. Hogy ebben
az idûben mennyire szokatlan ¢s ritka volt a bontÂper, arra jÂ p¢ldÀt szolgÀltat az is,
hogy a Veszpr¢m Megyei T´rv¢nysz¢k egy 1794-ben kelt bontÂperi Át¢let¢nek meghozatala elûtt tanulmÀnyozta Oroszy Julianna ¢s HorvÀth çdÀm vÀlÂperi Át¢let¢t is: a
vÀlÀs oka, ahogy ÁrtÀk, szeretetlens¢g volt. A megye ekkor m¢g nem rendelt ki hivatalbÂl a hÀzassÀg v¢delm¢re hÀzassÀgv¢dû tiszti ¡gy¢szt vagy al¡gy¢szt, kinek feladata
lett volna a fellebbvitel megt¢tele, ezt majd csak egy 1796-os kirÀlyi rendelet Árja elû.
A megye 1817-ben a helytartÂtanÀcs k¢r¢s¢re, mely egy 1813-ban kibocsÀtott kirÀlyi
rendeleten alapult, felk¡ldte a KirÀlyi TÀblÀra revÁziÂ v¢gett azokat a bontÂpereket,
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melyeket nem fellebbeztek meg. Ezek k´z´tt szerepelt HorvÀth çdÀm¢k pere is.
A KirÀlyi TÀbla 1819. december 20-Àn kelt, a megy¢hez k¡ld´tt leirata szerint PÀlÂczi
¢s Oroszy Julianna per¢t, amely a hitvestÀrs hÁvtelen elhagyÀsa okÀn indult, az Át¢letlev¢l feleknek t´rt¢nt kiadÀsa utÀn a megy¢hez visszak¡ldte. Ez a per sajnos nem lett
besorolva az eredeti hely¢re, sût Ãgy tünik, hogy bizonyos kezek HorvÀth çdÀm adÂssÀgi pereinek z´m¢t is mÂdszeresen elt¡ntett¢k. (Persze az is lehets¢ges, hogy tanulmÀnyozÀs c¢ljÀbÂl kik¢rt¢k a pert, akÀr maga PÀlÂczi vagy valamelyik eljÀrÂ tiszts¢gviselû, ¢s nem ker¡lt vissza a lev¢ltÀrba, mint ahogyan az DeÀk Ferenc eset¢ben is t´bb
Ázben elûfordult.)
PÀlÂczi¢k hÀzassÀga tÁz ¢vig tartott, de nagyon keveset tudunk rÂla, azt is a k´ltû
homÀlyos c¢lzÀsaibÂl. Oroszy Julianna tizenhat ¢ves volt, mikor a nÀlÀnÀl hat ¢vvel
idûsebb PÀlÂczival hÀzassÀgra l¢pett. Az asszony müvelts¢g¢re utal, hogy Klopstockot,
Gellertet, Miltont olvasott, Kazinczyval is levelezett. HÀzassÀguk jÂl kezdûdhetett:
àN¢gy telet ¢s hÀrom nyarat ¢ltem vele b¢k¢vel / R¢szeg¡lve a szerelem leg-szebb ¢dess¢g¢vel...Ê
ä Árta PÀlÂczi k¢sûbb Csokonainak, àDe tizedf¢l esztendûb¡l t´bb ¢des kellett volna, / Ha az
¢g mindent kedv¡nkre tenne ¢s parancsolnaÊ. ñHAJTOTT ELVçLçS cÁmü vers¢ben is a àkÁnos
´t esztendûÊ miatt panaszkodott. Ugyanitt a tÃl korai hÀzasodÀs is esetleges okk¢nt mer¡lt fel: àNem csuda, ha megbotlottam / Gyermek¢sszel vÀlasztottam.Ê Viszonyuk 1786 v¢g¢re
romolhatott meg. PÀlÂczi Kazinczyhoz Árott level¢ben arrÂl panaszkodott, hogy feles¢ge jobban szereti az irodalmat a hÀzas¢let ´r´mein¢l: àHa Ãgy szeretn¢ az ÀgyashÀzat,
mint a k´nyvhÀzat, m¢g jobb lett volna ä azt, kÀr, hogy a bÀba elejtette, inkÀbb illett volna f¢rfinekÊ
ä Árta a boldogtalan f¢rj.
Az 1793. Àprilis 7-¢n Veszpr¢mben kelt kontraktusbÂl kider¡l, hogy az 1782-ben
egybekelt felek mÀr ¢vek Âta prÂbÀltÀk hÀzassÀgi viszonyukat rendezni, a protestÀns
pr¢dikÀtorok mindent elk´vettek, hogy ´sszeb¢kÁts¢k ûket, de ahogy fogalmaztak:
àA b¢kess¢ges egy¡ttlakÀst oly rem¢nytelennek tapasztalvÀnk, hogy ha valamely k¢nyszerÁt¢sbûl
Ãjra egy¡tt lakni ¢s egymÀssal hÀzassÀgi ¢letet folytatni k¢nytelenÁttetn¢nk, abbÂl nem lehet egyebet
vÀrni, mint a hÀzassÀg c¢ljÀval egyenesen ellenkezû lelki s testi veszedelmet.Ê A felek a bontÂper
civilizÀlt, botrÀnyok n¢lk¡li gyors lefolytatÀsÀra t´rekedtek: à...sem a k´z´ns¢get botrÀnkoztatni, sem egymÀst kirekeszteni nem ´r´mest akarvÀn, sz¢p mÂddal, ¢s attyafiasan abban megegyezt¡nk, hogy a t´rv¢nyek rendes ÃtjÀn ´r´k´ssen elvÀlunkÊ. A vÀlÂper k´lts¢geit PÀlÂczi
magÀra vÀllalta, a vagyon ä t´bbek k´z´tt a k¢t hÀz ä megosztÀsÀban gyorsan megegyeztek. Arra az esetre, ha PÀlÂczi m¢gsem tartanÀ magÀt a szerzûd¢sben foglaltakhoz, Oroszy Julianna is vÀlÂpert kezdem¢nyezhet HorvÀth çdÀm ellen, ¢s tovÀbb folytathatja k¡l´n¢l¢s¢t. K¢sûbb vita tÀmadhatott a kontraktus ¢rtelmez¢se k´r¡l, mert
az elsût r´videsen k´vette a mÀsodik, amely Zalaegerszegen kelt 1793. mÀjus 10-¢n.
Az Ãjabb megegyez¢ssel k´nnyebb¢ tenni, gyorsÁtani szerett¢k volna a per lefolyÀsÀt.
PÀlÂczi a vagyonmegosztÀs k¢rd¢s¢ben lÀthatÂan nyeregben ¢rezte magÀt, n¢mi nyomÀst is gyakorolva kijelentette, hogy nem tud megegyezni akkor, ha sajÀt telk¢t csak
200 Ft ¢rt¢kben szÀmolja be az asszony, vagy elfogadja az alperes az 500 Ft beszÀmÁtÀsÀt, vagy ha a feles¢ge m¢gis ragaszkodna a 200 Ft-os ´sszeghez, Ãgy 300 Ft tovÀbbi
terhet neki kell Àllnia. PÀlÂczi nyomat¢kosan lesz´gezte, hogy a per konklÃziÂja utÀn,
de m¢g a v¢gsû Át¢let kihirdet¢se elûtt Oroszy JuliannÀnak meg kell tennie hiteles vallomÀsÀt, Ágy û is mindent megtesz majd a per gyorsÁtÀsÀ¢rt. Sietûs lehetett, ¢s ¢rdeke
füzûdhetett a megegyez¢shez az alperes asszonynak is, mert a kontraktus ût k´telezû
r¢sz¢ben elismerte, hogy a hÀzbÂl az elfelezhetû mobiliÀkat elvitte mÀr, ¢s az 500 Ft
ÀtvÀllalÀsÀban is megegyezett. De f¢lve csalÀdjÀnak neheztel¢s¢tûl ¢s kifogÀsÀtÂl, a te-
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lek dolgÀban csak 200 Ft-ot vallott be, 300 Ft erej¢ig pedig bizonyos tartozÀsok kiegyenlÁt¢s¢t Àllta. Kijelentette tovÀbbÀ, hogy hiteles vallomÀsÀt a j´vû vasÀrnap megteszi, de k¢rte HorvÀth çdÀmot, hogy h¢tfûn mondassa ki a v¢gsû Át¢letet, ¢s semmi
akadÀlyt ne g´rdÁtsen, mivel, Ãgymond, ez volt a legfûbb motÁvuma, hogy az Ãj kontraktust megtegye.
De mi is lehetett az igazi oka annak, hogy vÀlÀsra ker¡lt sor a felek k´z´tt? Ki volt
¢s mi¢rt ¢ppen û a felperes ¢s az alperes? Erre is f¢ny der¡lt a kontraktus egyik utolsÂ
pontjÀbÂl. Ebben Ágy Ár Oroszy Julianna, felt¢tel¡l szabva a k´vetkezûket: àTeljes ¢s r¢szemrûl is ´r´k´s elvÀlÀsnak akadÀlyÀra akÀrmely f¢rfi szem¢lyrûl a perben emlÁt¢st ne tegyen,
hanem akit c¢lul tett, attÂl valÂ magam megtartÂztatÀsÀt bÁzza embers¢gemre.Ê HÀt igen, egy
Ãjabb f¢rfi a hÀzassÀgban ¢lû asszony ¢let¢ben. PÀlÂczi 1782ä1793 k´z´tt Balatonf¡reden ¢lt, ez volt a k´ltû legterm¢kenyebb idûszaka. H¢t k´tete ¢s ugyanennyi r´pirata
hagyta el a nyomdÀt, egy drÀmÀjÀt elûadta a pesti szÁntÀrsulat, Árt t´rt¢nelmi vÁgjÀt¢kot, szatirikus Àllamreg¢nyt. HOL-MI cÁmmel hÀrom k´tet vegyes vers, tovÀbbi egy
eposz, csillagÀszati tank´ltem¢ny ¢s egy szabadkûmüves szellemis¢gü reg¢ny mutatja
munkÀjÀnak sz¢les skÀlÀjÀt. Ek´zben persze sokat is utazott. Csoda-e, ha a nemesaszszony elhagyatottnak ¢rezv¢n magÀt, elfogadta valamely nemesÃr hÂdolatÀt s tÀn szolgÀlatÀt is? Nagyon valÂszÁnü, hogy ezzel a bizonyos Ãrral Maday Gy´rgy ä kitûl a felek
1787-ben 300 Ft-ot k´lcs´nk¢ppen felvettek ä hitvestÀrsa, Kazay KlÀra ismertethette
´ssze az asszonyt, kinek testv¢r¢t Kazay GÀbornak hÁvtÀk, ¢s t´rt¢netesen û lett Oroszy
Julianna k¢sûbbi f¢rje.
Helyzeti elûny¢n¢l fogva PÀlÂczinak jÂr¢szt minden gazdasÀgi ¡gyben siker¡lt akaratÀt elfogadtatni az asszonnyal, û pedig megmenek¡lt a felszarvazott f¢rj szomorÃ ¢s
nevets¢ges b¢lyeg¢tûl. így lett felperes f¢l HorvÀth çdÀm, alperes pedig a hÀzastÀrsÀt
hÁvtelen¡l elhagyni szÀnd¢kozÂ asszony. A felek, f¢lve a botrÀnytÂl, megegyez¢si hajlandÂsÀgot mutattak abban is, hogy kijelentett¢k, a rokonsÀgra valÂ tekintettel kontraktusuk a hÀzassÀgi perben semmi titulus alatt nem ker¡l nyilvÀnossÀgra. A hÀzassÀg
felbontÀsÀt 1793. mÀjus 11-¢n, PÀlÂczi 33. sz¡let¢snapjÀn mondta ki Zala vÀrmegye
t´rv¢nysz¢ke. Senki sem fellebbezett, az ¡gyet gyorsan lezÀrtÀk. Egyik ¢letrajzÁrÂja
szerint a vÀlÀs kimondÀsakor PÀlÂczi gavall¢r mÂdra viselkedett: àKaronfogva vezette a
sententia hallÀsÀra hitves¢t, annak felolvastatÀsa utÀn ÃjbÂl megkÁnÀlta jobbjÀval, s csÂkkal vÀlt
el tûle a bÁrÀk elûtt.Ê
HorvÀth çdÀm nem sokÀig bÁrta az egyed¡ll¢tet, m¢g ugyanabban az ¢vben, szeptember 17-¢n feles¢g¡l vette debreceni iskolatÀrsÀnak, barÀtjÀnak, SÀrk´zy IstvÀn Somogy megyei alispÀnnak rokonÀt, SÀrk´zy JusztinÀt, s vele egy¡tt tÀvozott el F¡redrûl
Nagybajomba. De PÀlÂczi Ãjabb hÀzassÀgÀban is boldogtalanul ¢lt, po¢triÀit, ÀllandÂ
tÀvoll¢teit nem szÁvelte az Ãj asszony sem. V¢g¡l 1808. jÃnius 16-Àn megegyezve, vÀlÀs
n¢lk¡l ä ÀgytÂl ¢s asztaltÂl ä tûle is k¡l´n k´lt´z´tt. SÀrk´zy Jusztina nem volt szellemi
tÀrsa f¢rj¢nek, torzsalkodÀsaikra, az asszony zs´rt´lûd¢seire, neh¢z term¢szet¢re utal
PÀlÂczi 1818 szeptember¢ben ¢s november¢ben Kazinczyhoz Árt levele is: à...a MÀsodiknak pedig m¢g meg is kellett k´sz´nn´m, hogy tûlem el k¡l´n´z´tt, s engedett 11 esztendût
mind egyn¢hÀny munkÀknak, az û Xantippei alkalmatlankodÀsa n¢lk¡l elk¢szÁt¢s¢reÊ; à...munkÀjimnak mÀr eddig is nagyobb r¢szit annak k´sz´n´m, hogy 1808-tul fogva KlÀri hagyott azokra
reÀ ¢rni, a mit a boldogulttnak Xantippei term¢szete alig engedett volnaÊ.
MÀsodik hÀzassÀgÀnak ideje alatt HorvÀth çdÀmot rÀadÀsul szerencs¢tlens¢g is ¢rte. 1800-ban, Szent MÀrton ¢jszakÀjÀn a somogyi gyalog insurrgensek talpig kiraboltÀk. Megviselt vagyoni viszonyait ¢s az Ãjrakezd¢s neh¢zs¢geit jÂl jellemzi Kazinczyhoz
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Árt levele: à°n is jobban Àllan¢k mert, ha az ¢n mind a k¢t feles¢gem zsÀkmÀnyolÀsa nem t´rt¢nt
volna rajtam, de ezek miatt 1808-ban negyedszer lettem Ãj gazda.Ê
MÀsodik feles¢g¢nek 1818. jÃnius 8-Àn bek´vetkezett halÀlÀt k´vetûen ez ¢v augusztus 12-¢n Ãjra hüs¢get esk¡d´tt Kazinczy JÀnos magyarsz¢kelyi protestÀns pr¢dikÀtor leÀnyÀnak, Kazinczy KlÀrÀnak. A menyegzûn Dukai TakÀts Judit ä ki KlÀrÀnak
nyoszolyÂlÀnya lett ä egy prÂzai müvel kedveskedett a hÀzaspÀrnak. A mÀr sÃlyosan
beteg PÀlÂczi Kazinczy Ferenchez Árott leveleinek hangv¢tele az ´r´m mellett szomorÃsÀgot is t¡kr´z´tt: àTe fiakat szaporÁtsz; ¢n pedig a SzaporodÀsnak minden rem¢nys¢ge n¢lk¡l, hÀzasodom: Kazinczy KlÀrival 12-a Aug. akarok megesk¡dni. Arra neki ¢rdeme sok van;
kedve pedig mÀs hÀzassÀgra nints, ¢s ¢n hozzÀm illû, hogy azokban, mellyekben ûtet ´r´k´s´mnek
szÀntam, e' tettemmel is bÀtorsÀgossÀ tegyem.Ê
PÀlÂczi elsû hÀzassÀgÀnak utolsÂ ¢veiben ismerkedett meg KlÀra ¢desanyjÀval, a
reformÀtus pr¢dikÀtor feles¢g¢vel, ¢s hosszÃ ideig azt gyanÁtotta, hogy 1806-tÂl ´r´kbe fogadott gyÀmleÀnya, KlÀra e viszony gy¡m´lcse. GyÀm ¢s gyÀmoltja k´z´tt a nagy
kork¡l´nbs¢g ellen¢re m¢ly szellemi ¢s ¢rzelmi k´z´ss¢g bontakozhatott ki, de ekkor
m¢g a k´ltû term¢szetesen nem gondolt hÀzassÀgra. MiutÀn a lÀny anyja halÀlos ÀgyÀrÂl ¡zenve bevallotta PÀlÂczinak az àigazsÀgotÊ, a f¢rfi tovÀbb nem habozott, csak azon
bÃslakodott, hogy nem tette meg hamarÀbb ezt a l¢p¢st. így vall errûl: àmert ha el¢bb
megtudhattam volna, hogy nem az û, a' kinek ¢n v¢ltem tsak ez elûtt esztendûvel is; (mÁg az Anyja,
haldoklÀsakor tudtomra nem adta), r¢gen feles¢gemm¢ tettem volna ûtet; megprÂbÀlvÀn amattÃl
a t´rv¢nyes Divortiumot; mÀsodszer (!) isÊ.
Kazinczyhoz Árott leveleibûl a szeretetlens¢g ¢vei utÀn a gondoskodÀs¢rt ¢rzett hÀla
hallik ki, ¢s az ¢rzelem melegs¢g¢t megtapasztalÂ f¢rfi ekk¢pp fogalmaz: à...12 esztendei
ÀllhatatossÀg, ¢s igaz hüs¢g sokat ¢rdemel!! leg alÀbb ¢n elûttem, a' kinek m¢g Asszonyi hüs¢ghez,
ä de m¢g hÀlaadatossÀghoz sem vala szerents¢m, tsupa tsuda!Ê Kazinczy hozzÀ int¢zett aggÂdÂ k¢rd¢seire Ágy felelt: à...AttÃl BarÀtom! ne rettegj, hogy ¢n ¢s KlÀri olly keveset tartanÀnk
vagy most, vagy j´vendûben a' hÀzassÀgi k´tûl¢k' szents¢ge fel¡l, mint tsak-nem minden mÀs:
szentnek ¢s bomolhatatlannak tartanÀm ¢n azt hit n¢lk¡l is: de ha valaki le-mond, vagy lemondott
rÂlam mint a' k¢t elsûbb; szeretet¢t nem erûltetem: az ûrzû Angyalomat sem marasztom, ha fel-hÀgy
velem.Ê
Az utÂdn¢lk¡lis¢grûl, romlÂ ¢letkedv¢rûl ironikusan jegyzi meg: à...Egy¢barÀnt az
çbrahÀm testi ÀldÀsÀhoz Gen. 17:5. nekem semmi rem¢nys¢gem, sem reÀ kÁvÀnsÀgom: magamra
n¢zve m¢g az Angyali ig¢retre is Zakhariassal felelhetn¢k: Luc. 1:18: noha KlÀrinak mind hite
mind kedve az enyimn¢l nagyobb van.Ê
PÀlÂczi szük barÀti k´rben kis irodalmi csoportjÀt, a G´cseji Helikont szervezve, jÂ
k´nyvtÀrral rendelkezve, feles¢g¢nek jÂvoltÀbÂl a gazdÀlkodÀs gondjaitÂl mentesÁtve
utolsÂ ¢veit a tudomÀny ¢s az irodalom müvel¢s¢nek szentelte. Nem sokÀig ¢lvezhette
azonban boldogsÀgÀt ifjÃ feles¢g¢vel, 1820. januÀr 28-Àn sÃlyos betegs¢g utÀn hatvan¢ves korÀban meghalt, ´zvegy¡l hagyva Kazinczy KlÀrÀt, talÀn az egyetlen nût, aki
szerette.
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Bartos Tibor

EGYMçST MAGYARçZñ SZAVAK
°S FORDULATOK TçRA (III)
V¢gszÂ a Viagra ¢v¢ben

ä Te mit vÀrsz a ViagrÀtÂl? ä k¢rdem SzasÂ barÀtomat. A legkomolyabb besz¢lget¢seket
ilyen fel¡t¢ssel kell kezdeni.
ä °n? Semmit. A libidÂmat nem ÀllÁtja fel.
ä A micsodÀdat?
SzasÂ maholnap n¢gy ¢vtizede boncolja az ¡nnepelt gyilkossÀgok Àldozatait hervadatlan. Holott elvehetn¢ a kedv¢t az ¢lettûl a sima ´nkezüs¢g vagy idegenkezüs¢g latolgatÀsÀnak egy-egy unalmasabb d¢lelûttje is. Az olyan barÀtjÀnak szinte mindnek
elveszi, aki szÁv¢lyes biztatÀsÀra ilyenkor belÀtogat hozzÀ az int¢zetbe. De SzasÂ este
se magÀba roskadni t¢r haza, hanem dül neki a hÀzi orgonÀjÀnak vagy a zongorÀnak,
¢s gyÃrja. Koncertezik itthon ¢s EurÂpa-szerte. Este tÁzre bejelentkezik hozzÀm, de
¢rkezni csak tizenegykor ¢rkezik, mivel m¢g nem muzsikÀlt eleget.
Akkor ¢ri az ilyen k¢rd¢s.
Ha a szÂ idegen, a fogalom markolata gyenge. SzorongÀssal ¢s lelkic¢z¢ssel telt fiatalkorunkban leped¢kesnek bizonyultak a tudomÀnyos hangszÀlak, ha nemi k¢rd¢sben kellett rezd¡lni¡k. K¢sûbb a finoman fogamzÀsgÀtlÂnak, pirulÀnak, magyarÀn
baszpirinnek nevezett szer, majd a k´vetkezû ¢vtizedben hozzÀteny¢szett tengerf¢le
kÂrokozÂ t´bbre megtanÁtott ä az ¢let iskolÀja! ä, mint a l¢lekidomÀrok k´lts¢ges iskolÀi. SzÂtÀraink mÀig a torkukat k´sz´r¡lik. A legÃjabb, tehÀt legalÀbb hÀrom ¢vtizedes Bakos-f¢le idegen szavak tÀra k¢jvÀgyk¢nt ¢rtelmezi a libidÂt. Amit az utcÀn
szembej´vû minden h´lgy tagadna mük´rme szakadtÀig. Viszont az angolok szerint,
akik aranyat is, krumplit is, lelket is mÀs m¢rt¢kkel m¢rnek, SzasÂ az Àltaluk ¢letkedvnek ¢rtett libidÂ tÃlteng¢s¢ben szenved inkÀbb.
Angol ¢letkedv? JÂ. SzasÂ nem rohamoz b¢k¢sen rÀgÂzÂ ¢s f¡lhallgatÂzÂ h´lgyeket
az utcÀn. Hiszen a jeleik nem egy¢rtelmüek. Ha a szembej´vû ä aki ma mÀr h´lgyk¢nt
ajÀnlkozik az aprÂhirdet¢s¢ben is ä szeme, haja, k´rme festett, tovÀbbÀ teny¢rnyi tarka
tetovÀlÀst lÀtni vÀllÀn, hÀtÀn, karjÀn, ¢s minden ujjÀn gyürüt, t´bbet is, lyukasztÀst a
f¡l¢n, orrcimpÀjÀn, ¢s ajkÀn is t´bb a bel´v¢s, mint a r¢gi pesti hÀzakon mÀig, akÀr
k´ld´k¢n ¢s nyelv¢n is, csak amennyi m¢g mindannyiunknak szÂl, de nem n¢z se terÀd, se rÀm, se senkire, szigorÃan, akkor nem tudni, vajon magÀnak megy-e az utcÀn
ebben a szerel¢sben, kiszerelve ¢s belûve, ¢s szÂtÀrszerkeszt¢sen jÀr-e az esze, vagy
m¢gis inkÀbb a libidÂn. Mint r¢gi ember, azt vÀrnÀm, hogy megÀll, sz¢ttekint a platformcipû araszos talpazatÀrÂl, ¢s megk¢rdi a nagy ÀltalÀnossÀgot:
Hogy tetszek?
SzasÂtÂl meg, hogy a k¢rd¢s hallatÀn a libidÂja lobot vet, odapender¡l nyalkÀn,
kipukkantja a h´lgy f¡l¢bûl a walkman dugÂjÀt, GrÀlk¢nt maga elûtt tolt kÂlÀsdobozÀt
leteszi az aszfaltra, lekanyarÁtja napszem¡veg¢t, a szem¢be m¢lyed, maroktelcsij¢t kikapcsolja, ¢s Ãgy sÃgja neki:
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ýr¡lten!
Majd egy nyelvessel kikanalazza a h´lgy rÀgÂjÀt is, hogy cseveghessenek, csakis egymÀssal, ¢des semmis¢geikrûl.
AztÀn a kezed a bilibe lÂg, ÀllapÁtja meg SzasÂ vidoran, mint a halottk¢m. Annyi
igaz lehet, hagyom rÀ, hogy a vegyes jelek sz¢tvÀlogatÀsÀhoz ´regek vagyunk. De nem
igaz, hogy itt a fiatalabb ¢rdeklûdûk jÂl boldogulnak.
Legyint. Az mÀr az û bajuk. Afelûl mi mÀr alhatunk nyugodtan.
Csak azt ne higgy¢k, hogy ilyen a vilÀg. Hogy eleg¡nk lett egymÀsbÂl. Hogy a szemez¢sek ideje minden¡tt lejÀrt, nemcsak a pesti utcÀn. Hiszem ¢s rem¢lem, hogy m¢g
cigÀnybÀlokon a terjedelmes anyÀk el¢gedetten mondogatjÀk tÀncolÂ csemet¢ikrûl:
Ezek szemmel mÀr mÂrÀznak! De KairÂbÂl friss ajÀnd¢kot hozok neked, SzasÂkÀm.
ApÀcak¢nt k´r¡lkendûz´tt nûk ¢ppÃgy n¢ztek vissza rÀm, ahogyan ¢n megn¢ztem
ûket. Egy pillantÀssal elûbb el nem kapjÀk a tekintet¡ket. Te kÁvÀncsi? °n is kÁvÀncsi.
°rtek ennyit arabusul. Port-SzaÁd porban f¡rdû k¡lsû piacÀn nyÀlcsordÁtÂ kond¢rok
k´z´tt libegett egy mezÁtlÀbas nû, bokÀig k¢k fÀtyolban. Elf¡gg´ny´zte az arcÀt is, Ãgy
vezette gyermek¢t k¢zen fogva. Ott sem mindennapos az ilyen t¡nem¢ny, hÀt nagyon
meg talÀltam n¢zni. S akkora mosolyt kaptam jutalmul a fÀtyol alÂl, hogy abbÂl ¢l a
libidÂm mÀig. Persze aztÀn h´lgy volt-e?
De az ilyen pillanatokhoz is szem kell. Meg a szÂ. Az neked nem libidÂ?
SzasÂ szeme ragyogni kezd, mint a bagzÂ macskÀ¢. Amelyik ViagrÀt szed. Hiszen
az û szeme ¢lesebb a nyomozÂk szem¢n¢l, nemhiÀba adnak a szavÀra t´bbet a b¡ntetûbÁrÂsÀgok. S szava? Ha mÀr kiszerkesztem, akkor tudja meg a vilÀg azt is, hogy magyar ¢s bolgÀr orvos sz¡lûk gyereke, francia iskolÀba jÀrt, N¢metorszÀgban tanÁtott,
¢s t´bb nyelven besz¢l, mint ahÀnyf¢le a szÂtÀram idehaza.
Nem lesz el¢g a szem¡nk meg a szavunk?
Vajazok alÀ tovÀbb, ¢s igyekezetemben elfelejtem a hangverseny-zongorista gerinc¢be, vÀllÀba, ujjpereceibe szerv¡lt gyakorlatot, ami az idûsebbj¢ben m¢g ¢rlelûdhet
is. A walkladynek van libidÂja, neked nincs, bazmeg? De mondjuk, hogy homÀlyosodnak az ablakok, ¢s tapasztalatainkkal kerekÁtj¡k, amit m¢g lÀtunk. Csakhogy az Ãjabb
¢lettani kutatÀsokbÂl tudnod illene, hogy ÀltalÀnos meszesed¢s¡nk ¢ppen a besz¢d
k¢szs¢g¢t nem kezdi ki. Se lÀtsz, se hallasz. F´lkelni se tudsz, nemhogy felÀllni. De a
szÀd, az be nem Àll. KirÀzod a h´lgyek el¢ a nagy zsÀk anekdotÀdat, ¢s hadakozol a
botoddal.
Ha, teszem hozzÀ magamban, a cselekv¢sn¢l alÀbb semmik¢pp sem adnÀd. De ha
negyven ¢ve gyülû szÂtÀrat patkoltÀl meg n¢gy¢ves szerkeszt¢ssel Ãgy, hogy a telefonod kihÃzva, a postÀd vÀlaszolatlan, sût bontatlan, akkor is azt tapasztalnÀd, hogy a
szavak vonulÀsa r¢gi embereidet id¢zi el¢bed, akiknek a szavÀt lested, akiktûl ellested,
vagyis ekkora vend¢gjÀrÀs sose volt nÀlad.
Csak a mejje kÁvÀnja, mondtÀk az ´reg szerelmesre a r¢giek. R¢g dobogott bizony
szomjas szÁv a hû kebelben! Mai ´regek ¢ppen a k´lcs´n´s ¢rzelmi zsarolÀsba nem
ereszkedn¢nek m¢g egyszer. Hisz attÂl koldultak ¢let¡kben. Ha ugyan ¢lhettek. P¢ldÀul a szem¡kkel. Mikor az utcÀn nem kapunk k¢t k¢zzel az elsû ÀrtatlansÀgon, az
¢pp arra vall, hogy v¢gre eljutottunk az ¢rdek n¢lk¡l tetszik boldogsÀgÀig. Vigye, aki
megnyeri.
SzÁvÂskodjak tÀn, mint J¢kely: Nem vagyok ¢n ¢lemedett, Dûlj´n rÀd a f¢lemelet!?
M¢g halÀlÀn is azt siratta, hogy nem lesz t´bb szeretûje.
°n nem vagyok ilyen aranyos, engem nûk se hozzanak vissza a halÀlbÂl ä olvasom
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ki ebbûl a szÂtÀrbÂl, amit m¢g ¢lû egyenesben siker¡lt ´sszeÁrnom. Legf´ljebb az bÀnt,
milyen keveset ¢rtettem meg, vagyis vÀlthattam szÂra, ami volt itt, abbÂl. Ne legyintgess, SzasÂ. ºlt¡k v¢gig koll¢gÀid nagydoktori v¢d¢seit az Akad¢miÀn. NÀlamnÀl sokkal t´bbet te se ¢rtett¢l. Egy barÀtod, el¡l-hÀtul doktor ugyancsak, azzal vigasztÂdott
a sz¡netben, hogy egyre t´bb dologrÂl tudunk egyre kevesebbet. MÀrmint ti, tudÂsok.
Igaz. Mert ha itt volt p¢ldÀul a tudomÀny s hozzÀ ilyen barÀtaim, mi¢rt, hogy a szÂtÀramat nem mozgatja, nem is rendezte, amit Àltalatok megtudtam? Az ¢letemben
jelen voltatok, a k´zgondolkodÀsban nem. Mire eml¢kszel jobban 1963-bÂl: az ¢gbe
szÀllÂ TyereskovÀra aluln¢zetben vagy az elsû miniszoknyÀra? HiÀba restelkedem ¢n,
ha eltünûd´m, milyen szÂtÀrat szerkeszthetett volna a helyemben az 1841-ben alakult
Term¢szettudomÀnyi TÀrsulat elsû eln´ke, majd a Bach-korszak (a mÃlt szÀzadi szocializmus) sz¡nete utÀn ÃjbÂl eln´ke, BugÀt PÀl. Vagy mondjuk a tanÀrja, Lenhoss¢k,
a k´z¢psû csak a hÀromnemzed¢kes professzori csalÀdbÂl. Vagy Herman OttÂ ¢ppen
szÀz ¢ve. Csakhogy ûk apÀmat tanÁtottÀk tudomÀnyra, magyarul. Amit û k´ttetett ´ssze
a Term¢szettudomÀnyi K´zl´ny hetven ¢vfolyamÀbÂl (megindÁtotta 1869-ben Szily KÀlmÀn), az nekem az ¢rthetû tudomÀny mÀig. HÀtha nem is ¢n vagyok a szükagyÃ, hanem
a modern tudomÀny szükkeblü, ha az ¢n ¢letemben az ¢lettapasztalatot, plÀne a tÀrsadalom ¢lettapasztalatÀt konzultÀciÂba sose hÁvta, inkÀbb tolvajnyelveibe burkolÂzott,
g´r´gbe, latinba, Ãjabban olyan angolba, amit ¢peszü angol sem ¢rt. Vagy mÀsk¢nt ¢rt.
S ha mÀr a mÃlt szÀzadba tekintek, engemet m¢g egy gondolat bÀnt. Az a szÀzad,
ebest¡l-macskÀstul, tudomÀnyostul-nyelvest¡l a nemzeti erûfeszÁt¢s kora volt. Ha valaki NagyszalontÀn rÀgta a tollat, attÂl m¢g Pesten nem n¢pezt¢k le. N¢prajz, n¢pk´lt¢szet inkÀbb befoglalt. °nnekem a n¢met Ãjraegyes¡l¢skor esett le a tantusz. Wir sind
das Volk! Aha. Eszerint a n¢prajz az ¢n rajzom, k¢pmÀsom. Ki mÀs¢? A n¢pmese is
csak mese lehet itt a szÂtÀramban. MindnyÀjunk¢. Hogy TombÀcz JÀnos mes¢lte-e
vagy Andersen, azt odaÁrjuk illendûen. AztÀn: Wir sind ein Volk! Vagyis aki NagyszalontÀn szerkeszt szÂtÀrat, ne tekintse tÀjnyelvnek az Akad¢mia nyelv¢t, lesz szÁves. De
mit szÂljak, amikor szerkesztûm¡l ¢vtizedek Âta kiszemelt UngvÀry Rudolf barÀtomtÂl
(egy¢bk¢nt pompÀs n¢metestûl) ezt kapom a Holmiban: àNem bÁrta ki, hogy kedvenc¢t,
a nyelvet, melyet annyira a magÀ¢vÀ tett, hogy m¢g egy semmif¢le nyelvjÀrÀsban nem l¢tezû besz¢dmÂdot is kialakÁtott magÀnak, mely Árott sz´vegeiben is f¢lreismerhetetlen cirkalmassÀgÀval
jelen van, valamilyen formÀban ne r´gzÁtse az ´r´kk¢valÂsÀg szÀmÀra.Ê HÀt tudok ¢n ilyen
cirkalmasat? De a szavam jÀrÀsa, az bizony az eny¢m. Semmif¢le nyelvjÀrÀsban nem
l¢tezik. TehÀt nem Àll meg UngvÀry k´vetkeztet¢se: àEz okozza, hogy rÀ is ¢rv¢nyes, amivel
PÂrÀt [az elûzû szinonimatÀr ´sszeÀllÁtÂjÀt szÀz ¢ve] megrÂttÀk: Ïa tÀjszavak f´lv¢tel¢ben
nem tudott m¢rt¢ket tartaniÎ.Ê Egy n¢p vagyunk. Szavunk magyar. F¡ty¡ltem a m¢rt¢kre.
Mindent bele, m¢g az ÀgydeszkÀt is. Meggondolom azonban, hogy aki barÀtomnak
ilyen jÂsÀgos, az jÂ lesz-e elsû bÁrÀmnak is.
Elûsz´r, mert a szerkesztûnek tudnia kell, hogy csodÀt nem tehet. Akit vagy amit
szerkeszt, azt csupÀn a legjobbik szintj¢hez igazÁthatja. Nyelv¡nk ma, mint az id¢zetbûl
is kitetszik, a tudÀkos jÂ tanulÂ¢. Ebbûl igazodni valÂ vez¢reszm¢t kiragadni bajos.
A leck¢t f´l, igenis f´lfele kellett mondani java ¢let¡nkben, ha jÀrÀsi szintü volt is a
hatalom. Hagyjuk most az ¢rtelmi szintet. Aki n¢p¡nk, Àllamunk, pÀrtunk egys¢g¢bûl
a fej¢t ki¡t´tte, annak annyi volt. Mint a francia provinciÀnÀl b¡d´sebb vid¢k¡nk´n
hallatszott sejtelmesen: a kasza vÁzszint jÀr! Az¢rt volt nyelvi boldogsÀg nekem megtalÀlni az amerikai irodalmat, mert ugyan imprlistÀk ÁrtÀk, de be kellett mutatni: a szerzûik
meg az alakjaik kultÃrpolitikÀnk elvi enged¢lye utÀn mÀr besz¢lhettek akÀrhogyan,
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akÀr trÀgyaszagÃan. Elv¢gre Amerika is jÂr¢szt vid¢ki Amerika volt, amÁg ¢lt az irodalma. Vagy nagyvÀrosi, s a besz¢de nyomtatÀsban annak is Ãj volt Pesten. Mert mindenkori leckefelmondÂink nemcsak a provincia ellen v¢dt¢k a nyomtatÀst, hanem a
fûvÀros aszfaltja ellen is. MÀr arrÂl Ártam a Holmi olvasÂinak, hogy nyelvi f¡rdûkre
jÀrtam Erd¢lybe. HÀt egyebek k´zt az¢rt, hogy az amerikai irodalomba legyen mit
belefordÁtanom. S ki tudja, talÀn ¢ppen az itthon belefordult ÃjsÀg¢rt lett nagyfogyasztÂja akkoriban a magyar.
Csak akinek nyelvi vÀltozatai bûs¢gesek, az besz¢li a magÀ¢t. Tapogatja az igazÀt.
Itthon csak z´kkenût jelentett az objektÁv neh¢zs¢g, ami v¢gre el is vitte a szocializmust. Erdûvid¢ken zokkant a szek¢r, s ebbûl a vÀltozatÀbÂl meg¢rtettem a zokogÀst
is. Az ig¢k k´zt is mennyivel szabadabban vÀlogatott hangjainak cser¢lhetûs¢ge miatt
a sz¢kely! MegnyÁretkezt¢l, mondom a rÂkonnak. Csak a bajcomon keccentett a borb¢ly, feleli. AzÂta tudom, mi a stuccolÀs. AzÂta szabadulok a f´lerûs´dik-lecs´kken b¢na
vilÀgÀbÂl. SzasÂnak szÂlva: ad libidÂm! UngvÀrynak: hadd szÂljon, h¢!
S hogy aztÀn besz¢dtûl j´n-e meg a besz¢d ingere? Ev¢stûl az ¢tvÀgy? ViagrÀtÂl a
libidÂ? Eln¢zem SzasÂt. Nincs ennek a halottbÁrÂnak, ahogy a nyÁriek mondjÀk, semmi
hibÀja. Mi mindent juttat az eszembe! P¢ldÀul azt, hogy kef. TorontÀlias szûnyegek ¢s
pÀrnÀk k´zt elomlÂ plovdivi nût, aki azt pihegi: kef. A Marica v´lgye! Homokban fortyogÂ kÀv¢patakok! Te, k¢rdem SzasÂtÂl, a Kaffee-coffee nem a bolgÀr kefbûl van? Nem
tudom, tünûdik, de jÂ, hogy nem a kedvet k¢rded. A kedv ugyanis robbanÂ. A kef meg
az a halvÀny inger, amit ¢letre lehet csiklandozni.
SzÂval neked inkÀbb k¢nyed volna, mint kedved?
¹sszevigyorgunk. Ha nem fog rajtunk a Viagra, legf´ljebb k¢nyelem lesz a k¢ny¡nkbûl. A k¢nytelens¢g ¡gy¢ben mÀr ti int¢zkedtek, ahogy tudtok. ögysem k¢rtek
a mi f¢nyüz¢s¡nkbûl. A kÁvÀncsisÀgbÂl.
Harmadnap ism¢t talÀlkozom SzasÂval, kottÀk k´zt bogarÀsz az antikvÀriumban.
Mi ÃjsÀg? ä emeli rÀm k´d´sen a szem¢t. Nem a fel¡t¢sek embere. AztÀn a maga ÃjsÀgÀt mondja. Megyek SzarajevÂba. Hangversenyezni? Nem, t´megsÁrokat feltÀrni.
Nemzetk´zi bizottsÀggal. No jÂ, mondom, csak Ãgy ne jÀrj, mint OrsÂs koll¢gÀd, amikor '43-ban alÀjaÁrt a katyni jegyzûk´nyvnek. De nekem ne magyarÀzd, hogy ez kef.
Nem, azt mondja, kalandvÀgy.
A fene a gyeng¢lkedû libidÂdat.
A K¹Z¹SS°G (304) a tÀr szerint: siker¡lt EGYESºL°S (48). Siker¢nek prÂbÀi az °L
V ELE (54), EM°SZT (76) meg a HçZASSçG (303), ROKONSçG (11) fogalomk´r¢be foglaltak.
304. K¹Z¹SS°G
F´ld, bolygÂnk, f´ldkereks¢g, term¢szet, ¢lett¢r (bioszf¢ra), anyaf´ld, fajok, fajtÀk egymÀs mellett ¢l¢se (koegzisztencia), tÀplÀl¢klÀnc, tÀplÀl¢khÀlÂzat, ¢lûvilÀg (bios), emberis¢g. EgyoldalÃ (relÀciÂ), k´lcs´n´s kapcsolatok (korrelÀciÂ), szÂ, besz¢d, nyelvek,
¢rtekez¢s. N¢psz´vets¢g, Egyes¡lt Nemzetek Szervezete (ENSZ), BiztonsÀgi TanÀcs,
NATO (°szak-atlanti Szerzûd¢s Szervezete), a VilÀg Term¢szetv¢delmi Alapja (World
Wildlife Fund), Gyermekv¢delmi Alapja (Unicef), Nemzetk´zi V´r´skereszt. HÁvûk, kereszt¢nyek, egyhÀz, kereszt¢nys¢g, kereszty¢ns¢g, anyaszentegyhÀz, ÀllamvallÀs, hitfelekezet, Mennyei JeruzsÀlem. EurÂpa, eurÂpai ¢pÁt¢szet, kultÃra, müv¢szet, EurÂpa
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TanÀcs, Parlament, K´z´s Piac, EurÂpai UniÂ (EU). OrszÀgunk, hazÀnk, hazaszeretet,
n¢p¡nk, Kelet N¢pe (Sz¢chenyi IstvÀn, a legnagyobb magyar), hazÀnkfia, honfi, a
mieink, k´zkincs, anyanyelv ä nyelv¢ben ¢l a nemzet (Bessenyei Gy´rgy, Kisfaludy SÀndor
¢s KÀroly, K´lcsey Ferenc, Sz¢chenyi IstvÀn, Arany JÀnos) ä mÃlt, a k´z´s eredet mondÀi,
k´lt¢szet, t´rt¢nelem, magyarsÀg, nemzet, ´sszetartozÀs, ragaszkodÀs, k´z´s t´rekv¢sek, ´sszehangoltsÀg, ´sszetartÀs (koh¢ziÂ), honfoglalÀs, ÀllamalapÁtÀs, müvelts¢g, irodalom, müv¢szet. çllam, rend, szervezet, rangrend, tÀrsadalom, k´ztÀrsasÀg, ¢rdek¢s jogk´z´ss¢g, n¢pf´ls¢g, n¢pk¢pviselet. Telep¡l¢shÀlÂzat, utak, k´zleked¢s, gazdasÀgi ¢let, polgÀrosultsÀg (civilizÀciÂ), nemzeti ´sszterm¢k (GNP). TÀj , ¢ltetû tÀj (biotÂp,
¢lûhely ä ami nem, az d´gl´tt hely? nem egy hely?), tÀj¢k, vid¢k, tÀrsulÀsok (n´v¢ny-, Àllat-: cinÂzis, ´kosziszt¢ma), hatÀr (territÂrium), ÀllandÂsÀg, hüs¢g, hazatalÀlÀs (homing): mifel¢nk, a mi vid¢k¡nk´n, szükebb hazÀm ä Sz¡lûf´ldem sz¢p hatÀra. MeglÀtlak-e valahÀra? (Kisfaludy KÀroly: DunÀntÃl, PannÂnia, Bakonyalja, Balaton-felvid¢k) ä f´ldim, tÀjszÂ, tÀjszÂlÀs (idiÂma), nyelvjÀrÀs (dialektus), tÀjnyelv, ejt¢s (kiejt¢s),
lejt¢s, dal, dallam, nyomat¢kok (akcentus), Ázek, konyha, ¢telek, italok, szÁnek (couleur
locale), szokÀsok (n¢pszokÀs), jogszokÀsok (TÀrkÀny Szücs Ernû), szokÀsjog, viselet
(n¢pviselet), ¢letk´z´ss¢g (bioc´nÂzis), v¢rs¢g: hÀzasodÀs, adomÀny, vagyonszerz¢s,
jogszerz¢s, k´z´s birtok, f´ldk´z´ss¢g (TagÀnyi KÀroly), nemzets¢g, t´rzs, egyv¢r, t´rzs´k, tûke (deme: populÀciÂs egys¢g), Àgak, rokonsÀg, ija-fia, (k´zeli:) egyenes Àgiak,
v¢rÀgiak, egy anya terhei, egyhasiak, (tÀvolibb:) oldalÀgi, sÂgorsÀg, szerzett rokonsÀg,
seggem v¢ge, fejem foka (SzamoshÀt), ´r´kl¢s, hÀramlÀs, ´r´k´s´d¢s, ûsis¢g, v¢rk´z´ss¢g (HÀrmask´nyv), hagyomÀnyok: HajdÃsÀg, hajdÃvÀrosok, sz¢kek (KolbÀsz-sz¢k,
NagykunsÀg), KiskunsÀg, NagykunsÀg, jÀszok, JÀszsÀg, redemptusok, jÀsz-, kun kapitÀnysÀgok, test¡let, vÀrmegye, nemesi vÀrmegye, parasztvÀrmegye, sz¢kelys¢g, szabad sz¢kelyek, Sz¢kelyf´ld, palÂcok, PalÂcf´ld, barkÂk, BarkÂsÀg, polgÀrsÀg, polgÀrok, pÂgÀrok (t´rzs´k´s, tûsgy´keres mezûvÀrosi, parasztvÀrosi gazdÀk), gazdaemberek, cÁvisek (Debrecen), helyes, hely´s emberek (a k´z´ss¢gnek a bioc´nÂzishoz teljesen
alkalmazkodott, bennsz¡l´tt, autochton tagjai) ä nem lehet minden emb´r olyan hely´s, hat´kr´s gazda (Udvarhelysz¢k) ä t¡k¢k (P¢cs), kebeles polgÀrok (Torda). K´lcs´n
munka (sz¢kely) ä elment¡nk k´lcs´nbe ä ¢rdekk´z´ss¢g, k´lcs´n´ss¢g ä k¢z kezet mos
ä rokoni kapcsolat, ´sszek´ttet¢s, pÀrtfogÀs, k´zbenjÀrÀs (protekciÂ), urambÀtyÀmvilÀg, atyafipÀrtolÀs, rokonuralom (nepotizmus), beÀgyazottsÀg (80ä90-es ¢vek). Vend¢gek, vend¢gn¢pek (hospesek, kirÀlyi hÁvÀsra, toborzÀsra ¢rkezettek): a szÀszsÀg (r¢g:
a szÀsz egyetem), kivÀltsÀg, jogok, szabadsÀgok, bÁrÂvÀlasztÀs, papvÀlasztÀs szabadsÀga, szabadalmak (privil¢gium), jogk´nyv, joghatÂsÀg. Arany SzabadsÀg, Andreanum:
von Broos bis Draas = SzÀszvÀrostÂl HomorÂddarÂcig, a (magyarorszÀgi) n¢mets¢g (Teutonici nostri, IV. B¢la). Telepesek, a svÀbsÀg (XV III. szÀzadi telepÁt¢sü Donauschwaben), a
sz¢kelyek (a DunÀntÃlon, 1945 utÀn). J´vev¢nyek (a hÁvatlanok), cigÀnysÀg, romasÀg
(cigÀny), idegenked¢s, ´sszebÃvÀs, kisebbs¢g, lakosok (DunÀntÃl, SzlavÂnia). ZsidÂsÀg
¢s gÂjsÀg Kedvence Az OjsÀg (pesti napilap buzdÁtÂ jelmondata a 30-as ¢vekbûl), szÀrmazÀstudat, szokÀsok, rokonteny¢szet (endogÀmia, belteny¢szet), alkat, testalkat, v¢ralkat, v¢rm¢rs¢klet (tempÂk, temperamentum) ä hamar horkan, mint a cigÀnyok istene ä jellemvonÀsok, jellem, arcvonÀsok (karakter), arc, pofa, pofaberendez¢s (Pest),
pÂnem (zsidÂ), sorsk´z´ss¢g, hitsorsos. Le se tagadhatnÀ. Rajta a teljes hitk´zs¢g. PÀrkapcsolat, szerelmesek, szerelmespÀr, hÀzassÀg, feles¢gem, hitestÀrsam, oldalbordÀm,
csalÀd, hÃsom, csontom, gyerekek, ¢let- ¢s vagyonk´z´ss¢g, nagycsalÀd, hÀzcsalÀd
(barkÂ), had (hadas telep¡l¢sek), felekezet, k´z´s konyha, k´z´s munka. K´zs¢g, egy-
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hÀzk´zs¢g, ekl¢zsia, gy¡lekezet, a hÁvek, az atyafiak (reformÀtusok) ä (mivel a ver¢s
nem volt bizonyÁthatÂ), hanem csak az szidalom, az¢rt erûsb t´rv¢nye (sÃlyosabb b¡ntet¢se) nem lehet, hanem vasÀrnap reggel az nyakÀt kalodÀba tegy¢k, pr¢dikÀciÂ alatt
ott legyen, utÀn(a) penig mingyÀrast az templomban ez v¢tek¢rt a k´zs¢get ¢s atyjÀt
(a gy¡lekezetet meg a lelk¢sz¢t) megk´vesse (KolozsvÀr, 1593) ä falu, fatornyos falunk,
a vilÀg, faludolga (a f´ldk´z´ss¢g erdei-mezei munkÀi), tavazÀs (Àrkok, kutak k´z´s
tavaszi takarÁtÀsa MoldvÀban ä tavasz szavunk eredet¢re is mutat), a f´ldim, -fa, -fÀja,
-fala, falat (darab f´ld is), falka, fajka (Fogaras) ä HÀrom ¡r¡ nem nagy fÂka (somogyi
nÂta) ä folt (Volk), fÂt ä szÀmosÀllataikbÂl k´z´s fÂtot alapÁtanak a hosszÃmezei gazdÀk
(MÀramaros ä a Pest megyei FÂt) ä sereg, gyereksereg, leÀnysereg ä egy felekezet katona (HÂdmezûvÀsÀrhely) ä k´z¡l¡nk valÂ, a mi kutyÀnk k´lke (unzerÀner), hitfel¡nk,
c¢hbeli, szakmabeli (brancsbeli), szint¢n zen¢sz (Pest), vÀjtf¡lü ä csapat ä ´t-hat felekezet ludat (HÂdmezûvÀsÀrhely) ä pÀrt ä igen Àm, csakhogy amma felek´zetnek is igaza
van! (MakÂ) ä csomÂ ä k¢t felek´zetbe van rakva a bÃza (MakÂ) ä bokor, k´t¢s, tÀrs,
munkacsoport, banda (team), csapatmunka ä ha pediglen tÀrsasÀgbeli (asztalosleg¢ny)
felekezetivel veszekedik, b¡ntet¢se egyheti b¢r (kolozsvÀri c¢hszabÀlyzat, 1665), k¢t felekezetnek kell eb¢det vinnem (PalÂcf´ld, Bakonyalja) ä brigÀd (g¢pen dolgozÂk¢), egy
kaszaerû (Somogy, Zala) ä egy karra, egy keny¢rre dolgoztak: a kaszÀs, a marokszedû
(a kettûzû, Het¢s, Balaton-felvid¢k, HÀromvÀros), a k´t¢lhajÂ (a k´t¢lhÀnyÂ, B¢k¢s, CsanÀd,
k´t¢lterÁtû, Szeged), a k´t´zû (a marokverû, Alf´ld, hÂnaljszedû, hÂnaljzÂ, HajdÃsÀg, a
f¢lkezes, BarkÂsÀg, Tokaj-Hegyalja, Szeged, harmados, KomÀrom, Borsod), egy kaszÀban
hÀrman voltunk (Somogy) ä felebarÀtom, felekezet¡nkb¢liek (Nagyszalonta). ¹sszefogÀs, sz´vetkez¢s, tÀrsulÀs, sz´vets¢g (liga), egyes¡l¢s, sz´vetkezet, termelû-, ¢rt¢kesÁt¢si, hitel-, takar¢ksz´vetkezet, tÀrsulat, egylet, tüzoltÂ-, jÂt¢konysÀgi, temetkez¢si egylet, k´r (r¢g: kalandosok, kalendÀsok), gazdak´r, szÁnk´r, zenekar, ¢nekkar, dalÀrda,
pÀvak´r (asszonykÂrus, H¢vÁzgy´rk), tÀrsasÀg, h´lgytÀrsasÀg, h´lgykoszorÃ, asztaltÀrsasÀg. BarÀt, barÀtja, hÁve, jÂ barÀt (kebelbarÀt), hü, igaz, Àldozatra k¢sz barÀt, testilelki jÂ barÀt. Ritka madÀr. Nem minden bokorban ker¡l, hever. Jobb szÀz atyafinÀl.
Sz¡ks¢g, idû prÂbÀlja. Madarat tollÀrÂl, embert barÀtjÀrÂl. BarÀtja, barÀtnûje, szeretûje, kedvese, babÀja. HÀzibarÀt, szerelmi hÀromsz´g. Nûk´z´ss¢g (kommuna), felekezet ä k´z´s¡lni, felekezni (KolozsvÀri GlosszÀk) ä luksÂgor. HalÀszbokor, halÀszk´t¢s
(Herman OttÂ szerint a komÀromi piszk¢s hÀlÂ: 70 ´les kerÁtûhÀlÂ, n¢gyemberes volt:
mester, elsû ¢s k´z¢psû leg¢ny, laptÀros ä itt a kerÁtûhÀlÂ parti hÃzÂja ä a nehezebbje
vicelaptÀrost ¢s fattyÃlaptÀrost is kÁvÀnt; TÀp¢n ´t´s bokor ä nagypic¢s, vicemester, futkosÂ, p´ck´s, hÀlÂvetû ä dÁvott, CsongrÀdon hetes: mester, Ánszedû, paraszedû, 2 l¢h¢sszedû, laptÀros, vici ä vicelaptÀros ä, a somogyi KarÀdon is hetes: nagygazda, kisgazda,
apacsos, k´t¢lfejû, felinhÃzÂ, feles, gazember ä aki a hÀlÂba akadt gazt szedi ä s a l¢kelû
halÀszatnÀl m¢g k¢t jegellû; Tihanyban a kulcsos volt a bokor feje), halÀszfelekezet (Szeged). CimborasÀg, cimbora (tÀrsulÀs, igaerûre, szerszÀmra) ä cimborÀk lesz¡nk a szÀntÀsban, behordÀsban ¢s nyomtatÀsban (Bereg, XV III. sz.), cimbora-´k´r (a szÀntÀshoz
k´lcs´nk¢rt, a sajÀttal egy jÀromba fogott, KiskunsÀg), imborÀba szÀntanak (a baranyai
BodÀn), Bod PÀln¢tul vittek el k¢tszÀz juhot, kik az cimborasÀgon voltak (gazdak´z´ss¢gi juhszÀllÀson, BrassÂ, 1606). A pokolv´lgyi ¢s virÀgosbÀnyai cimborasÀg (bÀnyÀszr¢sztulajdonossÀg a torockai vasbÀnyÀkban, 1757); a fed¢lsz¢k cimborafÀi, cimborak´tûi arra utalnak, hogy cimbora volt a vÀndor ÀcsbandÀk neve is (Zimmermann, Zimmerleut, timber) EurÂpa-szerte ä egy tombÀcon, tombÀszon faragnak (FARAGñMOLNçROK), egy csÀvÀt fordÁtanak (TíMçROK), egykohÂsiak (KOVçCSOK ä kohanok, ko-
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hÀnyok, SZEGKOVçCSOK, cigÀnyok). CimborÀk k´zt a szakÀcs: abrakos (Szeged). Für¢szmalmot a K¡k¡llû ment¢n cimborasÀgban ¢pÁtettek. A deszkametszûk sorrendj¢t
utÂbb a cimborabÁrÂ jel´lte ki. Szerzetess¢g, lelki k´z´ss¢g, szerzetesi fogadalom, fegyelem, korda (: a csuha, k´t¢l der¢kk´tûje). Szerzetesrend, szerzet, rendhÀz, kolostor, zÀrda, szerzeteshÀz (konvent). Szerzetes, barÀt, csuhÀs, apÀca, rendtÀrsak. Mif¢le
szerzet? Feh¢r, patyolatos barÀt: domonkosrendi (domonikÀnus) szerzetes; sz¡rke: ferences, ferenci (franciskÀnus, minorita ä MçT° EV . 25:40, SzabÂ Gy. Pius, Balanyi Gy´rgy,
Unyi Bernardin), cseri szerzet, barÀt: szigorÃ (obszervÀns) ferences, cseri fakÂ, falÀbÃ
barÀt (Szeged, XV I. sz.), ferences harmadrendiek (fogadalmas vilÀgiak), kordÀs tÀrsulat, parasztpap (laikus testv¢r), f¢lpap, bogÀrdiak (beghardok), ispotÀlyos n¢n¢k, sesztÀk (beginÀk), futosÂ apostolok (beghard-begÀr-betyÀr); n¢ma barÀt: karthauzi; remete barÀt: pÀlos (paulinus). Lovagrendek, v´r´s barÀtok, templomosok (templÀrius),
ispotÀlyosok, JÀnos-vit¢zek (johannitÀk), mÀltai lovagrend. °rdekcsoport, k´zbirtokossÀg, pÀrtcsoport, pÀrtt´red¢k (frakciÂ), sz´vetkezet, kompÀnia (katonÀk egys¢ge,
çCSOK, kereskedûk, tutajosok sz´vetkez¢se), c¢h, ipartest¡let, c¢g, bünsz´vetkezet
(klikk), tr´szt, kartell (verseny ¢s kockÀzat kik¡sz´b´l¢s¢vel termelû ¢s fogyasztÂ ellen), a C¢g (III/III, 60ä70-es ¢vek), banda (katona-, cigÀnyzenekar, maffia). Az is immÀr a kurvÀk c¢hibe(n) adta magÀt! (a magyarosodÂ KolozsvÀrt, 1570). EgyÁvÀsÃak,
egy nemzed¢k, ember´ltû, embernyom, komÀm, pajtÀs, pajtikÀm, korombeli (kortÀrs), ´sszeesk¡v¢s (az egy ¢vben sz¡letettek tÀrsasÀga a bodrogk´zi KarcsÀn) ä ´sszejÀtszÀs ä az ´rd´ggel cimborÀl! ä cinkossÀg, cimborÀk, kenyeres pajtÀsom (bajtÀrs),
tiszttÀrs, tagtÀrs (elvtÀrs), elvtik¢m (50-es ¢vek), koll¢ga (pÀlyatÀrs, kartÀrs, szaktÀrs),
szaki, szakikÀm. VonzÀs, vonzÂdÀs (szimpÀtia, rokonszenv), vegyrokonsÀg (affinitÀs),
sorsk´z´ss¢g, talÀlkozÀs, besz¢lget¢s, ¢rintkez¢s, ´sszejÀrÀs, kapcsolat, t´rleszked¢s,
d´rg´lûz¢s, d´rzs´lûz¢s, d´rg´lûd¢s, tetv¢szked¢s, ´sszebÃvÀs, illeszked¢s, simulÀs,
k´lcs´n´ss¢g, k´z´sk´d¢s ä Kardos MiklÂs az szomsz¢dasszont az kertfalhoz tÀmasztotta, ¢s ott k´zesked¢k vele (KolozsvÀr, 1570) ä k´z´s¡l¢s, hasonulÀs, beolvadÀs
(asszimilÀciÂ), magyarosodÀs, megmagyarosodÀs (elmagyarosodÀs), egyezs¢g, ´sszefogÀs, k´lcs´nmunka (k´lcs´n´s segÁts¢g), kalÀka, hÀzfahordÀs, hÀzt´lt¢s, kûhordÀs,
kaszÀlÀs (f¢rfikalÀka, Kalotaszeg), babkopasztÀs (pirkel¢s), szotyolaver¢s, tollfosztÀs, sulyomfûz¢s (nagylÀnyok kalÀkÀja, SÀrk´z), k´z´s munka, kukoricafosztÀs, fonÂ, fonÂhÀz, varrÂ (Kalocsa), kÂrus (Udvarhelysz¢ken), kÂris (a nyitrai K¡rt´n, a honti IpolyszalkÀn, a baranyai HosszÃhet¢nyben ¢s Szegeden), kÂrizs (Kiskunhalason ä Chorhaus, sût a chore
is: az ¢let- ¢s munkak´z´ss¢gben ¢lûk, Ãjrakeresztelûk, Ãjkereszt¢nyek, habÀnok, herrenhutiak hÀza, hÀzk´z´ss¢ge) ä egys¢gben az erû (k´z´s cselekv¢sben, bandamunkÀban a szinergia): szaporÀbb! jobban telik! (¢nekkel, mes¢vel, jÀt¢kkal, tÀnccal) ä
egy¡ttmük´d¢s (kooperÀciÂ) ä a fiÃk hazahÀzasodtak (nem alapÁtottak hÀztartÀst, hanem az apai hÀzba hoztÀk a feles¢g¡ket a hevesi çtÀnyban, F¢l EditäHofer TamÀs) ä ´sszhang, test¡leti szellem (kollegialitÀs), ´sszjÀt¢k, harmÂnia, egyet¢rt¢s, t´m´r¡l¢s,
´sszetartÀs, csapatszellem, harci kedv, a mund¢r becs¡lete (esprit de corps), bizalom,
barÀtsÀg, szÁvess¢g. BarÀti k´zeled¢s, cselekedet (gesztus). Tedd meg nekem azt a kutyabarÀtsÀgot, hogy... L¢gy szÁves, l¢gy oly jÂ, l¢gy oly bÀtyÀm! K´z´ss¢g vÀllalÀsa, k´z´s, egy¡ttes, egyetemleges felelûss¢g (szolidaritÀs), k´zszellem (morÀl), k´zhangulat
(k´z¢rzet), szervezûd¢s, egyes¡l¢s, szervezet, egys¢g. °lettudomÀny, biolÂgia; tÀrsulÀstan (c´nolÂgia); k´z´ss¢gi ¢lettudomÀny, szociobiolÂgia, ´sszehasonlÁtÂ viselked¢stan, etolÂgia; n¢prajz (Gy´rffy IstvÀn, BÀlint SÀndor, dr. KÂs KÀroly, AndrÀsfalvy Bertalan),
magyarsÀgtudomÀny (MÀlyusz Elem¢r, SzabÂ IstvÀn, Maksay Ferenc, Belitzky JÀnos).
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BefogadtÀk, komÀznak, bratyiznak, megalkusznak (kiegyeznek), megf¢rnek ä ha az
akarat megf¢r, a test megf¢r (a veszpr¢mi Cs´gl¢n) ä ´sszef¢rnek, egyeznek, meg¢rtik
egymÀst, egy n¢zeten, v¢lem¢nyen, pÀrton, hiten, vallÀson vannak ä egy malomban
ûr´lnek, egy dobot, lantot vernek, egy dudÀra ugranak, egy nÂtÀt, egy hÂlyagot, k´vet
fÃjnak, egy hÃron pend¡lnek, egy gy¢k¢nyen Àrulnak, egy reg¢t dallanak, dÃdolnak,
egy urat szolgÀlnak, egy pÂrÀzon futnak ä barÀtkoznak, szÁvess¢get, barÀtsÀgot tesznek, kalÀkÀba, k´lcs´nbe mennek (sz¢kely) ä m¡ es visszaseg¢lj¡k (HÀromsz¢k) ä megegyeznek, ´sszefognak, k´z´ss¢get, felelûss¢get vÀllalnak, jÂtÀllnak egymÀs¢rt ä tüzbe
tenn¢m ¢rte a kezem! ä sz´vetkeznek, barÀtsÀgot k´tnek, hüs¢get fogadnak, fogadÀst,
k´t¢st tesznek, k´telezik, elk´telezik magukat, ´sszedolgoznak, tÀmogatjÀk, segÁtik
egymÀst, egymÀs kez¢re jÀrnak, keze alÀ dolgoznak (kooperÀlnak), ´sszetartanak ä
egy tÀlba morzsolnak, egy bogrÀcs alÀ szÁtanak, t¡zelnek, egy levet h´rp´lnek, osztoznak egymÀs sorsÀban, bajÀban, ´r´m¢ben (szolidÀrisak) ä egy hajÂban eveznek, egy¡tt
sÁrnak, egy¡tt nevetnek, egy bib¢t fÀjlalnak ä ´sszeÀllnak, tÀrsulnak, ´sszefekszenek ä
´sszeszürt¢k a levet, a keszûc¢t! ´sszeteszik, amij¡k van (Pest) ä ´sszek´lt´znek ä k´z´s
hÀztartÀsban: egy fed¢l alatt, egy keny¢ren, egy sÂn vannak, ¢lnek ä egy¡tt ¢lnek ä az
patikÀriusn¢ felûl valÂ panasz, hogy egy szabÂleg¢nnyel egy¡tt laknak (KolozsvÀr,
1588) ä ´sszeszoknak, ´sszerÀzÂdnak, f¢l szavakbÂl ¢rtenek, mint a nyitott k´nyvben,
Ãgy olvasnak egymÀsban, ismerik egymÀst a tenyer¡kn¢l jobban. ¹sszesÃgnak, mint
a gyergyÂi lovak, cimborÀlnak, ´sszeesk¡sznek. K´z´s¡l ä sem felek´znek, sem hÀzassÀgra nem mennek (°rdy-kÂdex), az leÀnt az szalmÀra ledûjtette ¢s reafek¡dt, v¢le k´z´s¡lt (KolozsvÀr, 1570), azt is mondotta, hogy nem volna KolozsvÀrat olyan kûhÀz,
mely¢rt v¢le k´z´s¡lne (KolozsvÀr, 1629) ä szeretkezik, tÀrsul, sz´vetkezik, cimborÀl.
K´z´sen ä ¢lnek nût: egy lyukra jÀrnak, egy kemenc¢t pemetelnek; f¢rfit: egy kulccsal
¢lnek ä k´z´sk´dik, rÀjÀr. MondÀ az asszony az urÀnak: NohÀt, az ¢n kurvasÀgomat
tudva laktÀl velem! (MarosvÀsÀrhely, 1638). F´ldk´z´ss¢gben ¢lik, hasznosÁtjÀk, hasznÀt hÃzzÀk (hasznÀl), k´z´lk´dnek (a beregi Fornoson), birtokoljÀk, müvelik ä egyjÀromiak ä, terheit k´z´sen viselik, beteszik a k´z´sbe, k´zreadjÀk (a zempl¢ni ErdûhorvÀtiban), ´sszeadjÀk, k´zb¡l adjÀk (PalÂcf´ld´n), k´ze van hozzÀ, vele ä te is k´z vagy
hozzÀ? az az ¢n k´z´m! (dolgom), semmi k´z´m teveled (palÂc).
Term¢szetes ä minden Àllat az felek´zetit szereti, ¢s ahhoz eg¢sz¡l (Debreceni KÂdex ä
egymÀst riasztja, Âvja, nem hûsies, ´nfelÀldozÂ, altruista a falka, hanem k´z´ss¢ge g¢nk¢szlet¢t ä gene-pool ä menti, Edmund O. Wilson) ä faji, v¢rs¢gi, rokoni, t´rzsi, hazafias,
honfiÃi, honleÀnyi. FelebarÀti, egy¡tt¢rzû, embers¢ges (emberies, humÀnus), emberbarÀti (filantrÂp), emberszeretû. JÂkedvü (spontÀn), udvarias, igazodÂ, polgÀri (urbÀnus), szakmai, c¢hes, test¡leti, szervezett, szakszervezeti, politikai, ÀllampolgÀri,
honpolgÀri, barÀti. VallÀsi, egyhÀzi. Istennek n¢pe (çbrahÀm-ÀldÀs). Szenteknek
egyezs¢g¢t (Apostoli hitvallÀs).
K´z´sen ä meg akarÀ tartani az hÀzat, aki k´z (k´z´s) az atyjafiakkal, (s) hogy megadnÀ
kinek-kinek az ´v¢t (megel¢gÁten¢, kifizetn¢ ûket), de betegs¢gbe es¢k, ¢s az atyjafiaknak visszaereszt¢, hogy eladjÀk k´z´ns¢gesk¢ppen (KolozsvÀr, 1585) ä csoportosan
ä falkÀsan jÀrnak (BarÂti SzabÂ DÀvid) ä egy¡tt, k¢z a k¢zben, kar´ltve, vÀllvetve, egy¡ttesen ä csomÂra, emberek! ä egy emberk¢nt (50-es ¢vek: ´nk¢nt, dalolva), k´z´s akarattal ä a hÃst, akit kapnak, zsÀgbo teszik, k´zakaratÃan a kocsmÀbo megeszik (a mosoni DarnÂzseliben), k´z´ns¢ges akaratbÂl v¢gezt¢k egymÀs k´zt (a kolozsi Gyek¢n, 1592)
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ä test¡letileg ä az bort mi Monostoron v´tt¡k meg, eg¢sz c¢h¡l (KolozsvÀr, 1568), kirÀlbÁrÂ uramat k¢rik azon vÀrosul (KolozsvÀr, 1571) ä sz´vets¢gben, hÀzassÀgban, ¢lettÀrsi k´z´ss¢gben, egy fed¢l alatt, atyafisÀgosan, testv¢riesen, egyenlûen, egyet¢rt¢sben, egyhangÃlag, zavartalanul, b¢k¢sen (harmonikusan), barÀtsÀgosan, barÀtian, bizalmasan, barÀtilag, jÂakaratÃan, barÀti alapon ä barÀtsÀgbÂl (haveri alapon)
a barÀt is meghÀzasodott ä kedvezû, barÀti, kedvezm¢nyes Àron.
A k´z´s ä orszÀghÀza (OrszÀghÀz), a Parlament, vÀrmegyehÀza, megyehÀza, templomunk, tornyunk, a falu nyele, k´zs¢ghÀza, helys¢ghÀza, vÀroshÀza, tanÀcshÀza. OrszÀgos, nemzeti, Àllami, megyei, k´zs¢gi, vÀrosi, k´z´s szerzem¢ny, (a hÀzassÀgbÂl sz¡letett) gyermek k´z´s mÂring (Szenna), csalÀdi vagyon ä nem ker¡lt rÀjuk (osztottak
nekik) a k´zb¡l az anyÂs fukarsÀga miatt (a komÀromi Kocson ¢s Martoson). Tudom,
hogy ¹tv´s P¢ter lak¢k az atyja hÀzÀban. Menyegzûj¢t is ott csinÀlÀ. Az k¢t ´ccse akkor
a vÀrosban nem voltak. Nem tudom, ha az menyegzû az k´zjÂbÂl (csalÀdi vagyonbÂl)
l´tt-e vagy mint l´tt (KolozsvÀr, 1592) ä k´zs¢gi birtok ä vagyon k¢t malom az falu patakÀn, azt hagyÂk k´zbe (k´z´s birtokul) k´z´tt´k, hogy ha mi ¢p¡l¢s szeks¢g (sz¡ks¢g)
leszen rea az k´z jÂszÀgbÂl ¢pÁt¢k meg (a kalotaszegi Gyerûmonostoron, 1586) ä k´z´s
birtok, k´ztulajdon, vÀrosunk, falunk, k´zter¡let, utcÀnk ä Mi¢nk ez a t¢r (dal) ä VÀrosliget, Lizs¢ (Pest), k´zlegelû, k´zpÀzsit (Kis-K¡k¡llû mente, 1586), pÀst, pÀzsit, pÀskom, pÀskum (the village green), k´z´s birtok (a k´zs¢g hatÀra ä a lakos annyit foghat
belûle, amennyit müvelni bÁr, de adÂzik utÀna a k´z´sbe), f´ldk´z´ss¢g ä az, ki vet¢s
alÀ Szent MihÀly napban 5 f´ldet v¢szen, ad 10 d¢nÀrt (a beregi MÀrokpapiban, 1715),
akkor (1750 tÀjÀn) az eg¢sz ÃjvÀrosi hatÀr szabad birodalma volt a lakosoknak, ¢s a
bÁrÀk szoktÀk osztani a szÀntÂ- ¢s kaszÀlÂf´ldeket mind szeg¢nynek, mind boldognak
(BalmazÃjvÀros, 1785 ä osztanak, hÀzsorjÀban:) sorjÀban megy, mint Golopon a kutyaugatÀs (a XV III. szÀzadban a zempl¢ni Golopon m¢g osztÀsos volt a f´ldk´z´ss¢g),
mindenkor k´z´ns¢ges szabad havas volt (a tordaäaranyosi GyertyÀnos hatÀrÀban,
1628), mind (mint) az t´bb k´z´ns¢ges irtÀs(t) ¢s erdût is k´zül (k´z´sen) bÁrtuk (Udvarhelysz¢k, 1625) ä k´z´s hatÀr, nyilas osztÀs, nyÁlvet¢s, nyÁlvonÀs, f¡v´n osztÀs (TagÀnyi
KÀroly), nyÁlf´ld (a falu sorsolÀsra ker¡lû osztÀsf´ldje: k´z´ns¢ges f´ldje, oszlÀs szerint
valÂ nyilas f´ldje, Vajdahunyad, D¢va, XVII. sz.), nyilas (a kisorsolt f´lddarab), fük´t¢l
ä mi magunk szÀmÀra egy-egy k´t¢l f´ldet osztottunk mindenik¡nk szem¢ly¢re...
mindbe bel¢megyen 10 k´b´l bÃza (a zempl¢ni Mezûzomborban, 1584) ä nyilas r¢t ä
kaszÀlÂr¢t pedig minden hÀz utÀn n¢gy-n¢gy nyÁl vagyon (a kisk¡k¡llei Kincsesen,
1733) ä müvel¢si, mÁvel¢si, nyomÀsk¢nyszer (k´zakarattal meghatÀrozott vet¢sforgÂ,
Flurzwang, run-rig). K´z´s ¢rdek, k´z¢rdek, az orszÀg, a haza, a k´zs¢g java, haszna,
k´zjÂ, k´z¢p¡let, k´zter¡let, k´zutak, ter¡letrendez¢s, k´ztisztasÀg, eg¢szs¢g¡gy. TanÀcs, test¡let, k¢pviselet, vÀlasztÀs, k¢pviselû-vÀlasztÀs, bÁrÂvÀlasztÀs, papvÀlasztÀs,
test¡leti, k´zs¢gi kormÀnyzÀs, el´ljÀrÂsÀg (autonÂmia, ´nrendelkez¢s), orszÀggyül¢s,
nemzetgyül¢s, tanÀcs¡l¢s, k´zgyül¢s ä ez k´z-¡letkort (k´zgyül¢s alkalmÀval) meghagyÀ bÁrÂ uram, hogy ismeg (ism¢t) darÀt csinÀltassak (erd¢lyiesen: ahogy mi ruhÀt csinÀltatunk) a n¢met molnÀrral (ifjabb Heltai GÀspÀr jegyz¢se KolozsvÀr szÀmadÀsk´nyv¢be, 1595) ä szokÀs, erk´lcs (felfogÀs), k´zerk´lcs, k´zmegegyez¢s ä v¢gezt¢k k´zakaratbÂl ¢s tanÀcsbÂl (KolozsvÀr, 1578) ä k´zakarat ä vagyon egy ingÂ-bingÂ f´ld, melyet
eddig senki se szÀntott, ezt a f´ldet hadta a megye k´ztetsz¢sbûl templomnak (a marosätordai Galambodon, 1677) ä d´nt¢s, t´rv¢ny, t´rv¢nyhatÂsÀg, jog, szabadsÀg, alkotmÀny, k´z¡gyek, k´zigazgatÀs, k´zÀllapotok, k´zrend, k´zbiztonsÀg, k´zszolgÀlat,
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Àllami, ter¡leti, megyei, vÀrosi, k´zs¢gi, helyhatÂsÀgi (´nkormÀnyzati) szolgÀlat ä minden hazÀja (sz¡lûvÀrosÀt) szeretû, jÂ gond(jÀt) viselû, ¢s a k´zs¢g igazgatÀsÀra, oltalmÀra be vÀlasztott (vÀros)atyÀk (tanÀcsosok, KolozsvÀr, 1592) ä kormÀnyzÀs, irÀnyÁtÀs,
k´ztisztviselû, k´zoktatÀs, k´zp¢nzek, k´z´s p¢nztÀr (kassza), kincstÀr, k´telezetts¢gek,
k´zterhek ä az mi k´z´ns¢ges terehnek visel¢sit illeti (KolozsvÀr, 1572), ha valamely az
mesterek k´z¡l hosszÃ ideig valÂ betegs¢g mia megnyomorodn¢k, ¢s az mesterek annak valami segÁts¢ggel akarnÀnak lenni, azt az eg¢sz c¢hnek k´z´ns¢ges j´vedelm¢bûl
mÁelj¢k (az ´tv´s c¢h betegseg¢lyz¢se KolozsvÀrt, 1561), az k´z´ns¢ges terehviselÁsb¡l
magokat ki akarjÀk vonni (D¢s, 1593) ä k´ztehervisel¢s, k´teless¢g, polgÀri k´teless¢g,
k´zmunka, k´zhasznÃ munka ä amikor a vÀrosnak aprÂ k´zens¢ges (k´z´s) sz¡ks¢g¢re, Ãgy mint gÀtra ¢s ¢jjeli vagy nappali ûriz¢sre hirdeti a tizedes az û tizede alatt
valÂ k´zs¢get, ¢s vakmerûs¢g¢bûl n¢mely ember el nem menne, azon engedetlen szem¢lyen 12 p¢nzt vehessen az tizedes (KolozsvÀr, 1585) ä ÀltalÀnos hadk´telezetts¢g,
adÂk, adÂzÀs, tÀrsadalombiztosÁtÀsi jÀrul¢k. LakÂk´z´ss¢g, tÀrsashÀz, ´r´klakÀs (condominium, condo), eszmei r¢sz, tÀrstulajdonos, k´z´s k´lts¢gek, vÁzdÁj, k´z´s helyis¢gek
vilÀgÁtÀsa, füt¢se, takarÁtÀsa, javÁtÀs, karbantartÀs, szem¢tdÁj, kÀbelt¢v¢.
K´z´s vÀllalkozÀs (joint venture) ä hallottam, hogy k´zkeresetek vagyon, de nem tudom, csak a n¢gy lÂ volt-e k´z´s vagy egy¢b is (MarosvÀsÀrhely, 1638) ä tÀrsulÀs, tÀrsadalom, tÀrsasÀg, k´zkereseti tÀrsasÀg, korlÀtolt felelûss¢gü tÀrsasÀg (kft.), r¢szv¢nytÀrsasÀg.
A tagosÁtÀs elûtt a falu k´z´sen ¢lte a hatÀrt, ¢venk¢nti sorsolÀssal, sorshÃzÀssal: nyÁlhÃzÀssal, nyilazÀssal osztottÀk a falu k´z´ns¢ges f´ldj¢t, osztÀsf´ld¢t annak, akinek joga, jussa volt benne. A k´vetkezû osztÀsig, nyÁlvet¢sig, nyÁlvonÀsig kapott f´ldet, a nyÁlf´ldet, nyilat, nyilast, osztÀst, a falu nyilÀt nyomÀsk¢nyszerben müvelt¢k. A gyepet osztottÀk elûsz´r: gyepf´ld, f¡v´nosztÀs (TagÀnyi KÀroly), legelûgazdasÀg. A r¢t penig nyÁlszÀmra oszoljon, amint az sz¢nar¢t kiosztÀsban az vÀrosi k´zs¢g r¢gtûl fogva ¢lt, soha
´r´k´s f´lde senkinek ne lehessen. (KolozsvÀr, 1587) Osztatlan tulajdonÃ k´zlegelû,
k´zhavas (Erd¢ly). °lt¢k az valkaiak ¢s az monostoriak azt a havast (SzÀszfenes, 1550).
Sz¢na fü, a falu marhÀja ¢li (1746).
NÀdhaszna, k´z´s nÀdhaszonv¢tel, nÀdlÀs, nÀdjuss, fütûgazjuss (KiskunsÀg): a hÀborÃban biztos piacÃ, jÂl adÂzÂ ¢s lÀbon eladhatÂ, z´ldhitel fej¢ben lefoglalhatÂ, tÀrolhatÂ gabona termeszt¢se ¢rdek¢ben ÀrmentesÁtett, lecsapolt, kiszÀrÁtott Alf´ld´n elk¡l´nÁtett¢k, tagosÁtottÀk (privatizÀltÀk) a fordulÂgazdÀlkodÀsban müvelt legjobb termûf´ldet, de a nemesi-jobbÀgyi-falusi k´zbirtokossÀgban maradt az erdûvel, a mÀr
müvelt kaszÀlÂr¢ttel egy¡tt a nÀdas is. Elnyilaztuk a nÀdast (k´zbirtokosok nyÁlhÃzÀssal, sorsvet¢ssel osztoztak rajta, TÀp¢ ). A fÀtlannÀ vÀlt Alf´ld´n ¢vrûl ¢vre termû t¡zelû
lett a burjÀnzÂ lengenÀd (KiskunsÀg), t¢l v¢g¢n takarmÀnya a kinn telelû szilaj gulyÀnak
az avas, lelle ä Balatonlelle ä lelles, lelleges nÀd ¢s a hitvÀnya, a cs´szle (TÀp¢) . NÀdbÂl
vert¢k, varrtÀk a hÀz f´del¢t, korcoltÀk falÀt, kerÁt¢s¢t, a jÂszÀg enyhhely¢t, nÀdbÂl
fontÀk, serÁtett¢k a cser¢nyt, nÀdbÂl szûtt¢k a s´v¢nyt s ÀllÁtottÀk a v¢sz, vejsze halrekesz¢t. Fagyos vÁz szÁn¢n, j¢gen arattÀk kaszahegybûl k¢sz¡lt gyalÀszkÀval, tÀrsasan,
kalÀkÀban, k´lcs´nben, k´lcs´nmunkÀban, lÀpmetszûvel, tolÂkaszÀval ä k¢t nyele k´zti vesszûfonatba, ´l¢be dûl bele a tarolt nÀd.
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Erdû¢l¢s, erdûl¢s, faizÀs, fajzÀs, avasolÀs (a sz¢kely ûserdû, rengeteg ¢l¢se), havasolÀs
ä b¡kk´s, fenyves, havas eleje, elve, alja, t´ve, farka, ina, lÀba; tisztÀsa: homloka (1608),
sürüje, m¢lye. ä A k´zbirtokossÀg az erdû lÀbon ÀllÂ fÀit, az erdû szûr¢t (sz¢kely) kik´b´zte, megb¢lyegezte, majd arÀnyjog szerint sz¢tosztotta. Az erdû 1/100-adÀt osztottÀk
(Hargita). Az erdûosztÀs egys¢g¢t, a bÀrdaljÀt, pagonyt (Bakonycsernye) kil¢pt¢k. A gazda megkereste a fÀit b¢lyeg¡k szerint, megn¢zte a fa ÀllÀsÀt, a d´nt¢s ¢s a sz¢l irÀnyÀt,
a fÀkat dûl¢si oldalukon fejsz¢vel meghajkolta, meghalkolta (hak a fÀba vÀgott r¢s, de
a kivÀgott forgÀcs, szilÀnk is). A k´zbirtokossÀg ¢vente elÀrverezte a t´v´n szÀradt, lÀbon szÀradt veszendû fÀt (fek¡fÀt), a kidûlt omlÀsfÀt (Windbruch). A vevûk, ha magukra
maradtak, szemrevalÂ fÀkat megaszaltak: k¢rg¡ket a tuskÂnÀl k¢tarasznyi szalagban
lehÀntottÀk, hogy a fa kiszÀradjon, ¢s legyen j´vûre is veszendû fÀjuk (K¡k¡llûkem¢nyfalva). Az erdûl¢s v¢gezt¢vel, erdûbocsÀtÀstÂl hordhattak marad¢k omlÀsfÀt, gyüjthettek rûzs¢t, ¢s kaszÀlhattak a nem k´zbirtokos helyb¢liek. K´zs¢gi t´lgyesbûl, t´l´sbûl
csak az ¢gett embernek (akinek a hÀza le¢gett) meg az ÃjhÀzasnak volt joga fÀhoz (SzilÀgysÀg).
A C°Het a k´z¢pkori egyhÀz terjesztette ki papi test¡letekbûl az ´rd´ggel cimborÀlÀs
(mester, mister ä egyarÀnt a miszt¢riumbÂl) ¢s eretneks¢g (TAKçCSOK kommunÀi)
´r´k´s gyanÃjÀban ¢lû ¢s dolgozÂ iparosok kordÀban tartÀsÀra, elûbb a kalandosok
(minden hÂnap elsû napjÀn: kalendÀjÀn gyül¢sezû), majd oltÀrmesters¢gek (ûrszentjeinek tisztelete zÀszlÂs k´rmenettel, k¡l´n mis¢vel) alapÁtÀsÀval. A brassai SZþCS¹K
Szent LÀszlÂ testv¢ris¢g¢t domonkosok ä hitkutatÂ szerep¡k¢rt domini canesnek csÃfolt
dominikÀnusok ä szervezt¢k 1256-ban, barca-rozsnyai, kolozsvÀri tÀrsc¢heiket mÀr szÀsz
mesteremberek, akÀrcsak az eperjesi VARGçK (1374), a pozsonyi M°SZçROSOK,
VARGçK ¢s P°KEK c¢h¢t (1376). A debreceni POSZTñCSAPñK alapÁtÂ kivÀltsÀglevele 1398-bÂl, a kassai TAKçCSOK° 1401-bûl valÂ. A c¢hes iparok k´re ¢s elterjedetts¢ge a f´ldesÃri szolgÀltatÂiparosok ¢s c¢hen kÁv¡l foglalkoztatottak vid¢ki (Verlag-)
b¢rmunkÀja, sût a gyÀripar versenye ellen¢re n´vekedett, mind a c¢heket megsz¡ntetû 1872-es ipartest¡leti t´rv¢nyig. A mester k¢t h¢t prÂbaidû utÀn inast, aprÂdot
szegûdtet, aki az atyamester, c¢hapa (szem¢lyzetis) ¢s a c¢hlÀda elûtt fogadalmat tesz,
hogy mester¢tûl alÀzatos engedelmess¢ggel tanul, ¢s szorgalmasan dolgozik. Legyen
jÀmbor, becs¡letes, tiszta ÀgybÂl (csak igaz kamarÀn kûtt: t´rv¢nyes hÀzassÀgbÂl sz¡letett inas tanulhatott a c¢hben, KolozsvÀr, 1752). Az inas sz¡lei szegûd¢si dÁjjal ¢s vend¢gasztallal tartoztak a c¢hnek, mester gyereke a dÁj fel¢vel. Mivelhogy minden c¢hekbe Ãgy szokÀs, hogy az mesterek fiainak vagy l¢Ànyainak f¢l c¢higazsÀga (joga) vagyon, az m¡ becs¡letes c¢h(¡nk)be is Ãgy legyen (KolozsvÀrt az 1700-as ¢vek elej¢n).
Az inaskodÀs ideje n¢gy ¢v, s csak akkor lehetett kevesebb, ha c¢hmester apjÀnÀl tanult
a gyerek. Szegûdte b¢ az B(ecs¡letes) C¢h Asztalos MÀrton Ãr fiÀt, Marcit az B. Asztalos
Mesters¢gre hÀrom aprÂdesztendûkig (KolozsvÀr, 1709). Egy mester egyszerre egy
inast meg egy leg¢nyt tarthatott, hÀzi munkÀra nem foghatta ûket. Az inas szük´s tartÀs¢rt, rossz bÀnÀs¢rt panaszt tehetett, de megsz´knie nem volt tanÀcsos. SzabadulÀsa
utÀn tÀrspohÀrt fizetett, ¢s tagja lett a d¢kÀny, ´regleg¢ny Àltal vezetett leg¢nyek tÀrsasÀgÀnak. VÀndork´nyv¢t is ki kellett vÀltania. A leg¢nyek lÀdÀja, a tÀrslÀda elûtt
gyültek ´ssze c¢hszabÀlyzatba foglalt k´teless¢geik ¢s jogaik megbesz¢l¢s¢re. B¢r¡k,
k´vetel¢seik ¡gy¢ben ´sszebesz¢lni¡k tilos volt. N¢hol, hogy b¢r¡ket megtoldjÀk,
szombat d¢lutÀn dolgozhattak maguknak. K¢theti felmondÀs n¢lk¡l nem hagyhattÀk
el mester¡ket, sÀtoros ¡nnepek ¢s nagyvÀsÀrok elûtt Ágy sem. Nem hagyott szabad-
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sÀgot neki a c¢hmester, hanem azt mondta, nem mehetsz, mert holnap c¢h(gyül¢s)
leszen. Ha a leg¢ny el nem megyen vala, c¢het (fegyelmi tÀrgyalÀst) gy¡jttet ura (mestere) rea (KolozsvÀr, 1586). Istentiszteleteken, c¢hvel temet¢seken ott volt a hely¡k, a
korhelyh¢tfût, kÀromkodÀst, kockÀzÀst b¡ntett¢k. A lûcsei SZíJGYçRTñKnÀl minden
nap mulasztÀs¢rt egy font viaszt fizetett. Leg¢nyek-inasok vÀrosbeli viselked¢s¢t a bejÀrÂ mesterek vizsgÀltÀk. Egy-k¢t ¢ves leg¢nyked¢s utÀn el kellett kezdeni a vÀndorlÀst
idegenben, hogy tapasztalatÀt gazdagÁtsa. Meg¢rkez¢sekor nyomban jelentkeznie kellett az idegen c¢h atyamester¢n¢l, hogy a mühely¢ben prÂbaidû: lÀtÂh¢t utÀn mester
keze alÀ adja munkÀra. Ha betegen ¢rkezett, ÀpoltÀk. Ha kellett, a vÀndork´nyv¢re
hitelt is kapott. °s oly c¢hek volt, hogy ha mikor inasok vagy leg¢nyek onnat (SzatmÀrbÂl) idej´ttek (KolozsvÀrra), helt adtak nekik, viszont innet is, ha oda ûhozzÀjok
mely (aki) odament, ûk is helt adtanak nekik (1586). Leg¢nyre az erejefogyott, ´reg
mester szorult leginkÀbb, vagy az ´zvegye, aki az iparÀt folytathatta. Mester¢v, prÂba¢v
a vÀndor¢vek utÀn ä aki c¢hmester ´zvegy¢t vagy lÀnyÀt vette el, az nem tartozott vele
ä k¡l´nben a leendû mesternek nûs¡lnie a prÂba¢vben kellett. Remekl¢s, mestermü,
remekmü k¢szÁt¢se ä c¢hek (c¢h¡k) volt, melyben mesterremek csinÀlÀsa n¢lk¡l be
nem Àllhatott (kolozsvÀri ¹TV¹S c¢h a szatmÀriakrÂl, 1586), tartozik remekezni (remekelni), minek elûtte megmÀtkÀsodik (KolozsvÀr, 1572) ä vigyÀzÂ mester (instruktor,
preceptor) ¡gyelet¢vel, s a mülÀtÂknak (bÁrÀlÂ bizottsÀgnak) bemutatnia. Mestermük¢nt a c¢h legkapÂsabb ÀrujÀt k¢szÁtette el, a maga szerezte legfinomabb anyagbÂl. A
remekelt leg¢ny mestertaksÀt, valamint a bek´sz´ntû, indulÂ pohÀr ¢s a kis mesterasztal, remekeb¢d, mestereb¢d (a befogadÂ ¡nneps¢g) igen tetemes k´lts¢g¢t a c¢hlÀdÀba
tette, mesterlÀnyt elvett leg¢ny a f¢l k´lts¢get: f¢l c¢het (Zech). MesteravatÀs a nyitott
c¢hlÀda elûtt, amely a zsidÂk frigyszekr¢ny¢hez foghatÂ kincse volt a c¢hnek: benne
ûrizt¢k c¢hleveleiket: kivÀltsÀgleveleiket, pecs¢tnyomÂjukat, c¢hpoharaikat. AvatÀsa
utÀn az Ãjdons¡lt mester: szolgÀlÂmester mesterforintot tett a c¢hlÀdÀba. ý Àllt legalul
a c¢hmesterek rendj¢ben az ifjÃmesterek k´zt. K´z¡l¡k vÀlasztottÀk a szolgÀlÂ, fennÀllÂ, fennforgÂ mestereket, akik az ÀrusÁtÀs, tanÀcskozÀsok ä ¢vente n¢gyszer: kÀntorgyül¢s ä szervez¢s¢vel, mesterasztal terÁt¢s¢vel, tÀlalÀssal voltak megbÁzva. Ha a nagy
mesterasztalt is megadtÀk, egy ¢v mÃltÀn le¡lt mester lehetett belûl¡k. A javakorabeliek: a rendbeli mesterek f´l´tt Àlltak az ¢vente ÃjravÀlasztott ´regmesterek.
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Tandori Dezsû

TçRSAS NAPPALI KIAKADçS
Sz¢p Ernû MAGçNYOS °JSZAKAI CSAVARGçS
cÁmü verse nyomÀn
à...a hihetetlen brutalitÀs, egy vers¢,
nem a felhasznÀlt szavak illetlen, szokatlan,
netÀn sz´rnyüs¢ges tartalmÀtÂl f¡gg,
egy szÂnak aligha lehet sz´rnyüs¢ges tartalma.
A rettenetes ¢s a brutÀlis az, hogy
tegnap este m¢g egy¡tt ¡lt¡nk, egy¡tt
ä hogyan is? ä kiakadt valami ä keveredt¡nk
el onn¢t ä jÂ, a hely megvan ä, j´tt¡nk.
°s most nem arrÂl van szÂ, hogy bÀrkinek
hazudoznunk kellene errûl ä k¢t hatvan ¢v
k´r¡li f¢rfiember, mit? jÂ, egyik¡k eznap
ä tegnap ä kiakadt, este f¢l nyolcra jÀrt az idû.
Este f¢l nyolcra jÀrt az idû, de û reggel
hÀromnegyed nyolckor ment el hazulrÂl,
¢s sajÀt becsvÀgya szerint, egyazon okbÂl
ä sok ok k´z´s¢bûl ä kilenc Âra harmincra haza
akart ¢rni. (Itt kezd a dolog valami baljÂsat
ig¢rni. JÂ, eddig a vers meg is volna.) Megvolna
a vers, de hogyan lehet meg? °pp az, ahogy
besz¢lgettek ûk ketten, egyik¡k munkÀbÂl j´tt,
egy kettûs gyilkossÀgrÂl is beszÀmolt, melynek
helyszin¢hez egy hozzÀtartozÂja k´zel volt,
egy kocsmÀban ¡ltek ä a k¢t f¢rfiember ä,
egyik¡k egy mÀsik asztaltÂl Àllt fel, Ágy
telepedtek le k´z´sen egy mÀsik asztalhoz egy
ÂrÀra m¢g. A verssel ott van baj, hogy ä ¢s ez
müfajelm¢leti k¢rd¢s is, elm¢leti ¡gy tehÀt ä
mik¢nt szakad el egymÀstÂl a besz¢lget¢s k¢t
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r¢sztvevûje, egyik¡k hogyan Àll KûbÀnya-AlsÂ,
mondjuk, hÁd alatti b¡f¢j¢n¢l egy felessel
(elemista korukban a besz¢lget¢s verset ÁrÂ fele
egyszer a most KûbÀnya-AlsÂnÀl ÀlldogÀlÂ f¢lnek
ä hajnali s´t¢t a vÀros m¢g ä nem akarta,
a legnyomat¢kosabb ä karszorÁtÀs egy himlûoltÀs hely¢n! ä k¢r¢s¢re sem azt mondani: HÁd
alatt mosnak. ä A fejedre fosnak a vÀlasz).
Tegnap ez nem j´tt elû, bÀr sok mindenrûl volt szÂ.
Ha elûj´n, egy jÂt nevettek volna rajta. ÏDeeeezsûûû...Î,
mondta volna az egyik f¢rfiember, aki most talÀn
megt´rli a szÀja sz¢l¢t a feles utÀn, aki a verset
Árja, t´lt magÀnak egy pohÀr bort. Ez a müanyag
flakon ott volt ezzel a f¢rfiemberrel, a tÀskÀjÀban,
v¢gig, de nem hÃzta meg, ahogy szerette volna,
nemes szem¢lytelens¢ggel szerette volna v¢gigjÀrni csek¢ly ÃtjÀt, a Hold utcÀt, a KÀlmÀnt,
tartozott pÀr szÀz forinttal ä ¢s ma is tartozik m¢g! ä
a mÀsolÂirodÀn, meg akarta adni, vÀltania kellett
egy ezrest, de a megadÀsbÂl tegnap semmi sem lett,
mert ´sszetalÀlkozott valakikkel a csarnoki b¡f¢ben,
lend¡letes poharazgatÀs indult, ennek sorÀn sok
mindenrûl volt szÂ. A f¢rfiember, aki KûbÀnya-AlsÂ
f¢ldecis ´regbarÀtjÀval este f¢l h¢t fel¢ majd
´sszetalÀlkozik ä ¢s hadd fogjuk t´m´rre itt ä fûk¢nt
arrÂl szÀmolt be jÂl ismert haverjainak a b¡f¢ben,
hogyan volt az elûzû nap, tehÀt most: tegnapelûtt,
hogy û... de nem is... hogyan van az, ezt magyarÀzta,
hogy l¢trej´n n¢ha egy-egy 4:4-es labdarÃgÂ-eredm¢ny,
hogyan alakul ki. S: Az ¢szak-koreaiak...! nem a d¢lkoreaiak, ûk vezettek Eus¢biÂ¢k ellen 3:0-ra egy v¢b¢n,
Àm hogy Eusebio vez¢rlet¢vel a portugÀlok 5:3-ra, azaz
3:5-re fordÁtani tudtak. Tegnap ¢n, mes¢lte a f¢rfiember
a Hold b¡f¢ben, termel¢si sikereket mondhattam magam¢inak,
hahaha, ezen nevettek, k¢t intelligens Ãrral tÀrsalgott,
kicsit belesodrÂdott csak a besz¢lget¢sbe, azt hitte.
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Azt hitte, hamar elmennek, elmegy, nem Ágy t´rt¢nt.
Ahogy ennek a versnek kezd egy ritmusa meglenni,
Ãgy lett meg, jÂra-rosszra, annak az ÀlldogÀlÀsnak is
egy ¡teme, sok ottani ismerûst mutattak be neki
ott ÀlldogÀlÂ barÀtai, ¢s Ágy tovÀbb, ez csupÀn abbÂl
¢rdekes, szempontbÂl-abbÂl, hogy mi¢rt kongattak
delet a harangok, mikor a f¢rfiember, tÀskÀjÀban
a letekeretlen kupakÃ mÀsf¢l literes tele boros flakonnal
a LÀnchÁdon az egyik Ãrral ´sszekarolva, az Ãr kicsit
befolyÀsoltan, ment, javasolta a befolyÀsolt Ãrnak
ä befolyÀsolta ût m¢g a pesti pill¢rn¢l ä, t¢rjen
haza, vagy akÀrmi; a f¢rfiember egymaga j´tt tovÀbb, de
nem j´tt haza (befolyÀsolt Àllapotban volt û is,
bÀr sem seggr¢szeg nem lett, sem k´tekedû, sem
¢rzelmes nem lett, s ez is egyÀltalÀn arrÂl szÂl
ä e mocsok szÂ! ä, mi is van vele mostanÀban), kiegyensÃlyozott ¢s sz¢lsûs¢ges Àllapotai ellen¢re
is az Àtlag megoldÀst vÀlasztotta a b¡f¢beli borok
hatÀsÀra, ¢s bet¢rt valahova, sat´bbi. A Hold b¡f¢ben
nem is tudta, nem is gondolhatott rÀ, hogy onn¢t,
ahovÀ bet¢r majd, onn¢t kik¡llebbÁtett¢k ä ÀllÀsilag ä
a csapos haverjukat, s ez a ker¡letnek nemcsak
nagy vesztes¢ge, az igazi hozzÀ¢rtûk¢, Ern utÀn Lac
sincs, ja, a Lac Ãr a Hold utca k´rny¢k¢n lakik.
Nem gondolt, hogyan is gondolt volna Lac Ãrra, a k¢t
Ãrnak a f¢rfiember ä fekete sapkÀban ä a tegnapi,
a tegnap-tegnapi 3:0-Às vezet¢s¢t mes¢lte, °szak-Korea
rossz hasonlat is volt erre. Na. MegcsinÀltam, mert
idegesÁtett, hogy folyamatos, nagy munkav¢gz¢seim
mellett kisebb munkÀk elv¢gz¢se vÀr, megcsinÀltam,
mes¢lte, egy kicsinek nem nevezhetû, de a hosszasabb
239,7 km-es orszÀgÃti ker¢kpÀrozÀsomhoz k¢pest (k¢pzavar,
Áme! most akkor foci vagy ker¢kpÀr?) csek¢ly, bÀr
d´ntû 0,3 km sprint, sprinteralkat vagyok, fejtegette,
legyÃrom a hosszÃ, l¢lek´lû tÀvot, aztÀn j´het a
po¢nkodÀs, a sprinterek eld´ntik maguk k´z´tt
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a szakaszgyûzelmet, ¢n ilyen sprinteralkat vagyok,
magyarÀzta, orszÀgÃti, ez a bringat¢ma a focival
folyton ´sszekeveredett. A bort szerencs¢re nem keverte
s´rrel vagy r´viddel, v¢gre mÂdjÀban Àllt nem annyit
enni (mint odahaza; neje, persze, kajÀval vÀrta, ¢s
erre szÂt se vesztegess¡nk, tulajdonk¢pp disznÂsÀg volt,
hogy este f¢l nyolcig nem ment haza a f¢rfiember,
Àm ilyesmi elûfordul), megÁrtam ezt a cikket, mes¢lte,
megÁrtam egy mÀsik cikket, japÀn m¢rt¢kü verseket k¢rtek
tûle, mes¢lte, k´zben besz¢lgetûtÀrsai jÂkat k´zbebiccentettek,
rikkantottak, nevettek, megcsinÀltam, Ágy lett 3:0,
a haikukat, ¢s este h¢t Âra volt. °s akkor! Akkor bekaptÀl
n¢gy gÂlt! Ágy az egyik Ãr, pontosan, Ágy û, bekaptam
n¢gy gÂlt a k´vetkezûk¢ppen: valaki felhÁvott, nyitn¢k
meg egy irodalmi d¢lutÀnt, a jÂ szent Ãristen, magyarÀztam,
hÀrom ¢ve mÀst se Árok, csak hogy nem ¢s nem akarok
szerepelni, nem akarok irodalmi-¡zleti tÀrgy hÁjÀn
magÀnbesz¢lget¢st folytatni, kider¡lt, aki felk¢rte
volna, ¢vek Âta egy szÂt sem olvasott tûle az elmÃlt
hÀrom ¢v sorÀn pÀr irodalmi tanulmÀnyon kÁv¡l, minek
¢lek! mondta keserüen nevetve a f¢rfiember a Hold
b¡f¢ben; a mÀsodik gÂl az volt, hogy amerikai barÀtja
telefonÀlt, kider¡lt a besz¢lget¢sbûl, hogy n¢gy,
egyenk¢nt legalÀbb 15 000 forint ¢rt¢kü k´nyvet
adott fel neki, de ezek hat hete nem ¢s nem ¢rkeznek
meg a f¢rfiemberhez ide Budapestre. LopÀs t´rt¢nt volna?
Hol? Te jÂ ¢g, munkÀjÀhoz is kellettek volna a k´nyvek,
meg egyÀltalÀn. A harmadik gÂlt Ágy kaptam, mondta:
egy kiadÂm lelkesen elÃjsÀgolta, magas pozÁciÂba
ker¡lt, hÀt te szent isten, megint, ¢n ebben a t¢mÀban
nem utazom, egyÀltalÀn nem utazom, a lakÀsom ¢s a Hold utca
k´zt ingÀzom, tegnap ezt nem nagy sikerrel tettem,
de egy jÂ kiadÂt veszÁtettem el hosszÃ idûre, tudtam jÂl,
ahogy û feljebb l¢pett. S a 3:4-es eredm¢ny? Nejem,
mes¢ltem ä ah, a nejek (Ágy a k´zhangulat) ä hazaj´tt,
tegnap, mondja, Ãgy f¢l nyolcra jÀrt, azt mondja, a müszakiak,
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akik az egyik hÀzbeli lakÂtÀrssal k´z´s ÏmüszakinkatÎ
megn¢zni kiszÀlltak, fûleg utcatÀrs¢knÀl volt valami
rendelleness¢g, a nejemtûl, mes¢lem, akasztottÀk le
a 2500 forintnyi kiszÀllÀsi dÁjat, de utcatÀrsunk
megint a legkisebb jel¢t se mutatta, hogy az ´sszeg
fel¢t kifizetni akarnÀ. RÀadÀsul nem ¢s nem j´nnek
a honorÀriumok, mes¢lte a b¡f¢ben a f¢rfiember,
orszÀgÃti ker¢kpÀrosk¢nt melÂzok, ¢s semmi p¢nz,
eleve, k¢pzavar, tÃl sz¢les terpesz, a dolgok nem j´nnek
jÂl ´ssze sehogy se, kidolgozom minden erûmet, aztÀn
mÀsodlagos, engem nem ¢rdeklû dolgokrÂl kell hallanom
folyton, ¢s Ágy tovÀbb. A LÀnchÁdon ugrott be: ¢s
hogyan egyenlÁtettem m¢gis? ögy, hogy megûriztem csendes
nyugalmam, mes¢lte a f¢rfiember, ezt tizenegyesnek
¢rt¢keltem, tizenegyesbûl egyenlÁtettem, hahaha, nem
reagÀltam a vilÀg packÀzÀsaira. AzÀm, de a LÀnchidat
elhagyva be¡lt a Lac Ãr elhagyott hely¢re a f¢rfiember,
ott egy kisebb asztaltÀrsasÀgnÀl ´t-hat ÂrÀt eldumÀlt,
a kisebb asztaltÀrsasÀg v¢g¡l azt kifogÀsolta, hogy
a f¢rfiember folyton csak a maga dolgÀt mondja, ¢rdeklûdsz te,
k¢rdezt¢k, irÀntunk? mit tudsz te rÂlunk! nem volt
ez agresszÁv ä nem nagyon volt az ä, fÀjÂ volt, ittas
sz´vegel¢s is volt, te szent ¢g megint! Ágy ¡lt Àt
KûbÀnya-AlsÂ-barÀtjÀhoz a f¢rfiember, a mÀsik
f¢rfiemberhez, de errûl nem volt szÂ aztÀn, ki tudja,
mirûl volt szÂ, KûbÀnya-AlsÂ azt mondta, fogja rÀ
ä hibÀztassa otthon ût ä a f¢rfiember, vele ment el
a napja, na jÂ vicc, ez merû k¢ptelens¢g, nem is
c¢lszerü. Nem volt szÂ arrÂl, elûre hogyan is lehetett
volna, hogy az orszÀgÃti ker¢kpÀrozÀsnak mi minden nem ¢pp
megfelelû felt¢tele. Hogy a f¢rfiember h¢tszer fog
eln¢z¢st, sût bocsÀnatot k¢rni kimaradÀsÀ¢rt, de
minden ugyanÃgy megy tovÀbb, szidalmazÀs k¡l´nf¢le
fokokon, ahogy ez mÀr egy¡ttesben ¢lû emberek k´zt
lenni szokott, ´ssze¡tk´z¢sek a j¢gszekr¢ny elûtti
szük helyen, megcsinÀltathattad volna a haverjaiddal
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a csengût; mit k¢pzelsz, mÀr mindent ¢n csinÀlok? nem volt
¢ppens¢ggel a nyugalom megûrz¢s¢nek jeles p¢ldÀja ez mÀr ma,
jÂllehet semmif¢le heves jelenet nem alakult,
csak ellens¢gesen izzott az eg¢sz, r´vidÁts¡k le,
bÀr a tegnapi tÀrsas kiakadÀs sem volt ¢pp kedv¢re e
nevezett f¢rfiembernek, viszont ilyesmi megesik, s a fejlem¢nyek mintha utaltak volna rÀ bizonyos mÂdon ä hagyjuk
a sajÀtos ¢letr¢szleteket ä, mi¢rt esnek meg (m¢g) ilyen(ebb)ek.
A hihetetlens¢g ¢s brutalitÀs pedig, a vers¢ ä ez¢ itt,
ez¢ is ä az, hogy hÀt hogyan is j´n ez: lillu ¢s sÀrgul
az ¢g alja (szerencs¢re monokli senki szeme alatt se,
a neheztel¢sek sehol sem vÀltak tettlegess¢gg¢,
Ãti elvÀgÂdÀssÀ, legf´ljebb nadrÀgok lettek khm, khm,
bel¡l, meg hogy ne tûlem k¢rj eln¢z¢st, hanem
sz¢gyelld magad, ezek hangzanak most aztÀn),
lillu, ez a f¢lre¡t¢s ¢rzi, bocsÀnat, ûrzi
ä lilul helyett ä a nem teljes sprinterÀllapothoz
vallÂ kondicionÀltsÀg ´sszetevûinek eml¢k¢t,
a hihetetlen ¢s sat´bbi az, hogy ez hogyan lesz hirtelen vers, f¢rfiember barÀtom mÁg KûbÀnya-AlsÂn
h´rpinti ki pohara aljÀt tünûdve,
itt ez a dolgoknak alatta vagy f´l´tte
zeng, a TÀrsas KiakadÀs Dala, mint egy lalla
¢gi vagy mÀr r´g´k k´z¢ bukott pacsirta.Ê
(A àpacsirtaÊ a àhirte-Ê rÁme. Az¢rt az ¢n Eliotom,
mert û k¢rdi ezt, àNevetni lesz-e m¢g okomÊ.
HÀt nem,
nem nagyon.)
S hagyom.
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EGY HARMADIK KIADçS
Szentkuthy MiklÂs: Divertimento
Magvetû, 1998. 660 oldal, 2790 Ft
Ez nem kritika, nem recenziÂ ¢s m¢g csak
nem is àkisessz¢Ê; nem is sorolhatÂ a legitim
müfajok egyik¢be sem. Ha egyÀltalÀn àmüfajÊ, akkor leginkÀbb nem legÀlis vagy,
mondjuk, illegÀlis, amely ÀltalÀban a nyilvÀnossÀgra sem ¢rdemes, ¢s ha ¢rdemes, netÀn
¢rdekes lenne is, arra nem jogosult. Csak egy
egyszerü, mindennapos àlektori jelent¢sÊ,
amelyet n¢hÀny ¢vvel ezelûtt a Szentkuthyhagyat¢k gondozÂja (¢s milyen gondos gondozÂja!), Tompa MÀria k´zvetÁt¢s¢vel egy
amerikai kiadÂ k¢rt tûlem av¢gbûl, hogy
(nyilvÀn az akkoriban sikeresen megindult
francia Szentkuthy-kiadÀsoktÂl felbuzdulva)
tervbe vegye a DIV ERTIMENTO cÁmü Mozartreg¢ny kiadÀsÀt. A kiadÀsbÂl nem lett semmi.
°n pedig az eg¢szet azon nyomban elfeledtem (akÀrcsak a kiadÂ a honorÀrium kiutalÀsÀt). E (müfajtalan ¢s egyben jelent¢ktelen)
kis ÁrÀs nemcsak l¢trej´tt¢t, hanem ÃjrafelbukkanÀsÀt is Tompa MÀriÀnak k´sz´nheti,
aki a k´nyv nemr¢giben megjelent harmadik
magyar kiadÀsÀnak alkalmÀbÂl kiemelte pontosan rendezett regisztereibûl; mi t´bb, neki
k´sz´nheti mostani nyilvÀnossÀgra ker¡l¢s¢t
is. ögy gondolvÀn s velem is Ãgy-ahogy elhitetv¢n, hogy ez a kis ÁrÀs egy megl¢vû hiÀtust
hidal Àt az ÁrÂ fûbb müveit (PRAE, ORPHEUSZ,
EGYETLEN METAFORA, B RUNELLESCHI -EPIZñD)
¢rintû tanulmÀnyaim k´z´tt, s mintegy kiemeli a àtitkosÊ vagy inkÀbb rejtûzû kapcsolatot, amely ezeket a àfûbbÊ müveket a kev¢sb¢ fûnek tartott vagy lÀtszÂ ¢letrajzsorozattal
´sszefüzik. Ez volt az ¢letmü jelenleg talÀn
legkompetensebb ismerûj¢nek ¢s megh´kkentûen gazdag posztumusz tovÀbbgyürüz¢se jÀt¢kmester¢nek megtisztelû ajÀnlÀsa. K´vetkezz¢k hÀt az ¢n szer¢ny ajÀnlÀsom a DI V ERTIMENTO idegen nyelvü kiadÀsÀra. (A

sz´veget n¢mi aprÂ javÁtÀssal ¢s simÁtÀssal
k´zl´m, de an¢lk¡l, hogy a magyar irodalmat
nem ismerûk informÀlÀsÀra, Àm az azt valamennyire ismerûknek csak unott k´zhely¡l
szolgÀlÂ tartalmi ¢s stÁlusjegyeket elt¡ntetn¢m belûle.)
*
A huszadik szÀzadi magyar prÂza gy´keres
megÃjÁtÂja, Szentkuthy MiklÂs az ´tvenes
¢vekben nem folytathatta a harmincas ¢vekben megkezdett, szinte eg¢sz ¢letmüv¢t magÀban foglalÂ sok k´tetre tervezett munkÀjÀt,
amely ä a PRAE hatalmas antireg¢ny-nyitÀnya
utÀn ä a SZENT ORPHEUS B REV IçRIUMA hat
elsû k´tet¢ben bontakozott ki, hogy majd tovÀbbterjessze gy´kereiben mÀr megfogamzott ÂriÀsfa-Àgait. A hÀborÃ utÀn kialakult,
majd 1948-tÂl kezdve diktatÃrÀba torzulÂ Ãj
politikai rezsimben egy ideig teljes hallgatÀsra volt Át¢lve. Majd az 1956-os magyar forradalmat k´vetû, r¢szlegesen liberalizÀlÂdÂ Ãj
kultÃrpolitikai helyzetben kompromisszumos lehetûs¢gei nyÁltak munkÀssÀga folytatÀsÀhoz. A MagyarorszÀgon akkoriban k´zponti irÀnyÁtÀs alatt dolgozÂ Àllami kiadÂk felajÀnlottÀk neki (vagy û maga tette nekik az
ajÀnlatot), hogy nagy, àolvasmÀnyosÊ ¢letrajzi
reg¢nyeket Árhasson az eurÂpai kulturÀlis
mÃlt kiemelkedû alakjairÂl. Haydn, Goethe,
D¡rer, H¤ndel Ãj lehetûs¢geket kÁnÀltak szÀmÀra grandiÂzus kultÃrt´rt¢neti ismereteinek ¢s koncepciÂinak reg¢nyes, sût viszonylagosan a nagyk´z´ns¢g ä ¢s a kultÃrpolitika
ä ig¢nyeinek k´lcs´n´s kiel¢gÁt¢s¢re. °s k´zben ä mintegy il- vagy f¢llegÀlisan ä a maga
eredendû, Àm az eredeti formÀban nem folytathatÂ t´rekv¢seinek megvalÂsÁtÀsÀra is.
így kezdûd´tt el (mindjÀrt 1957-ben ä fel
volt k¢sz¡lve rÀ) Ãj reg¢nysorozata, a V çLTOZATOK W OLFGANG AMADEUS MOZART °LET°RE alcÁmet viselû DIV ERTIMENTñ-val. Szentkuthy zseniÀlisan eredeti ÁrÂi (¢s nem kev¢sb¢ zseniÀlisan alakoskodÂ, mimetikus) tehets¢ge nemcsak abban nyilvÀnult meg, hogy
tÀntorÁthatatlanul k´vette a maga magÀnyos
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ÃtjÀt, hanem abban is, hogy amikor kit¢rûre
k¢nyszer¡lt, a kit¢rût is a maga eredeti ÃtjÀvÀ
tudta tenni.
A DIV ERTIMENTO ä lÀtszatra ä egyik vÀlfaja lehetne a szÀzad elsû fel¢ben EurÂpa-szerte hatalmas k´z´ns¢gsikert vonzÂ, Àm t´bbnyire a jobb-rosszabb lektür szintj¢n maradÂ
best-sellernek ä Ágy hÁvtÀk, amerikai mÂdra
EurÂpÀban is a hÁres Àllamf¢rfi-, tudÂs- vagy
müv¢sz¢letrajzokat, melyek az à¢rdekess¢gÊ,
àcselekm¢nyess¢gÊ, a ànagyemberekÊ àkisemberiÊ voltÀval hÁzelgû elgondolÀsai alapjÀn
voltak kidolgozva. Müvelts¢ggel hivalkodva ä
müvelts¢get nem terjesztve. ValÂjÀban viszont Szentkuthy, az ÀlruhÀk, maskarÀk, karnevÀli travesztiÀk szenved¢lyes kedvelûje, kifogyhatatlan kitalÀlÂja ¢s mesteri rendezûje
megtalÀlta a mÂdjÀt, hogy ebben az ¢ppen
nem ûrÀ szabott fazonban is a maga legfontosabb szerepeit jÀtssza el.
A DIV ERTIMENTO ä a àbiographie romanc¢eÊ dominÂja alatt ä Szentkuthy lÀtomÀsÀnak d¢moni tÀncÀt jÀrja. A Mozart-¢letreg¢ny reg¢nyess¢g¢t szinte titokban n¢gy szinten, n¢gy szÁnpadon ä ¢s n¢gy idûben jÀtszatja el. Ki ¢s mikor Árja ezt a reg¢nyt? Az ÀtlagolvasÂ talÀn fel sem teszi ezt a k¢rd¢st, mik´zben a hÀrmas tagolÀs k´zel k¢tszÀz r´vid
fejezet¢ben meglepûbbn¢l meglepûbb t´rt¢n¢sek ¢s t´rt¢netek pszicholÂgiai-kort´rt¢neti-eszt¢tikai-pittoreszk-pikÀns
labirintusait
jÀrja be, az eurÂpai zene talÀn legbüv´sebb
alakjÀnak a nagy alakok szokvÀnyos ÃtjaitÂl
annyira elt¢rû ÃtjÀt (amely m¢g jobban elt¢r
az azokrÂl szerkesztett silÀny ÀbrÀzolÀsoktÂl).
çm a figyelmesebb olvasÂnak nem lehet nem
¢szrevennie, hogy ennek a reg¢nynek legalÀbb n¢gy (megnevezett) ÁrÂja van (s amellett ki tudja hÀny megnevezetlen), ¢s hogy ez
a àmüv¢sz¢letrajzÊ nem az a müv¢sz¢letrajz.
S hogy hÃsz ¢vvel megelûzi az 1983-ban k¢sz¡lt, elûsz´r hatalmas ribilliÂt, majd ¢ppoly
hatalmas sikert aratott Mozart-filmet, amelynek botrÀnyos koncepciÂja annyira hasonlÁt
a DIV ERTIMENTñ-¢hoz: Forman AMADEUS-Àt.
KivÀltk¢pp mert a szerzû (most Szentkuthy)
el is Àrulja f¢ltett ¢s vesz¢lyes titkÀt (mert û
is szereti a àribilliÂtÊ), m¢g ha csak Àtt¢telesen
teszi is ä de hÀt ¢pp ez az Àtt¢teless¢g az àars
poeticÀjaÊ. M¢ghozzÀ szÀmtalan helyen. RÂmÀban Leopold papa v¢gigmutogatja zseniÀlis kis Wolferlj¢t a nagyuraknak ¢s a nagy

müv¢szeknek. Egy bÁbornok elejt elûtt¡k egy
kiss¢ eretnek bonmot-t, Leopold r´gvest ezt
mondja rÂla fiacskÀjÀnak: àEz a legnagyobb kit¡ntet¢s, ha egy bÁboros ¢rsek a tiszteletedre blaszf¢m aranymondÀsokat enged meg magÀnak.Ê Legk´zelebb Farinellihez, a àvilÀghÁrü her¢lt ¢nekeshezÊ vezeti elû. TalÀn csak nem az¢rt, hogy
az egyre forrÂbb tÀrsalgÀs k´zben ezt mondathassa vele: àVagy nekem k¢ne megÁrnom a memoÀrjaimat, vagy az ´n fiÀnak kellene valami nagy
operÀt komponÀlnia az ¢letemrûl. K¢pzelje, micsoda
ribilliÂ [sic!] lenne a vaskalapos akad¢mikusok k´r¢ben, ha valaki az opera buffÀt ¢s az opera seriÀt
egybeolvasztanÀ?Ê (A kis Mozart ekkor m¢g a
gyerekkori kÁs¢rleteken kÁv¡l egyetlen operÀt
sem Árt, kivÀlt olyanokat nem, mint amilyenekkel k¢sûbb valÂban megvalÂsÁtotta a nagy
her¢lt ¢nekes vÀgyÀlmÀt, s amit aztÀn tovÀbbi
mÀsf¢l szÀzad mÃlva Szentkuthy a reg¢nyben
megvalÂsÁt, s ¢ppen abban a reg¢nyben,
amelynek hûse Amadeus lesz, s amelyben ez
a po¢tikai Âhaj talÀn elûsz´r hangzik el. àScena! scena!...Ê, kajabÀlja magÀbÂl kikelve àa felizgult her¢ltÊ, ¢ppen egy hatalmas àscenaÊ kellûs k´zep¢n, amely kettûs, mivel a her¢lt kitalÀlt operalibrettÂt r´gt´n´z, a reg¢ny egy
maga is opera- (a k¢sûbbi Mozartot sejtetû
opera) librettÂnak beillû jelenet¢ben. A reg¢ny mÀsodik, K ¹ZJçT°K -nak nevezett r¢sze
azzal a kis fejezettel (àscenÀvalÊ) kezdûdik,
amelyben, most mÀr PÀrizsban, az akkor vilÀghÁrü operaszerzû Piccinihez vezeti el a fiÀt
a szorgos Leopold papa (Grimm bÀrÂ ajÀnlÀsÀval), s amelyrûl Ãgy szerz¡nk tudomÀst,
hogy Mozart maga besz¢li el a àszer¢ny adatgyüjtem¢nytÊ a Mozart-reg¢ny ÁrÀsÀt tervezû
Johann Meyer szÀmÀra ´sszeÀllÁtÂ Gotthold
Engelbert Zederhaus àfagÂtos barÀtjÀnakÊ, s
ezeken a csatornÀkon jut el a XX. szÀzadi ÁrÂhoz, illetve Àltala az olvasÂhoz. Ez az egyetlen
jelenet, a TuileriÀkban l¢vû k¢k Piccini-szalonban, tehÀt egyetlen sz´vegben n¢gy k¡l´nb´zû szem¢ly n¢gy k¡l´nb´zû idûben
komponÀlt narrÀciÂjÀt tartalmazza. Hogy
pontosak legy¡nk: az esem¢ny az 1770-es
¢vekben zajlik le, ez utÀn, mÀr B¢csbe valÂ
visszat¢rte utÀn mes¢lte el Mozart Zederhaus
àfagÂtos barÀtjÀnakÊ, aki majd hûs¡nk barÀtjÀnak tovÀbbmondja, hogy az Salzburgban
1822. december 5-¢n kelt level¢ben megÁrja
annak a tudÂs Johann Meyernek, akinek reg¢nyterv¢rûl ¢rtes¡lt, s akirûl mi csak annyit
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tudunk, hogy egy ilyen Mozart-reg¢ny terv¢vel foglalkozott (hacsak a XX. szÀzadi gÀtlÀstalan szerzû, Szentkuthy nem bukkant rÀ titokban ennek a senki Àltal nem ismert reg¢nynek egyetlen fennmaradt p¢ldÀnyÀra, ¢s
azt nem hasznÀlta fel, esetleg ä ez is kitelhet
tûle ä nem tulajdonÁtotta el s nem ezt tette
k´zz¢ Budapesten 1957-ben).
AkÀrhogy van is, a XX. szÀzadi magyar
szerzû els´prû erudÁciÂval mük´dû fantÀziÀjÀban megelevenedik ez a feledhetetlen kavargÀsÃ XVIII. szÀzad, Mozartostul, Gotthold Engelbert Zederhausostul, Johann Meyerest¡l, fagÂtos barÀtostul, Piccinist¡l ¢s Ágy
tovÀbb, a k´r¡l´tt¡k mozgÂ szÀmtalan tarkabarka alakkal, a b¢csi csÀszÀrtÂl ¢s a b¢csi bÁboros ¢rsektûl a b¢csi konfliskocsisokig, a b¢csi kurvÀkig, ¢s k´zben Salzburg, PÀrizs, Velence, RÂma. Vagyis a teljesen eredeti, illegÀlis varÀzslÂ, Szentkuthy MiklÂs. Az egy reg¢ny n¢gy reg¢ny, ¢s a n¢gy reg¢ny egy reg¢ny: olyan varÀzslatos k´nnyeds¢ggel ¢s
olyan varÀzslatos m¢lys¢ggel kavarog, mint a
Mozart-zene. Ahogy a fiktÁv lev¢l-elûszÂ a
legv¢g¢n vigyÀzatlanul, de az¢rt m¢gis Âvatosan el is Àrulja egyetlen t¢tova kifejez¢ssel,
hogy itt is az ORPHEUS-ban jÀrunk: itt is àaz
orpheusi alvilÀgjÀrÀsnak k´sz´nhetj¡kÊ a nagy
hÂkuszpÂkuszt, a bravÃros mutatvÀnyt. Egyszerre olvasunk egy l¢legzetÀllÁtÂan ¢rdekes
müv¢sz¢letrajzot ¢s a XX. szÀzadi legmodernebb prÂza egyik legeredetibb vÀltozatÀt.
SomlyÂ Gy´rgy

RçBA GY¹RGY
VERSHANGJAI
RÀba Gy´rgy: A vonakodÂ Cethal
NagyvilÀg K´nyvek, 1998. 188 oldal, 980 Ft
RÀba Gy´rgy Ãj ¢s vÀlogatott verseinek cÁmadÂ darabja A V ONAKODñ CETHAL. A k´ltû
term¢szetesen a Babitson Àtszürt bibliai t´rt¢netre utal. Pontosabban szÂlva a JñNçS
K¹NYV ° -nek pÀrrÁmü ´t´s jambusait Àtv¢ve
kiigazÁtja elûdj¢t, mert RÀbÀt ¢ppen az ¢rdekli, ami korÀbban senkit: hogy tudniillik

JÂnÀs, Ninive lakÂi ¢s az ör mellett van m¢g
valaki a t´rt¢netben: a Cethal. ý vajon mik¢nt v¢lekedik az esem¢nyekrûl? Az ezredv¢g
ironikus grimaszÀval RÀbÀnÀl nem JÂnÀs vonakodik a prÂf¢tasÀgot elfogadni, hanem a
Cethal vonakodik gyomrÀba fogadni JÂnÀst:
àJÂllaktam az ezer¢vek alatt
¢dess¢g esn¢k jÂl most pÀr falat
nem pedig uszad¢k Ázü t´rûd´tt
csontod tarlÂfütûl keser¡ bûr´d
hÀrom napon se hÀrom ¢jjel¢n
huszonn¢gy ÂrÀn sem cipellek ¢n
m¢g hogy rugdald hurutos gyomrom ´ssze
kikÁvÀnkoznak Ãgyis a te g´rcsbe
rÀndult elveidÊ
A Cethal fellÀzad. Csakhogy amÁg JÂnÀs a
megk´vez¢stûl f¢lt, a kudarctÂl, RÀba kifejezetten morÀlis ¢rveket ad a Cet szÀjÀba: àkikÁvÀnkoznak Ãgyis a te g´rcsbe / rÀndult elveidÊ,
às aztÀn b´mb´lsz igazsÀgkeresû / szÁnjÀt¢kot megszÀllott rendezûÊ.
A mÁtosz kifordÁtÀsÀval RÀba a mÃlÂban
l¢vû szÀzad, sût talÀn eg¢sz ¢vezred legnyomasztÂbb tapasztalatairÂl besz¢l, arrÂl a mindig megÃjulÂ vesz¢lyrûl, amit a tetszûlegesen
egyetlen igazsÀg fanatikus, àf´ld´nfutÂÊ hirdetûi jelentenek a vilÀgra.
A vers, ha jÂl ¢rtem, nem Âhajt ´nportr¢
lenni. A morÀlis k¢rd¢st, amelynek szorÁtÀsÀt
egyszerre szeml¢li ¢s ¢li Àt, a szem¢lyesn¢l
magasabb sÁkra helyezi. De m¢lyen jellemzû,
hogy RÀba annak a Cetnek a szemsz´g¢t vÀlasztja, aki ä mint maga a Paradicsomon kÁv¡lre helyezett vilÀg ä Ãgy fogadott be bün´st
¢s bünt, hogy noha megûrizte sajÀt tisztasÀgÀt, àbe sem jutott a ParadicsombaÊ. A V ONAKODñ CETHAL Ágy t´bbek k´z´tt a mindenkori k´ltûsors metaforÀja. Az¢ a k´ltû¢, egyÀltalÀn, az¢ az ember¢, aki megfogalmazza a
k¢nyelmetlen k¢rd¢seket. Akkor is, ha ezzel
beidegzûd¢sek s¢r¡lnek. Sût akkor igazÀn.
Legfeljebb k¡l´nÀllÀsa m¢g markÀnsabb vonÀsokat ´lt. Ez¢rt aztÀn m¢giscsak emblematikus verse ez RÀbÀnak.
K´nyvt´rt¢neti ritkasÀg, hogy egy k´ltû
teljes ¢letmüv¢t ÀtfogÂ vÀlogatÀsa k¢t, egymÀstÂl bû mÀsf¢l ¢vtizednyi tÀvolsÀggal elvÀlasztott k´tetben jelenj¢k meg. A V ONAKODñ CETHAL 1983-tÂl 1997-ig ´leli Àt RÀba
Gy´rgy k´lt¢szet¢t, mÁg az 1982-ben kiadott
PRñBAIDý 1943-tÂl 1982-ig. Aligha tudatos
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tervez¢s eredm¢nye ez. InkÀbb a v¢letlen,
pontosabban a k´nyvkiadÀs helyzete hozta
Ágy, ¢s persze RÀba Gy´rgy k´ltûi pÀlyÀjÀnak
alakulÀsa.
Ez a f¢l ¢vszÀzadnÀl is hosszabb k´ltûi pÀlya azonban nemcsak a kiadÂi esetlegess¢gek
t¡kr¢ben ilyen aszimmetrikus. Az elsû negyven ¢vnek valÂban ellensÃlya az utÂbbi mÀsf¢l ¢vtized: RÀba Gy´rgy k´lt¢szete ´rvendetesen megeredt, a kilencvenes ¢vekben n¢gy
Ãj k´tetet adott ki, ¢s ez a vÀlogatÀs is k´tetnyi Ãj verssel nyit. Igaz, mÀsfelûl meg ott van
az a mÀsik mÀsf¢l ¢vtized, ami mÀsodik ifjÃkori k´tet¢t, a B öVçR -t k´vette, a negyvenes
¢vek v¢g¢tûl a hatvanas ¢vek elej¢ig, a k¢nyszerü hallgatÀs korszaka. RÀba pÀlyÀjÀnak ez
a k¡lsûleg okadatolhatÂ Áve pÀrhuzamos szÀmos kortÀrsÀ¢val, a Nyugat nehezen sz¢tvÀlaszthatÂ harmadik ¢s negyedik, k¢sû nyugatos,
Ãjholdas-vÀlaszos nemzed¢k¢nek tagjai¢val.
A k¡zdelmes ¢vtizedek utÀn nem k´vetkezett kev¢sb¢ k¡zdelmes ´regkor szÀmukra,
de olykor csodÀval hatÀros mÂdon megadatott az ¢letmü kiteljesÁt¢se. KÀlnoky LÀszlÂ
p¢ldÀul a müfordÁtÀs kalodÀjÀbÂl kiszabadÁtva magÀt a nyolcvanas ¢vekben megÃjÁtotta
¢s megkettûzte k´lt¢szet¢t. Nemes Nagy çgnes szerkeszthette m¢g a feltÀmasztott öjholdat, lÁrai ¢s essz¢isztikai ¢letmüve mellett
szervezû szellemi mühelyt hozhatott l¢tre. JÀnosy IstvÀn gyarapodÂ tanulmÀnyaiban sorra k´r¡ljÀrhatja szellemi forrÀsvid¢keit.
RÀba Gy´rgy pedig Ãjabb, lÁrailag feltÀratlan ter¡leteket hÂdÁt meg verseivel.
A korÀbbi ¢s mostani vÀlogatott k´tetet
egybeolvasva k´lt¢szet¢ben hÀrom nagyobb
korszak lÀtszik elk¡l´n¡lni.
Az elsû a k¢sû nyugatos Ázl¢s- ¢s formavilÀgbÂl elindulÂ k´lt¢szet¢, melyet az igen korai
AZ öR VADçSZATA ¢s a mÀr emlÁtett B öVçR
k¢pvisel. A biztos formakezel¢s ¢s a hangk¢pz¢s tisztasÀga mÀr ´nmagÀban is figyelmet ¢rdemel ennyire ifjÃkori versekrûl szÂlva, de
talÀn m¢g feltünûbb, hogy amilyen magabiztos k¢zzel hajlÁtotta magÀhoz a Nyugat verstechnikai ´r´ks¢g¢t, ¢ppoly hatÀrozott volt
egy¢ni intonÀciÂja. çlljon itt p¢ldak¢pp a
B çL UTçN elsû versszaka:
àSzÀmra venni neved f¢lek mik¢nt a parÀzstÂl
oltsd el lÀngjaidat hallgass meg mennyei pÀsztor
DÃvadak büze ¢melyÁt s mit rÀmlakatoltÀl
¢s hol szÀllÀst adtÀl porlik d´ng az akol mÀrÊ

Feltünû, hogy ravasz rÁmeit az elsû k¢t sorban
kizengeti, a mÀsodik kettûben pedig a hÀtravetett mÂdosÁtÂszÂ prÂzaisÀgÀval deflÀlja.
Feltünû tovÀbbÀ a k´zpontozÀs teljes mellûz¢se, ami szembefesz¡l a rÁmes daktilikus forma k´t´tts¢g¢vel. De tÃl az ellenpontozÀson,
a sz´veg szintaktikai lebeg¢s¢t is ez teremti
meg. Erre az eszk´zre ¢rdemes figyelni RÀbÀnÀl, k¢sûbb is ¢s egyre mer¢szebben hasznÀlja. JÂval k¢sûbb, EGY KAPCSOS cÁmü, 1992es vers¢ben Ágy:
àMinden k¢sei vers
kihÃzott t¡ske
¢nemm¢ forrott
t´red¢k term¢szet
nyirok v¢r kiszakÁtott
eleven hÃs
egy darab teny¢szet
minden k¢sei versÊ
Itt, mint lÀthatÂ, egy ´telemü felsorolÀs (1.
àkihÃzott t¡skeÊ, 2. à¢nemm¢ forrott t´red¢k term¢szetÊ, 3. ànyirok v¢rÊ, 4. àkiszakÁtott eleven hÃsÊ,
5. àegy darab teny¢szetÊ) tagjai csÃsznak ide-oda
mell¢rendelû felsorolÂ ¢s ¢rtelmezûi kettûs
szerep¡kben az azonos nyitÂ- ¢s zÀrÂsor k´z¢
kihÃzott szintaktikai hÃron. Az 1973-ban, a
LOBBANçSOK cÁmü k´tetben megjelent A PçR BESZ°DEN INNEN cÁmü vers elsû n¢hÀny sora
a mondatszerkezet sz¢tdÃlÀsÀval k´zli az artikulÀciÂ alatti vagy elûtti Àllapotot:
àElmÃlnak itt
ki¡lnek az ¢ghatÀrra
a f¢nytelenbe t¢rnek
de ÀtszÂl visszaszÂl
egy percre m¢g
mondd ¢des egy
akÀr Àllsz akÀr nyugszol
besz¢ld elÊ
A mondatformÀlÀs szabÀlyainak szÀnd¢kos
ÀthÀgÀsa valÂban az artikulÀlatlansÀgot k¢pezi le ebben a bonyolult szÂtorlaszban. NyugtalanÁtÂan bizonytalan, hogy vajon ä p¢ldÀul
ä a hatodik sor àmonddÊ ig¢je az elûzû sor
folytatÀsa, àegy percre m¢g monddÊ; vagy nem,
hanem a àvisszaszÂl egy percre m¢gÊ utÀn Ãj tagmondat kezdûdik: àmondd ¢des...Ê.
A hÀrom id¢zetet RÀba hÀrom korszakÀbÂl vÀlasztottam. Az utolsÂ a k´z¢psû korszakÀnak is a k´zep¢rûl valÂ. RÀba a hatvanas
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¢vektûl kikÁs¢rletezte azt a sajÀtos megszÂlalÀsi formÀt, amely ¢vtizedeken Àt markÀnsan
jellemezte k´lt¢szet¢t. Azt a megszÂlalÀsi formÀt, amely oly ¢lesen megk¡l´nb´zteti a k¢sû
nyugatos lÁrai besz¢dmÂd mÀs vÀltozataitÂl, hiszen sajÀtos eszk´zeivel oly jellegzetes versbesz¢det alakÁtott ki.
Ez a versbesz¢d mindenekelûtt ´nn´n
megalkotottsÀgÀnak f¡ggetlens¢g¢vel hÁvja
fel magÀra a figyelmet. A k´ltû kitartÂan figyelte sajÀt anyagÀt, ¢s makacsul csakis sajÀt
eszk´zeivel volt hajlandÂ megmunkÀlni azt.
Amit korÀbban k¢szen kapott, a pazar formamüv¢szet szerszÀmait, sorra elhagyja. Elûbb
csak felt´rdeli a sor- ¢s strÂfaszerkezet zÀrtsÀgÀt, de mÀr nemcsak a lebegtetett szintaxissal, hanem tipogrÀfiailag is. Az 1961-es,
NYíLTTENGER cÁmü k´tet¢bûl valÂ A TEREMT°S cÁmü vers Ágy kezdûdik:

ve. De a hatvanas ¢vektûl m¢giscsak az avantgarde eredm¢nyeit engedte be lÁrÀjÀba,
amely amÃgy is k¢szen Àllt ´nmaga Àtrendez¢s¢re. A TEREMT°S cÁmü versben a nyitÂ bûrzsÀk k¢pet elûbb gyermekrajzok, majd a visegrÀdi tÀj, a term¢szet vonatablak m´g´tt elsuhanÂ k¢pei k´vetik, Àtszûve a hÀborÃ eml¢keivel, hogy v¢g¡l a k´ltû az ¢gre tekintsen
fel, ahonnan le, egy vÁzm¢lyi holttetemig. De
m¢g ezzel is csak a k¢pek egy r¢sz¢t soroltam
fel, mert a vers sz¢ps¢g¢ben is fenyegetû lÀtomÀsa az im¢nti leÁrÀsnÀl jÂval bonyolultabb
sz´v¢sü àidûkelûtti Àlmaiba hÃzÊ. RÀba k´ltem¢nye az Àlomlogika artikulÀciÂt megelûzû k¢pi
´sszef¡gg¢seit veti a versszerkeszt¢s sürÁtû eljÀrÀsai alÀ.
Az Ãj hang a F°RFIHANGRA cÁmü, 1969-es
k´tetben szÂlal meg elûsz´r teljes hangszerel¢sben. Mintha, egyebek mellett, ezt a hangot
is jellemezn¢ A V °GSý cÁmü vers:

àKi szÂlÁtott
Mikor szolgÀlatot
unÂ minden csontom sz¢thullni vÀgyik
s egy bûrzsÀk tartja csak ki szÂlÁtott
az Àrban m¢g kocÂdni koponyÀkkal
pedig a boldog semmi vÀrt ittÊ
Az ´t´s jambusok ugyan pontosan kim¢rhetûk, de az elsû sor kett¢ van t´rve, ¢s a k¢t
r¢szt ¡res sor tÀvolÁtja el, tovÀbbÀ az id¢zet
utolsÂ sora egy lÀbbal r´videbb. A vers v¢g¢n
mÀr az ´tsoros strÂfÀk k¡lsûleges rendje is
megbomlik a nagyobb belsû rend kedv¢¢rt,
hogy a megism¢telt k¢rd¢s ä àKi szÂlÁtottÊ ä
annÀl fÀjdalmasabb t¡relmetlens¢ggel csattanjon fel: àKi szÂlÁtott / °rzem ¢n a magassÀg
mÀgnes¢tÊ ¢s àKi szÂlÁtott / Mint patak-k´veken /
a gyermekarc itt v¢rrel sulykolÂdikÊ. A vers nem
k´veti sem a szabÀlyos ritmus vÀgÀnyait, sem
a formÀlis logikai ¢rvel¢s fel¢pÁt¢s¢t, hanem
csakis belsû t´rv¢nyei szerint halad.
Ez persze megfoghatatlanul homÀlyos fogalmazÀsnak tetszhet: ugyan mif¢le belsû t´rv¢nyei vannak a versnek? Arra m¢g k´nnyü
felelni, hogy milyen logika ÀllÁthatÂ a hagyomÀnyos retorikai ¢rvel¢s hely¢be: a k´ltûi lÀtomÀs asszociatÁv fel¢pÁt¢sü logikÀja. De arra
mÀr nehezebb vÀlaszt talÀlni, hogyan ¢rv¢nyesÁti magÀt ez a mÀsfajta verslogika. Hiszen
RÀba nem automatikus ÁrÀsgyakorlatokat
mutat be, k¢pzettÀrsÁtÀsait szabadon ereszt-

àCsak ezt a hangot
csak ezt hadd halljam m¢g
talÀn az igazi
Ha reszelûs
ha csikorog
nem tagadom meg
¢desnek mondom
m¢g felesel
visszhangot ver
r´pke ´sszhang
az egyetlenegyÊ
Az Ãj RÀba-vers konokul ´nmaga legv¢gsû, csupasz l¢nyeg¢ben mutatkozik meg. Hasonlattal ¢lve, a RÀba-vers olyan, mint valami
¢rdes kûdarab, amely az idû m¢ly¢ben hasadt olyannÀ, amilyen, vagy mint a talajm¢lyben a f´ld r¢tegei ¢s a k´vek ellen¢ben g´cs´rt´ss¢ gyürûd´tt gy´k¢r. A versek pontosan ´nmaguk. A fel¡let¡k´n ¢ppen ettûl maradnak karcos ¢lek ¢s sarkok: a k´ltû nem
csiszolja ¢lm¢nyanyagÀt a lÁrai megformÀlÀs
sablonjaihoz alkalmazkodva. A sima sz´vegfelszÁn a k´zl¢st pontatlannÀ tenn¢. Sz´vegeinek megmunkÀlÀsa ellenkezû irÀnyÃ, az ¢lm¢nyanyag min¢l pontosabb megk´zelÁt¢s¢t
segÁti. A k´lt¢szetet annak bizonyos hagyomÀnyos megszÂlalÀsi mÂdozataival azonosÁtÂ
olvasÂ ezt a forma lebontÀsÀnak v¢lhetn¢, de
valÂjÀban fordÁtott a helyzet. RÀba odaadÂ
t¡relemmel ¢s pontos figyelemmel kibontja
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verseinek egyszeri formÀjÀt. Logikus, t´rv¢nyszerü l¢p¢s volt ez.
Valami hasonlÂt hajtott v¢gre SzabÂ Lûrinc, amikor a Babits¢ktÂl tanult versbesz¢det lecsupaszÁtotta, hogy lÀtni engedje a
puszta szerkezeti vÀzat. Ez k¢t mÂdon t´rt¢nt. Az egyik a szintaxis ¢s metrum ¡tk´ztet¢se volt, amellyel a versforma keretszerüs¢g¢re hÁvta fel a figyelmet. A mÀsik a korÀbban
k´ltûietlennek tartott ¢s lehetûs¢g szerint elrejtett grammatikai szavak (n¢velûk, k´tûszÂk stb.) lÀthatÂvÀ t¢tele ä p¢ldÀul rÁmhelyzetbe emel¢se ä volt. RÀba ebbûl Àtvesz anynyit, amennyit hasznosnak Át¢l, de alapjÀban
mÀs mÂdszert k´vet. ý mintha azt mondanÀ,
hogy az alkotÀs sorÀn a k´ltû nem alkatr¢szeibûl szereli ´ssze a verset, hanem ellenkezûleg, a k¡lsû fedûr¢tegek eltÀvolÁtÀsÀval kibontja. A versnek nincs mÀs vÀza, mint ´nmaga. K´z¢psû korszakÀban ez¢rt ritkÀn feszÁti zÀrt keretre vers¢t. A nyelvet illetû k¢telyeire sem kÁvÀn sok szÂt vesztegetni. Pedig
vannak ilyen term¢szetü k¢telyei, nagyon is
tudatÀban van, hogy bÀrmily rugalmas ¢s alkalmas, de m¢giscsak korlÀtozott hatÀsÃ eszk´zzel dolgozik.
àAmÁg szavaim ´sszekulcsolom
tÀmadj fel szunnyadÂ
amÁg szavaim botorkÀlnak
gondolj f´l¢j¡k tetût
mikor Àrnyuk legr´videbb
amÁg szavaim szavak
fennsÁkon tünûdnek
kibukkannak mered¢ly el¢
hÁdnak n¢znek minden ragyogÀst
kelj roppantsd sz¢t
amÁg repesnek tovanyilallnak
szavak
te is te isÊ
ä Árja AZ IGE cÁmü vers¢ben, amely egyszerre szÂl arrÂl, hogy az alkotÀs munkav¢gz¢s,
a maga esetlegess¢geivel ¢s hibalehetûs¢geivel (àamÁg szavaim botorkÀlnakÊ), aztÀn arrÂl,
hogy a szavak t¢vedhetnek, illÃziÂkat kelthetnek (àhÁdnak n¢znek minden ragyogÀstÊ) ¢s
v¢g¡l arrÂl, hogy m¢giscsak ez az egyetlen lehetûs¢g¡nk, mert a szavak m¢ly¢n ott szunynyad az Ige, amely sz¢troppantja ugyan a szÂ
csalÂka k¢pzeteit, de ezzel ¢pp annak l¢t¢t bizonyÁtja, ami a szavakon tÃl van. A FELSZíN

ALATT

cÁmü versben a szÂhasznÀlat is ha-

sonlÂ:
àa felszÁn alatt repesnek lobognak
rostokra alvadt
parÀzslÀsaim tüzig¢im
a legboldogabb robbanÀsok
mÀr lÀthatatlan
rengetnek egy vilÀgotÊ
RÀba eszerint hÀrom fû ter¡leten ÃjÁtotta
meg po¢tikÀjÀt. A verset lehetûs¢g szerint ´nn´n k´zl¢s¢nek v¢gsû formÀjÀra redukÀlta; a
lebegtetett szintaxissal azonban a sz´veg belsû ter¢t tÀgÁtotta, jelent¢ssÁkjait megsokszorozta. S v¢g¡l, amint ezt A TEREMT°S cÁmü
vers motivikus szerkezete mutatta, a mü nem
felt¢tlen¡l egyetlen mag k´r¢ szervezûdik,
hanem t´bb k´zpontja is lehet. Nem felt¢tlen¡l egyetlen hang vonja meg Áv¢t, hanem polifon szerkezetü. Az EML°KEZ°S EGY BIRODALOMRA cÁmü vers¢rûl Lator LÀszlÂval besz¢lgetve maga RÀba fejti ezt ki: àMostanÀban beleker¡lt egy fogalom a magyar po¢tikÀba, az egy¢s t´bbk´zpontÃ vers fogalma. Mintegy zÀrÂjelben
megjegyzem: ez a leÁrÂ fogalom a kifejtû ¢s asszociatÁv, illetve disszociatÁv verskompozÁciÂt takarja.
°n gyakran ilyen t´bbk´zpontÃ verset Árok.Ê*
Vers¢pÁtkez¢se ennek k´vetkezt¢ben az
eml¢kezetess¢g k¡lsû, dekoratÁv eszk´zeivel
nem kÁvÀn ¢lni. Lemond azokrÂl a dÁszÁtûelemekrûl, amelyek az eml¢kezetben valÂ
r´gz¡l¢st segÁtik. Helyette a vers elemei maguk vÀjjÀk ki hely¡ket az irodalmi eml¢kezetben. K´ltem¢nyeinek lebomlÀsa ¢s felszÁvÂdÀsa lassabb, hiszen egyszerre k¢tirÀnyÃ:
koncentrÀlt ¢s m¢gis oldott olvasÀsi strat¢giÀt
k´vetelnek. De ami c¢lba ¢r, az ¢ppoly magÀtÂl ¢rtetûdûen foglalja el hely¢t, mint a tapasztalati vilÀg tÀrgyai. De ez a versformÀlÀsi
eljÀrÀs a maga t´bbr¢tegüs¢g¢vel, pontos tÀrgyiassÀgÀval ¢s vibrÀlÂ tudatÀllapot-vÀltÀsaival kitünû eszk´znek bizonyult ahhoz, hogy
a megismer¢s hatÀrain Àt-Àtcsapjon. Mert
RÀba Gy´rgy k´lt¢szete elsûsorban episztemolÂgiai lÁra.
1992-es, K °ZRçT°TEL cÁmü k´tet¢nek a
hÀtsÂ borÁtÂlapon k´z´lt kÁs¢rûsz´veg¢ben
azt Árja, hogy a k´ltû, àlegalÀbbis û Ãgy hiszi, a
l¢lek ¢s a l¢t jÀratlanabb tÀjaira vezet, kicsit a f´l* Domokos MÀtyÀsäLator LÀszlÂ: VERSEKRýL , K¹L TýKKEL . Sz¢pirodalmi, 1982. 368. o.
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fedezûk rokonaÊ. A f´lfedezûk, valÂban, r¢gtûl
foglalkoztatjÀk k¢pzelet¢t, tanÃskodik errûl
K çROMLçS SCOTT KAPITçNY°RT cÁmü verse.
öjabban pedig a K ¹ZBESZñLçS cÁmü, 1994-es
k´tet¢ben elhelyezett A H°J VALLATçSA. àIrigyeljem-e a sarkutazÂtÊ, k¢rdezi, majd a sajÀt
mÀsfajta felfedezûÃtjait ÀllÁtja ezzel szembe:
àÀm ¢n a h¢jat vallatom
feszegetem d´ngetem
kikiÀltozom belûle
a tÃloldalon mi lehet
lyuggatom t´rdelem
nevem karcolom egy szilÀnkra
s Ãj burok vÀr nem messze lÀtom
tÃl ezen a kiÀltozÀson
hahÂzÀs eml¢koszlopÀn tÃl
vÀlaszadÂ valaki valamiÊ
A kilencvenes ¢vekben hirtelen megszaporodott k´teteiben, mint ez a fenti versr¢szlet
is ¢rz¢kelteti, RÀba k´lt¢szet¢nek hangja Ãj
hangnembe modulÀlt. öjabb versei egy Ãj
bensûs¢gess¢g hangjÀn szÂlalnak meg. Az ¢vtized elej¢n m¢g azt Árta korÀbban mÀr id¢zett, EGY KAPCSOS cÁmü vers¢ben, hogy àMinden k¢sei vers / kihÃzott t¡ske / ¢nemm¢ forrott /
t´red¢k term¢szetÊ, de a k¢sei verseken Àt¡t valami mÀs is. A REKEDTESEN, akÀrcsak az EGY
KAPCSOS, Arany JÀnos ýSZIK°I -t id¢zi meg.
Elsû k¢t versszakÀban Ágy:
àRekedtesen szeg¢nyesen
kurtÀn-furcsÀn
ahogyan m¢g
egy ¢ve sem
K´r¡l´ttem hamis orszÀg
Ãgy nevezik az ´regkor
verûf¢nye is fÀtyolos
tÀrsasÀgul fura jÂszÀgÊ
Hiteles ´narck¢p: hiszen ¢ppen ez az elfogadott àfÀtyolossÀgÊ hozza az Ãj versek ÃjdonsÀgÀt. A fÀtyolossÀg nem a k´rvonalak bizonytalansÀgÀt, nem a hangszÁn kopÀsÀt,
nem a szenved¢ly nemess¢g¢nek vagy a megformÀlÀs szikÀrsÀgÀnak megereszkedetts¢g¢t
jelenti, hanem egy mÀs, korÀbban ismeretlen
dimenziÂkba emelt szem¢lyess¢g feltünt¢t.
Az ´reg Arany egy¢bk¢nt mÀs versekben is
felbukkan, Ágy a DUDORçSZçS-ban ¢s az UTñ-

Z¹NG°-ben.

Az ARANY T¹RED°KEI : FOLYTATçS
cÁmü versben pedig egyenesen Ágy Ár: àMenynyire szÁves-´r´mest ezt / folytatnÀm amit Arany tolla kezdettÊ.
A bensûs¢gess¢g Ãj tÂnusai vÀltoztatnak
RÀba formakezel¢s¢n is. A korai versek
visszafogott virtuozitÀsa, majd a k´z¢psû korszak csupasz, anyagszerü sürÁtetts¢ge utÀn
most a kettû szint¢zise j´n l¢tre. A virtuozitÀs
¢s a sürÁtetts¢g v¢gtelen, megindÁtÂ letisztultsÀgban oldÂdik fel. Ilyen sorokra gondolok:
àA kinti ¢s a benti f¢nyek / kigyÃlnak eleny¢sznekÊ
(SZIKRAF°NY ); àSzÂlÁts meg Ãjra hang / sÃgj ism¢t
nekem / hisz nem vagyok k¡l´nben / aki hallgat
csak ÀldozatÊ (FOHçSZ SUGALLAT°RT). Vagy az
elmÃlÀs rettenet¢nek olyan megrendÁtû megfogalmazÀsÀra, mint az ¹REGEMBER F¹L°BRED cÁmü nagy vers zÀrlata:
àF´lriadok s elr¢m¡l´k
¢veim szÀma mennyi
Àlmomba jobb volna visszamenni
¢brenl¢tbûl s ez a legfûbb tudÀsunk
nem ¢bredt m¢g f´l soha senkiÊ
RÀba Gy´rgy nagy formÀtumÃ lÁrai ¢letmüv¢ben az elmÃlt f¢l szÀzad egyik legk´vetkezetesebb, legbÀtrabb ¢s leg´nÀllÂbb kÁs¢rleteit folytatja a modern k´lt¢szet lehetûs¢geit
kutatva. Nem ¡res jelzûk ezek. A gazdag ¢letmüvet term¢szetes mozdulattal birtokba vevû
olvasÂ ritkÀn szokta m¢rlegelni az alkotÀssal
jÀrÂ erûfeszÁt¢seket ¢s az azokat kÁs¢rû k¢telyt, ´r´k bizonytalansÀgot. Hogy tudniillik
a k´ltû maga sem tudhatja soha, hogy a rejtelmes k¡ldem¢ny, az ajÀnd¢k, amit A HAGYAT°K cÁmü, groteszk-fÀjdalmas prÂzavers¢ben cipel, mit tartalmaz, ¢s egyÀltalÀn kinek viszi ¢s hova. àFejem magasra tartom, hogy
senki se eszm¢ljen rÀ: nem ismerem se a c¢lt, se az
irÀnyt. Meg¢rkeztem, ahol megÀllok.Ê Az ´nironikus mozdulat, ahogy a k´ltû f´lveti fej¢t, ¢rtelmezhetû keserü v¢gkifejletnek. De ¢n inkÀbb a nagyobb erû ä a k´teless¢g ä irÀnti
alÀzatot lÀtom benne. °s ugyanakkor a jogos
b¡szkes¢get.
Ferencz Gyûzû
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àBEZZEG A TENGER!Ê
KÀntor P¢ter: BÃcsÃ ¢s meg¢rkez¢s
Magvetû, 1997. 96 oldal, 880 Ft
àFolyami k´ltû vagyok, aki valahÀnyszor tehetem,
meglÀtogatom a tengert ä valamelyik tengert.
°s ha nem tÃl hullÀmos a vÁz, beÃszom m¢lyen,
¢s rÀfekszem hanyatt a tengerre, rÀfekszem az
ûseimre.
°s bÀmulom az eget, amÁg el nem sz¢d¡l´k.
AztÀn kikecmergek a partra, ¢s visszasietek a Duna
mell¢.Ê
KÀntor P¢ter szelÁd-csendes kijelent¢se vagy
inkÀbb megjegyz¢se (àFolyami k´ltû vagyok,
nem vitÀsÊ) e k´tetben eml¢kek ¢s hangulatok
lazÀn ´sszef¢rcelt sorÀt vonja maga utÀn,
amelyek segÁts¢g¢vel rendre remek vershelyzetekbe hozza magÀt, vagy netÀn valaki/valami mÀst. Adott esetben a kiszÀmÁthatatlan
term¢szetü versnyelvet, amely ä mik´zben
ser¢nyen dolgozik a vers¡r¡gy¡l vÀlasztott
t¢mÀn ä egyÃttal lÀtvÀnyosan megjelenÁti e
k´lt¢szet retorikai-po¢tikai hÀtorszÀgÀt.
A àfolyami k´ltûÊ rafinÀltan harsÀny ´nbejelentkez¢s¢t (lÀsd p¢ldÀul A FOLYAMI K¹LTý
vagy az ýS cÁmü verseket) szellemesen r¢szletezik ¢s ÀrnyaljÀk az olyan darabok, mint
p¢ldÀul az elsû ciklust nyitÂ k¢t k¢pleÁrÀs, az
EUGéNE B OUDIN (1824ä1898), STRANDFESTý ¢s a Hendrick Avercampnak (1585ä1634)
szentelt J°G-¹R¹M, amelyek v¢lem¢nyem szerint a k´tet legjobbjai. A CsanÀdi Imre Âta
alig gyakorolt, festm¢nyt leÁrÂ verstÁpus KÀntornÀl sajÀtosan cizellÀlt k¢pek ¢s vilÀgok sajÀtosan cizellÀlt nyelvi megjelenÁt¢s¢v¢ ¢s ¢rtelmez¢s¢v¢ lesz. Ugyanakkor a festm¢nyek
megannyi r¢szlete ¢s r¢szletez¢se, teszem azt
a strandolÂ ¢s korcsolyÀzÂ h´lgyek ¢s urak figyelmes ¢s szeretetteli lajstromozÀsa aktÁv
pÀrbesz¢dbe elegyedik a k´tet t´bbi vers¢t
¢letre csiholÂ szerzû eml¢keinek ¢s benyomÀsainak megannyi r¢szlet¢vel ¢s r¢szletez¢s¢vel. Emitt a konyha, a szoba vagy a Dunapart a helyszÁn, dÁszletek az erk¢lyajtÂ, a fotel
vagy egy r´vid nyelü lapÀt, szereplûk pedig
a gyermek, az apa ¢s a nagyn¢ni. Amott a
normandiai tengerparton ¢s a n¢metalf´ldi
t¢lvid¢ken a s¢tapÀlcÀs f¢rfiak, az ¢rz¢keny
bûrü, napernyûs h´lgyek vagy a buggyos gatyÀt viselû, korcsolyÀs gavall¢rok gy´ny´r-

k´dtetnek minket. Mindk¢t vilÀgot pedig valami megfoghatatlan, Àmde roppant egyszerü t´rv¢nyszerüs¢g szervezi, amely olykor a
mÂka ¢s a kacagÀs k´nt´s¢t ´lti magÀra, olykor viszont a k´nnyesbe hajlÂ eml¢kez¢s szÂlamÀt erûsÁti. No de hÀt Ágy, ilyen egyszerüen
mük´dik az ember, m¢g ha/plÀne ha k´ltû. S
ezt a mük´d¢st k´veti v¢gig a v¢gleges felnûtts¢g tÀvlatÀbÂl a B öCSö °S MEG°RKEZ°S
besz¢lûje. (àA f¢rfikor, igen. / Amit borzongva
vÀrt / s bÀmult a kisgyerek.Ê)
çm ä tapasztalat´sszegzû szem¢lyess¢g ide
vagy oda ä az olvasÂt talÀn nem is annyira a
festett vagy eml¢kezetbe v¢sett k¢peket megelevenÁtû versek mirûlje, egy¢rtelmü k´zlendûje, mint inkÀbb hogyanja, szomorkÀsan jÀt¢kos retorizÀltsÀga ragadja magÀval. Akkor
¢rzi igazÀn a k´ltem¢nyek visszafogottsÀgÀban is sodrÂ iramÀt, amikor szerzûnk a r¢szleteken gondolkodik, azokon babrÀl, azokat
Àrnyalja ä egyszÂval elidûz, s erre csÀbÁtja olvasÂjÀt is. N¢zz¡k p¢ldÀul a strandfestûrûl
szÂlÂ darab variÀciÂs szÂism¢tl¢sekben ¢s
-halmozÀsokban kibomlÂ, tovÀbbÀ aprÂbb
z´kkenûkkel ¢s leheletnyi fordulatokkal elegÀnsan szabdalt gondolatfutamÀt:
à...A strand. Ahol az emberek strandolni szoktak.
Boudin is kiment, kivitte az embereit a strandra.
De nem strandolni.
Kivitte ûket f´l-alÀ s¢tÀlni: JÀrkÀljatok!
Nem t´rûd´tt a homokkal. Hogy majd
homok megy a cipûj¡kbe, a ruhÀjukba.
Nem t´rûd´tt a kifogÀsaikkal...Ê
A k´tet deklarÀlt vez¢reszm¢je (àFolyami
k´ltû vagyok, nem vitÀsÊ) valÂjÀban abban a pillanatban kezd izgalmassÀ vÀlni, amikor t¢nylegesen dolgozni kezd ä eml¢keken, k¢peken, mindenf¢le aprÂsÀgon. Ekkor mÀr a vez¢reszme ment¢n kibomlÂ k´ltûi gondolat ¢s
hanghordozÀs megtalÀlja a maga lehets¢ges
elÀgazÀsait, felt¢teles Ãtvonalait, sebtiben hozott ¢s sebtiben visszavont elhatÀrozÀsait.
(à...Majd felÀllnak, akik ¡lnek, / s le¡lnek, akik
Àllnak, ez elk¢pzelhetû. [...] vagy Ãgy tesznek, mint
akik s¢tÀlni indulnak, / de ugyan hovÀ is mehetn¢nek? HovÀ?...Ê) Pontosan ezekbûl a megdolgozott v¢letlenszerüs¢gekbûl Àll ´ssze az (ember) ¢let(e), sût Àll ´ssze a (k´ltû) k´lt¢szet(e).
KÀntor verseiben a v¢letlenek nem bÀntÂ hÀnyavetis¢gek k´nt´s¢ben jelentkeznek, ha-
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nem esetenk¢nt veretes munkÀkat eredm¢nyeznek. Szerzûnk ars poeticÀja eszerint Ágy
szÂlhatna: N¢zz¡k meg, milyen az ember/a
k´ltû, ha nem veszi olyan halÀlosan komolyan magÀt (àNa, Àlljon meg a menet!Ê), s fûk¢ppen milyen, ha ezt aztÀn halÀlosan komolyan veszi (àNa, akkor munkÀra fel!Ê). (à...Tulajdonk¢ppen mivel ¢rdemelt¢k ki ezt a szerepet? / Mi
volt a bün¡k? Mert hogy semmi, az nem lehet...Ê)
à...s olyasformÀn cikÀznak a szavak,
mint a vÁz f´l´tt a fecskecsapat.Ê
Az çLOM: A BUSZON cÁmü darab hasonlatÀnak hangsÃlyos szÂvÀlasztÀsa (àolyasformÀnÊ) ´nk¢ntelen¡l is utal a lÁrai hasonlat
mindenkori term¢szet¢re, amely KÀntor k´lt¢szet¢nek is sajÀtja. Az àolyan, mintÊ vagy az
àÃgy, mintÊ egy¢rtelmü formulÀja helyett az
àolyasformÀn, mintÊ hatÀrozatlan alakzata nyitja meg a vers metaforikus jÀt¢kter¢t. Mik´zben a szÂk¢p egyik oldala jÂcskÀn hasonlÁt
annak mÀsik oldalÀhoz, ugyanakkor jÂcskÀn
el is hasonul tûle ä m¢gpedig a hasonlatban
kirajzolÂdÂ ¢s felszÀmolhatatlan tÀvolsÀg tapasztalatÀban, amennyiben az egyik nem
pontosan àolyanÊ, csupÀn àolyasformaÊ, mint
a mÀsik. A àcikÀzÂ szavakÊ pusztÀn utalhatnak
a àfecskecsapatraÊ, de el nem ¢rhetik. Az egyszerre hasonlÁtÂ ¢s elhasonulÂ metaforikus
szÂjÀt¢kok sorÀn persze k´nnyü elhasalni,
mely hibÀt v¢lhetûen e mondat papÁrra vetûje is gyakorta elk´veti, talÀn ¢ppen most is.
Nem k´veti el viszont igazÀn jÂ verseiben a
B öCSö °S MEG°RKEZ°S cÁmü k´tet szerzûje. A
hasonlÁtÀs ¢s az elhasonulÀs dinamikus egymÀsrautaltsÀgÀban szervezûdik KÀntor k´lt¢szete, amelyben a metaforikus t´bblettel rendelkezû viszonyszavak jÀt¢kosan terelik egybe a vilÀg megmosolyogtatÂan vagy elszomorÁtÂan jelent¢ktelen t¢nyeit. Jelentûs¢get
csakis meg¢lts¢g¡k ¢s megÁrtsÀguk k´lcs´n´z
nekik.
àAmikor hetvenh¢t ¢ves
leszek, kimegyek ¢n is
hatkor a LukÀcsba Ãszni;
nem leszek hetvenh¢t Ãgyse.Ê
E k´lt¢szet k¢t lehets¢ges vesz¢lye, hogy
esetenk¢nt tÃlsÀgosan k´zel vagy tÃlsÀgosan
tÀvol ker¡lhet egymÀshoz, illetve egymÀstÂl a

metaforikus nyelvjÀt¢k hasonlÁtÂja ¢s hasonlÁtottja. Ilyenkor a hasonlÁtÀs ¢s az elhasonulÀs dinamikus tÀvolsÀg¢lm¢nye helyett tÃl direkt, mÀr-mÀr bÀntÂ azonosÁtÀssal Àllunk
szemben. A FOLYAMI K¹LTý-ben p¢ldÀul ezzel: àposztmodern f´venyÊ (jaj). De alkalmank¢nt az is megt´rt¢nik, hogy az ¢rz¢kÁtû p¢lda ¢s az ¢rz¢kÁtett jelent¢s ¢rtelmezhetetlen
messzes¢gbe sodrÂdik egymÀstÂl, legalÀbbis
ami az ¢rtelmez¢s gy´ny´r¢t illeti. A SCHOPENHAUER °S A KUTYçK cÁmü darab p¢ldÀul
a filozÂfiai okfejt¢s ¢s a filozÂfus h¢tk´znapjai
´sszeszikrÀztatÀsÀnak sokat Ág¢rû fesz¡lts¢g¢vel kecsegtet, Àm a k¢t szÀl ¢rz¢sem szerint
nem ¢r megnyugtatÂan ´ssze, s Ágy a vers v¢g¢n csupÀn erre a helyi ¢rt¢k¢t nem talÀlÂ
banÀlis ´sszegz¢sre futja: àM¢gis, vagy ettûl
f¡ggetlen¡l, vagy talÀn nem is / f¡ggetlen¡l ettûl,
t¢ny, hogy Schopenhauer / szerette a kutyÀkat.Ê
HatÀrozottan Ãgy tünik, mintha ennek a k´ltûi
hangnak t´bb k´ze volna mondjuk PomÀzhoz
(lÀsd a POMçZ HOSSZö FALU cÁmü k´ltem¢nyt),
mint Schopenhauer filozÂfiÀjÀhoz. °s hogy mi
k´ze lehet tovÀbbÀ a versek besz¢lûj¢nek a kutyÀkhoz, nos, azt sem a mÃlt szÀzadi n¢met
filozÂfus ¢s az ebek viszonyÀt taglalÂ darabbÂl,
hanem az ehhez hasonlÂ sorokbÂl tudhatjuk
meg:
àPomÀz hosszÃ falu,
vagy nem is olyan hosszÃ,
csak mint a gyerekkor,
benne a kutyaugatÀs,
benne a karÀcsonyfa,
¢s a karÀcsonyfa alatt
Oszoly-tetû, Kev¢ly-nyereg...Ê
KÀntor P¢ter lÁrai vilÀgÀnak PomÀz olyan
remekbe szabott hasonlata, mint amilyen remek ¡r¡gy a Baka IstvÀnhoz Árt verses lev¢lhez a hasonlatbÂl megelevenedû, sût k¡l´n
kis t´rt¢nett¢ elhasonulÂ ä azazhogy a konyha ablakÀn v¢letlen¡l ber´ppenû ver¢b:
à...bent gubbasztottam, mint kint a verebek. //
ApropÂ ver¢b... Egy hozzÀm beszÀllt ma...Ê
V¢g¡l is:
àBoudin k¡szk´d´tt, szeretett volna jobb k¢peket
festeni.Ê
àMÀs tudta, amit tudott. Pieter Brueghel, a
mester.Ê
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àBezzeg a tenger!Ê
Noha a folyami k´ltû idûnk¢nt k¡szk´dik,
szeretne jobb verseket Árni.
MÀs bezzeg tudja, amit tud. Megannyi bû
szavÃ mester.
No hiszen, a messzi tengerek dagadÂ keblü dalnokai...
çmde:
à°s nincs erû, mely ezen vÀltoztatni tudna,
se szÀnd¢k, s talÀn ok sincs igazÀn,
hisz minden Ãgy van, ahogyan lehet,
vagyis jÂl van Ãgy minden, ahogyan van.Ê
BazsÀnyi SÀndor

K°T BíRçLAT EGY
K¹NYVRýL
Kun çrpÀd: MedÀrdus ¢nekel
Filum, 1998. 60 oldal, 650 Ft

I
A KETTý °S AZ EGY K¹Z¹TT
Kun çrpÀdnak ez a harmadik k´tete, de
mÀris kivehetûk a tudatosan ¢pÁtett ¢letmü
fûbb koordinÀtavonalai: viszonylag keveset
ÁrÂ, de t¢mÀit pontosan v¢giggondolÂ, Ágy
mÂdszereiben radikÀlis szerzû. °s el lehet-e
vÀlasztani a mÂdszer ¢s a stÁlus radikalitÀsÀt?
Aligha. Ha bÀrmilyen, m¢goly jÂl ismert
mÂdszert vagy eszk´zt k´vetkezetesen ¢s kitartÂan alkalmaz az ÁrÂ, akkor stÁlusa is radikÀlis lesz, Àm ez nem jelent sz¢lsûs¢gess¢get
is egyÃttal. A kilencvenes ¢vek Ãj magyar k´lt¢szet¢nek kezdem¢nyezûereje ¢pp ennek
felismer¢s¢ben ¢s v¢gigvitel¢ben rejlik. A
kezdem¢nyez¢s persze minden egyes k´ltû
eset¢ben mÀsban nyilvÀnul meg. Ki a nyugatos, Ãjholdas formÀkat elegyÁti irÂniÀval, ki a
nyelvkritikÀt klasszicizÀlÂ tendenciÀkkal, ki
az amerikai vallomÀsos k´lt¢szet ´nelemz¢s¢t
kapcsolja ´ssze magyaros formakinccsel; sz¡letnek kitalÀlt k´ltûfigurÀk, a kulturÀlis allÃ-

ziÂk mindennapi ¢let¡nk k´ltûietlennek tünû, sivÀr rekvizitumaival elegyednek. Ebbûl
a skÀlÀbÂl jÂ n¢hÀny Àrnyalat jellemzû Kun
çrpÀd legutÂbbi k´tet¢re is.
A MEDçRDUS °NEKEL-rûl elmondhatÂ, hogy
¢rz¢kelhetû benne a müvek, sût a k´tet eg¢sze f´l´tt is ÀtnyÃlÂ kompozÁciÂs k¢nyszer. Az
egyes müvek f´l´tti kompozÁciÂ ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek leggyakoribb eszk´ze a perszÂnÀk, k´ltûi ¢nek kitalÀlÀsa ¢s a lÁrai ¢n hely¢re valÂ
be¡ltet¢se. Kun çrpÀd nem megy olyan meszsze, mint a szem¢lycser¢kkel zsonglûrk¢nt jÀtszÂ KovÀcs AndrÀs Ferenc, de nem az¢rt,
mert nem olyan radikÀlis, mint û. Kun szÀmÀra mÀs miatt fontosak az ilyen ¢n-k´zi-r¢ven utazÂ alakok. A k´tet cÁm¢ben szereplû
MedÀrdus az elûzû Kun çrpÀd-k´nyvbûl ¢rkezett, az ESýK¹NYV -bûl. MedÀrdus azonban
nem besz¢l a versben, nem a lÁrai ¢n hely¢t
foglalja el, nem bel¡lrûl, hanem kÁv¡lrûl lÀtjuk: àA rothadÂ narancsok elûtt MedÀrdus ¢nekel.Ê Nem lÁrai ¢n MedÀrdus, nem is a k´ltû
alakmÀsa, de nem is egy mÀsik ember. Az elûzû k´tet szelleme. Kun çrpÀd eddigi k¢t
k´nyve, az 1991-es B çL cÁmü versgyüjtem¢ny
¢s az 1995-´s novellaf¡z¢r k´z¡l ez a mostani a novellÀsk´tethez kapcsolÂdik szorosabb
szÀlakkal. BÀr az meg az elsû k´nyvben is jelentkezû versciklus¢pÁtû hajlandÂsÀg (ANTON
SZTAHICS SZçMþZET°SBEN íRT V ERSEI , I LION)
k´vetkezetes tovÀbbvitele volt, ahol ezek epikus tartalma talÀlkozott a novellaformÀval.
Persze maga az ESýK¹NYV is nevezhetû versesk´tetnek, egyes darabjai pedig nyilvÀnvalÂan prÂzaversek, p¢ldÀul azok is, melyekben
MedÀrdus alakja f´lbukkan: àT´m¢ny felhûkkel
tusakodom, feh¢r, izmos leg¢nyekkel, talpuk nedves
f¡veken tapad, hÂlyagjukban a vizet a hold mozgatja, gyür´m k´v¢r f¡leiket. Rem¢nytelen fagylaltbirkÂzÀs, hideg olimpiÀsz a t¢li ¢gben. HÂkristÀly
¢s jÃniusban lusta pÀra. HiÃsÀgom, vÁz a nevedÊ
(MEDçRDUS MONDATAI ). A k¢t k´nyv, melyben MedÀrdus szerepel, ikerk´nyv, de Ãgy,
hogy egymÀs tagadÀsa, ellent¢te is. Az ESýK¹NYV bukolikus idill, egy SomlÂ-hegyi szesz¢lyes nyÀr mitikus ¢s anekdotÀzÂ krÂnikÀja,
amikor az esû ¢s a MedÀrd-nap szelleme, MedÀrdus az Ãr. Idill ez, vizes, teremt¢skori
idill, melynek ¢pp lebomlÀsÀt szÂlaltatja meg
az Ãj k´tet. àMinden ¢rzelem rafinÀlt rothadÀsÊ,
mondja a cÁmadÂ ¢s k´tetzÀrÂ versben Kun
çrpÀd. így lehets¢ges az, hogy az itteni MedÀrdus figura sem nem alakmÀs, sem nem
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egy mÀs alak. AbbÂl az elûzû idillbûl j´n, metonimikus tapadÀs r¢v¢n az elûzû k´tet vilÀgÀt hozza magÀval, egy elmÃlt ¢letkort ¢s
¢letszakaszt, mellyel radikÀlisan szakÁt ennek
a k´nyvnek a k´ltûje.
Kun çrpÀd kitalÀlt figurÀi ebben az esetben lÀthatÂlag nem a rejtûzk´d¢st, hanem az
´nfeltÀrÀst, az ´nmeg¢rt¢st szolgÀljÀk. A lÁrai
¢n, a versek besz¢lûj¢nek hangja meglehetûsen egys¢ges ¢s homog¢n a k´tet eg¢sz¢nek
sorÀn. A kompozÁciÂ is ezt a homogenitÀst
hangsÃlyozza. A k´nyv csupÀn k¢t ciklusra
oszlik, az elsû az EGY , a mÀsodik a K ETTý cÁmet viseli. Ez a puritÀn szerkezet nagyon fontos, a k´tet l¢nyeg¢vel kapcsolatos k¢rd¢sekre irÀnyÁtja a figyelmet. Az elsû ciklusban az
egy: egy ember, a lÁrai ¢s ha tetszik, olvasÂi
¢n Àll a k´z¢ppontban, az ´nelemz¢s kintrûl
befel¢ mozog, cs´k´ny´s ´nkeres¢s hajtja:
àKeres a vÁz szenved¢lyesen, akÀr
l¢pcsûn fel is. VonÀsaimat rÀÁrtÀk
hullÀmaira. M¢lyen eml¢kszik rÀm, tudatom
els¡llyedve kagylÂkban ¢s csigÀkban.Ê
(K APCSOLAT AZ EGYIK ELEMMEL)
Azt is mondhatnÀnk, hogy itt nem nyugszik,
aki vÁzre Árta a nev¢t. Akinek az arca hullÀmokon szÂrÂdik sz¢t. Az EGY nem egyszerüen ´nkeres¢s, hanem ´n-´sszeszed¢s, az ¢n
kacatjainak ÀtvÀlogatÀsa ¢s kanonizÀlÀsa. Ez
vagyok, ez nem vagyok:
àSzent çrpÀd (rettegik a hÁvek)
koszos iniciÀl¢n: fej¢n¢l
disznÂszerü l¢gy. Rovarszûr hull
a kez¢ben sz¢tnyitott, ¡res k´nyvbe.
HÀta m´g´tt kett¢hasÁtott angyal.Ê
(ATTRIBUTUM)
A k´nyvet ¢les hatÀr vÀlasztja kett¢: (àEgy
hatÀrozott vonal van hÃzva v¢rrel, / az ¢rzelmek
csak odÀig mer¢szkednek elÊ ä SZ°TVçLASZTçS .)
A hatÀr tÃlsÂ fel¢n a K ETTý talÀlhatÂ, egy
EMBERPçR t´rt¢nete, de akÀr Bergman JELENETEK EGY HçZASSçGBñL cÁmü t¢v¢sorozatÀban, ezek a jelenetek is fûleg a bomlÀs folyamatÀt mutatjÀk. Egy belsû idû l¢pt¢ke szerint
EGY H°T HçZASSçG-ot. àA Szerelmet teremtettem,
hogy elmÃlik, az a halandÂk ¡gye, / mondta neki
aznap ¢jjel az ör (EMBERPçR ).
A k´tetnek a mÀsodik ciklus a sÃlyosabb
fele, itt talÀlhatÂ n¢hÀny olyan vers, melyek

Kun çrpÀd k´lt¢szet¢t a mai magyar irodalom frontvonalÀba ÀllÁtjÀk, ahol az irodalom
a m¢g nem l¢tezû rovÀsÀra terjeszti ki ter¡let¢t, tehÀt formÀlja nyelv¡nket ¢s vilÀgunkat. Ilyen nagy jelentûs¢gü versek v¢lem¢nyem szerint az çRKçDIçHOZ, az EGY HçZASSçG UTOLSñ ñRçI, a LABIRINTUS, az EGY H°T
HçZASSçG, az E GY NYARAM PçRIZSBAN ¢s a
MEDçRDUS °NEKEL.
çrkÀdia hasonlÂ mÂdon szem¢lyes¡l meg,
¢s hasonlÂ szerepet jÀtszik, mint MedÀrdus:
àDrÀga çrkÀdia, a patakbÂl kortyoltam,
s nyelvemet megcsÁpve figyelmeztetett a vÁz.
MÀr guggolva lÀttalak, ahogy vizelsz,
aranylÂra fested, megduplÀzod a forrÀst.Ê
ögy tünik, Kun çrpÀd legfontosabb ûseleme a vÁz, nem v¢letlen, hogy a k´nyvh´z
szervesen illeszkedû borÁtÂ (SzabÂ Dezsûnek,
a k´ltû nemzed¢k¢hez tartozÂ k¢pzûmüv¢sznek a munkÀja), t´bb vÁzi Àllatot is felvonultat
k¢t frÁz¢n. A vÁz ott hullÀmzik magÀn¢leti
APOKALIPSZIS-¢nek hÀtter¢ben: àAz ablakban
itt a tengerÊ, vÁz alatt jÀtszÂdott gyerekkora:
àLekiÀlt anyÀnk a tengerfen¢kre, / menj¡nk reggelizniÊ (A KAKAñHAL), ott ´rv¢nylik a k´tet legutolsÂ soraiban is: àA Maros-parton Ãj pl¢hteknûk sorakoznak. / HallgassÀtok emberek, MedÀrdus ¢nekel!Ê Ugyanakkor a f´ld elv¢sz a k´ltû
alÂl: àF´l-f´ldobott kû vagyok, akit megcsalt / a
gravitÀciÂ, s nincs hova hullniaÊ (EGY HETEM PçRIZSBAN). A levegût pedig nem is ¢rz¢keli,
ahogy azt egy rep¡lûÃt leÁrÀsÀnak kapcsÀn
mondja: àA semmiben jÀrtam, mint a Lajka kutya, / mert ugyanoda ¢rkeztem visszaÊ (ELBRUSZ).
A tüz pedig csak a nem l¢tezûknek lehetûs¢g,
Kun çrpÀdnak, aki csak az egyik elemmel
tart f´nn annÀl intenzÁvebb kapcsolatot, inkÀbb ellens¢g, hiszen az û elem¢nek is ellent¢te: àA meg-nem sz¡letetteknek az a f¢nylû Áv, /
amit egy felizzÂ meteor rajzol az ¢jszakai ¢gen, / az
utolsÂ lehetûs¢gÊ (METEOR). A tüz a tÃlvilÀg eleme itt, a Kun çrpÀd vilÀgÀn tÃli¢: àA tÃlvilÀg
[...], olyan ott mint / a SzaharÀban (forrÂ ¢s steril)Ê
(MEDçRDUS °NEKEL). Ebben az ´sszef¡gg¢sben a steril persze a szÀraz szÂ szinonimÀja.
Kun çrpÀdnÀl lÀthatÂlag keverednek az
´nelemz¢s, ´nlemeztelenÁt¢s elemei a moderns¢g elûtti, term¢szetes mÁtosz- ¢s szimbÂlumhasznÀlattal. (P¢ldÀul: àK¢t h¢tig laktam az
alvilÀgot ¢rted. [...] A szÁv minden sz´rnye rÀd hasonlÁtottÊ ä ORFEUSZ.) Nyelve a nyugatos, Ãjhol-
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das hagyomÀnyon alapul, ugyanakkor ritkÀn
alkalmaz verstanilag is leÁrhatÂ k´t´tt formÀkat, a fegyelmezetts¢g ¢rz¢s¢t a stÁlus kiegyensÃlyozottsÀgÀval, kompozÁciÂinak arÀnyossÀgÀval ¢ri el. Nem foglalkoztatjÀk a
nyelv ¢s a vers lehetûs¢geinek hatÀrai, nem
mintha nem hatÀrÀtl¢p¢sek sorozatÀt kutatnÀ, csak mÀshol, mÀsk¢ppen, û nem az¢rt hajol ki a versbûl, hogy r´gt´n visszan¢zzen rÀ.
A besz¢lû helye term¢szetes a versben, de
nem olyan magÀtÂl ¢rtetûdû a vilÀgban. A
k´nyv minden verse identitÀskeresû darab,
ebben szerepe van kulturÀlis rÀjÀtszÀsainak,
melyekbûl mÀr nem egy beleker¡lt korÀbbi
id¢zeteinkbe is.
Az a k¢p, amivel a mai magyar k´lt¢szetet
gyarapÁtja Kun çrpÀd k´tete, akvarell. Munka k´zben a szerzû vizet kever vÁzzel, de aztÀn nem vastag ecsettel, hanem eg¢sz v¢konnyal lÀt munkÀhoz, ¢s, akÀrcsak MedÀrdus, az esû ritmusÀt k´vetve ¢nekel.
V´r´s IstvÀn
II
A SZERELEM UTOLSñ AJçND°KA
àAz elsû sikÁtÀsra fog talajt MedÀrdus. Abban az
egyetlen csepp esûben ¢rkezik, ami ezen a vid¢ken
hÂnapok Âta az elsû. Legfel¡l m¢g embriÂk¢nt g´mb´ly´d´tt ´ssze benne. ZuhantÀban aztÀn kiegyenesedett, ahogy az esûcsepp is megnyÃlt.Ê így ¢rkezett meg MedÀrdus Kun çrpÀd vilÀgÀba. Mielûtt azon kezden¢nk el gondolkodni, mit jelent, hogy ¢ppen û j´tt el, ¢s mi a funkciÂja
ebben a vilÀgban, azt ¢rdemes megfontolnunk, mit jelent az elj´vetele. Kun çrpÀd
1995-ben kiadott k´tete, az ESýK¹NYV r´vid
kis t´rt¢neteket besz¢lt el, ¢s a fantÀzia gyakorta nem is rejtegetett, de sosem erûszakolt
´nk¢nyess¢g¢vel minden t´rt¢netet a vÁz mes¢j¢v¢ tett. Mintha valaki azt mondta volna,
àminden vÁzÊ, pontosabban azt, àminden a
vÁzbûl j´nÊ. A k´nyv mindek´zben egy fiatal
f¢rfi ¢s feles¢g¢nek ¢let¢rûl szÂlt, de ûk valamik¢ppen mindig mell¢kszereplûi maradtak
MedÀrdus jÀt¢kainak. MagÀrÂl a vÁzrûl azonban nagyon keveset mondott a k´nyv. MedÀrdus valÂjÀban nem akart semmit ebben a
vilÀgban, ¢s maga sem tudta, mi¢rt van itt:
àAz id¢n eny¢m lett a nyÀr, de mit kezdjek vele?

ötjukra indÁtottam a meztelen meg a hÀzas csigÀkat. KihuzigÀltam a gilisztÀkat a f´ldbûl. Megmostam mÀr minden tyÃkot, ¢s unom a kacsÀkat.Ê MedÀrdus Ãgy ker¡lt el¢nk az ESýK¹NYV -ben,
hogy mÀr valÂjÀban elv¢gezte a munkÀjÀt: û
indÁtott az ÃtjÀra minden mozgÀst, û volt a
kezdet alakja, az ÁrÀs kezdet¢¢ is, hiszen az
esûz¢s kezdete ebben a k´nyvben egyszersmind az ÁrÀs kezdet¢t is jelentette. MedÀrdus
tehÀt nem annyira az esû meztelens¢get kedvelû istenek¢nt szÀllt alÀ, sokkal inkÀbb az elbesz¢l¢s, az ÁrÀs, tehÀt magÀnak az ESýK¹NYV -nek az istenek¢nt, aki magÀt a kezdetet jelenÁtette meg.
Ahogy Kun çrpÀd az ESýK¹NYV -ben tette, Ãgy a MEDçRDUS °NEKEL verseiben is a
kezdet t´rt¢neteit Árja, amelyek tulajdonk¢ppeni alapsz´vege itt çdÀm ¢s °va mÁtosza. A
versek besz¢de ä t´bb k¢sûbbi r¢szletez¢sre
vÀrÂ retorikai eljÀrÀsnak k´sz´nhetûen ä mitikus jelleget ´lt, de a sz´vegek nem veszik
eg¢szen komolyan ezt a mitikussÀgot, inkÀbb
az¢rt van rÀ sz¡ks¢g¡k, hogy elbesz¢lhetûv¢
tegyenek egy esetlegess¢gekbûl, v¢letlenekbûl ¢s koincidenciÀkbÂl ÀllÂ vilÀgot, Àm ironikusan elutasÁtjÀk azt a kvÀzi egyetemess¢get, amelynek k¢pzet¢t a prÂzak´tetben MedÀrdus omniprezenciÀja, a versesk´tetben
pedig a szem¢ly- ¢s helynevek sokasÀgÀnak
t´rt¢netbe valÂ szervezûd¢se id¢zett elû. A jÀt¢kos mitologizÀlÀs ¢s e jÀt¢k ironikus id¢zetszerüs¢ge az ÁrÀs ¢s a k´nyv kezdet¢nek vitÀjÀba vezeti be az olvasÂt: a k´nyv, amely mÀr
megjelen¢s¢vel is az àegyÊ eszm¢ny¢t id¢zi
fel, elrendezi a benne megnyÁlÂ ¢let t´rt¢n¢seinek esetlegess¢geit, tehÀt el¢be siet minden olyan reflexÁv tudÀsnak, ami errûl az
¢letrûl kialakulhat, ¢s jÂ elûre meghatÀrozza
azt. Ugyanakkor e n¢lk¡l az egys¢gesÁt¢s n¢lk¡l alkalmasint megÁratlan maradna az az
¢let, amelynek eredete ¢s kizÀrÂlagos formÀja ¢ppen az ÁrÀs. Kun çrpÀd eset¢ben mindez
m¢g egy k¢rd¢ssel pÀrosul: lehet-e egyszerüen gondolkodni? Az egyszerü gondolkodÀs
semmik¢ppen nem egy¡gyüs¢get jelent, hanem azt, hogy mik¢nt mük´dhet Ãgy a gondolkodÀs ¢s az ÁrÀs, hogy ne elûzze meg unosuntalan sajÀt tudÀsÀt. Mindebbûl k´vetkezik,
hogy az irÂnia itt magÀra a kezdetre is vonatkozik, pontosabban arra a k¢ts¢gre, hogy
bÀrmi elmondhatÂ lenne a kezdetrûl a k¢p¢s a mesefüz¢s Àltal. A MedÀrdus alakja k´r¢
szervezûdû mitologizÀlÀs ¢s az emberpÀr-t´r-
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t¢netek k´zismert mitolog¢mÀinak felid¢z¢se
Âhatatlanul allegorikussÀ teszi a besz¢det, hiszen az elbesz¢lt ¢let csak az egys¢gesÁt¢s lehetûs¢g¢t ¢s lehetetlens¢g¢t egyszerre felvillantÂ elbesz¢l¢sben ¢rhetû tetten. TehÀt az
egyszerü gondolkodÀs k¢rd¢se Ãgy is megfogalmazhatÂ, hogy lehet-e nem allegorikusan
besz¢lni, de ebbûl az aspektusbÂl a vÀlasz vilÀgosabban tagadÂ. Ez a kettûs mozgÀs, a
szÀnd¢kolt allegorikussÀg ¢s az allegorikussÀg ironikus kritikÀja hatÀrozza meg azt a
mÂdot, ahogyan Kun çrpÀd a kezdetet, a
kezdet hangsÃlyozottan id¢zetszerü talÀlkozÀs- ¢s elvÀlÀst´rt¢neteit elbesz¢li.
A mitologizÀlÀs ¢s a kezdet nyelvi probl¢mÀjÀt ¢rdemes megk´zelÁten¡nk abbÂl a
szempontbÂl is, amelyet maga a versesk´tet
elsûk¢nt ajÀnl fel az olvasÀs szÀmÀra. A B ESZ°D FELºLRýL cÁmü vers az egyes szÀm elsû
szem¢lyü lÁrai besz¢d, tehÀt egy kulturÀlis
kÂd kereteit hasznÀlja fel az ilyen kÂdoknÀl
erûsebbnek v¢lt ¢s vel¡k szemben eredendûnek felt¢telezett term¢szeti entitÀs megszÂlaltatÀsÀra. De t¢vedn¢nk, ha Ãgy olvasnÀnk a
verset, mintha e po¢tikÀt az foglalkoztatnÀ,
hogy van-e mÂd a term¢szet vagy a term¢szetess¢g lÁrai besz¢dk¢nt valÂ megszÂlaltatÀsÀra. Hiszen a vÀlasz erre a k¢rd¢sre csakis
tagadÂ lehet, mi sem idegenebb a kultÃrÀtÂl
¢s a müv¢szettûl, mint a term¢szet, Ãgy,
amint van. Kun çrpÀd verse valÂjÀban olyan
¢nt alkot meg, aki nem az¢rt hatalmasabb az
emberin¢l, mert f´l´tte nem mÃlik az idû,
hanem az¢rt, mert irÀnyÁtani k¢pes a halandÂ ¢let¢t, sût arra is, hogy viszonylagos szabadsÀgot adjon neki. Az û perspektÁvÀjÀbÂl
n¢zve az ¢let egyszerre bizonyul vezetettnek
¢s szabadnak, egyszÂval sorsnak, de a vers
humorosan lefokoz ¢s ironizÀlva ellehetetlenÁt minden ilyen k¢pzetet, ¢s Ágy a hatalmasabb ¢n megalkotÀsa, csakÃgy, mint MedÀrdus¢, v¢gsû soron nem mÀs, mint a k´lt¢szet
jÀt¢ka egy komolyan aligha vehetû lehetûs¢ggel. àAz ¢gbolt vagyok, aki Àtl¢p / a talaj felett.
Egyetlen fiamat / huszonhat ¢vig a levegûben tartottam, / hogy ne kelljen megismernie senkit. / Magam mellett tartottam huszonhat / ¢vig mint a felhût. Nem akartam, / hogy sz¢tporladjon. K´nnyüv¢
tettem, / engedtem, hogy vigye a sz¢l.Ê Maga a jÀt¢k antikizÀlÂ nyomokat tartalmazÂ ÃjramondÀsa egy jelz¢sekkel ¢lû, sokszor a meseszerüs¢ggel is megel¢gedû mitolÂgiÀnak, amely
ugyan eljÀtszik a gondolattal, hogy valaha l¢-

teztek az ¢letet sorsk¢nt magyarÀzÂ elbesz¢l¢sek, de mÀr nem annyira a sors gondolata
¢rdekli, m¢g kev¢sb¢ a magyarÀzatok lehetûs¢ge, mint inkÀbb a vel¡k valÂ jÀt¢k. M¢gis:
a nem allegorikus besz¢d ¢s az egyszerü gondolkodÀs k¢rd¢s¢ben Kun çrpÀd k´nyve
megtart valamit a mitologizÀlÀs komolysÀgÀbÂl, hiszen ezek a k¢rd¢sek egyszersmind az
¢let t´rt¢netk¢nt valÂ elbesz¢l¢s¢nek probl¢mÀjÀt is magukban rejtik, ¢s bÀr nem azok a
versek a k´tet legerûteljesebb darabjai, amelyekben ez leginkÀbb megfigyelhetû (pl. K APCSOLAT AZ EGYIK ELEMMEL), m¢gis term¢keny
fesz¡lts¢get keltenek az olvasÀsban, ¢s rÀvilÀgÁtanak e po¢tika egyÀltalÀn nem t¢t n¢lk¡li
belsû vitÀira.
A MEDçRDUS °NEKEL cÁmü k´tet k¢t nagyobb ciklusbÂl Àll, ¢s a versek olvastÀn egyre
hatÀrozottabban rajzolÂdik ki egy fiatal hÀzaspÀr elvÀlÀsÀnak t´rt¢nete. A versekben
t´bbnyire egy f¢rfi hangja besz¢l, akivel
szemben a nûh´z tartozÂ retorikai eljÀrÀsok
¢s szÂlamok a t´rt¢netszerüs¢g ¢s az elbesz¢lhetûs¢g elv¢t is fenyegetik. Maguk a versek
a t´rt¢netszerüs¢g megûrz¢s¢re ¢s folytonos
helyreÀllÁtÀsÀra t´rekszenek, amit csak metaforikus mozgÀsok sorÀval ¢rhetnek el. A k´tet
elsû olyan darabja, ahol ez nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik, a K çTRçNY KISASSZONY cÁmü dal, amely
ebben a nemben v¢lem¢nyem szerint a
k´nyv legszebb sz´vege: àMit lÀtsz a kÃtban,
KÀtrÀny kisasszony? / Holle anyÂ sz¢pÁti szebbik
¢nem. / A felfordÁtott k´vek hely¢n emberek ny¡zs´gnek. / RÀtapintok ¢rz¢keny pontjaikra, ha nem,
/ megszorÁtom, ¢s ¢rz¢keny lesz a pont. / Mindenki
gyenge, ¢n csak elviselhetetlen vagyok. / Meg¢rz¢sem vezet, sisteregve ¢g elûttem, mint a / gyÃjtÂzsinÂr. Hol k¢sik a robbanÀs? / Mit lÀtsz a kÃtban,
KÀtrÀny kisasszony?Ê Ezen a ponton Kun çrpÀd k´lt¢szete izgalmas k´zels¢gbe ker¡l Kem¢ny IstvÀn A KOBOLDKñRUS cÁmü k´tet¢nek dalszerü verseivel, amelyek gyakorta
szint¢n Ãgy visznek be a versbe a dalszerüs¢g
stilizÀciÂjÀtÂl elt¢rû, ¢lûbesz¢dbeli holt metaforÀkat (itt: àszebbik ¢nemÊ, àrÀtapintok ¢rz¢keny
pontjaikraÊ), hogy azok ne csupÀn a versbesz¢d irodalmias k¢pzeteit, hanem magÀt a
megszÂlalÂ ¢nt is destruÀljÀk.
A k´tet legkiemelkedûbb verseit a mÀsodik ciklus tartogatja. Az EGY HçZASSçG UTOLSñ ñRçI , a K RñNIKA, az E GY H°T HçZASSçG ¢s
k¡l´n´sen a MEDçRDUS °NEKEL cÁmü k´ltem¢nyekben az ¢let elbesz¢lhetûs¢g¢t, t´rt¢-

Figyelû ã 785

netszerüs¢g¢t a hely- ¢s a szem¢lynevek aszszociÀciÂkkal ¢s pÀrhuzamossÀgokkal rendkÁv¡l inspiratÁvan ¢lû megszervez¢se biztosÁtja.
A t´rt¢netszerüs¢g ebben az esetben semmik¢ppen sem az idû elrendez¢s¢bûl k´vetkezik, sokkal inkÀbb egy PÀrizstÂl Erd¢lyig terjedû t¢r megalkotÀsÀbÂl, ahol a besz¢lû ¢n
¢ppolyan szabadon mozoghat, mint amenynyire szabadon l¢phetnek kapcsolatba egymÀssal az e t¢rhez tartozÂ ismert ¢s ismeretlen tulajdonnevek. Az elbesz¢l¢s ezekben a
versekben olyan utazÀsnak bizonyul, amelynek nem az a c¢lja, hogy valahonnan valahovÀ elvezessen, hanem az, hogy min¢l t´bb
olyan vonallal k´sse ´ssze a helyek ¢s emberek neveit, amelyek keresztezik ¢s ezzel viszonylataiban meghatÀrozzÀk a besz¢lû ¢nt.
Az idû ell¢nyegtelened¢se m¢gsem csupÀn az
utazÀs, az ¢letet t¢rk¢pzetekben elbesz¢lû
gondolkodÀs uralmÀnak k´sz´nhetû. Az elbesz¢l¢sekben a mitologizÀciÂ vonÀsait megtartva vÀltozatlanul jelen van egy olyan szeml¢let is, amely az ¢letet valamilyen j´vûbeli
n¢zûpontbÂl tekintve mÀr befejezett esem¢nysornak lÀtja. így a versek t¢tje nem az,
hogy elbesz¢lhetû-e egy ¢let idûbelis¢ge, hanem az, hogy a nevek hÀlÂzatak¢nt megalkothatÂ-e egy olyan t´rt¢net, amely egyesÁti
a lineÀris mulandÂsÀg ¢s a visszat¢rû k´rk´r´ss¢g, illetve a MedÀrdus alakjÀval jelzett
derü ¢s az elbesz¢lt t´r¢sek ¢s kudarcok tudÀsÀt: àA Stalingrad metrÂmegÀllÂban ihletû a
büz. / A rothadÂ narancsok elûtt MedÀrdus ¢nekel.
/ K¢t golyÂt kapok a gerincembe hÃsz ¢v mÃlva itt,
/ a gy´trû nagy szerelem utolsÂ ajÀnd¢kak¢nt. / A
gyilkosok, k¢t pÀrizsi fiÃ harciasan / kosaraznak a
magasban futÂ szerelv¢nyek alatt, / tÁz m¢terig pontosan k´pnek, / a c¢l e percben egy rendûrmotoros.
/ Petit Ãr, a k´t¢ltÀnc tanÀra egy ûsz / isteni hajszÀlon Àtkel az Eiffel toronytÂl / egy a Trocad¢rÂn
heged¡lû n¢gerigÊ (MEDçRDUS °NEKEL). àVeled
talÀlkoztam a konyhÀn, a kamrÀban, / f¡rdûben,
szobÀban, angyal voltÀl, / ´rd´g, ´regasszony, sÁrtÀl
¢s nevett¢l. / Idegenekbe botlottunk, te bel¢m, ¢n bel¢d. / °jjel felmondta az elmÃlt hat ¢vet a csillÀr,
/ fel¢bredtem szavÀra, felkapcsoltam, lekapcsoltam,
/ RÂma, PÀrizs, Pest, GyergyÂszÀrhegy, suttogott
reggeligÊ (EGY HçZASSçG UTOLSñ ñRçI).
Az ironikus mitologizÀlÀs a versekben
csakÃgy, mint a korÀbbi ESýK¹NYV -ben gyakorta ¢l a BIBLIç-bÂl vagy az antik hagyomÀnyokbÂl ismert t´rt¢netek humoros ÀtÁrÀsÀnak lehetûs¢g¢vel. Az ÀtÁrÀs mÂdja a t´bbi re-

torikai eljÀrÀshoz hasonlÂan erûs vonÀsokkal
jellemzi az ÁrÀs helyzet¢t. AmÁg az ESýK¹NYV ben ezek az ÀtÁrÀsok sokszor kidolgozatlanok
maradtak, addig a MEDçRDUS °NEKEL ÀtÁrÀsai
mindig mÀsk¢pp ism¢tlik meg a k´nyv alaphelyzet¢t, az elvÀlÀst ¢s azt a tapasztalatot,
hogy az ¢let nem ismeri az elsû kezdetet,
hogy amit kezdetnek hisz¡nk, mindig mÀsodlagos: az EMBERPçR cÁmü vers çdÀm ¢s
°va t´rt¢net¢be gondolja bele egy elhagyott
f¢rfi melodramatikus bÀnatÀt, ¢s ezzel ¢rtelmetlenn¢ teszi a mÁtosz bibliai folytatÀsÀt,
MÂzes elsû k´nyv¢nek harmadik fejezet¢bûl
csupÀn az ör besz¢d¢nek rejtett gÃnyossÀgÀt
ûrzi meg: àöjra az egyetlen teremtett embernek
¢rezte magÀt, / ami °va elûtt tÀrsa volt, ellens¢ge
lett a gondolat. / T¡zet gyÃjtott, a lÀngba bec¢zû
szavakat suttogott: / drÀga neml¢tezûm! S ondÂjÀt
a hamuba szÂrta, / A Szerelmet teremtettem, hogy
elmÃlik, az a halandÂk ¡gye, / mondta neki aznap
¢jjel az ör.Ê Az elsû kezdet lehetetlens¢ge egyszersmind azt is jelenti, hogy az, amit egyszerü gondolkodÀsnak nevezt¡nk, v¢g¡l is nem
t´rt¢nhet meg a sz´vegekben. De a k´lt¢szetben sokszor ¢ppen a lehetetlen jÀt¢kai bizonyulnak igazÀn term¢kenynek. A folytathatÂsÀg ¢s a folytathatatlansÀg, az elbesz¢lhetûs¢g
¢s az elbesz¢lhetetlens¢g, az allegorikussÀgnak ellenszeg¡lû, Àm m¢gis allegÂriÀkkal ¢lû
besz¢d t´r¢seinek ment¢n szÀmos izgalmas
´tlettel sz¡letett meg a MEDçRDUS °NEKEL cÁmü k´tet, mely az im¢nti id¢zetet is ÀthatÂ
¢rzelmeknek olyan ´sszetetts¢g¢t tartalmazza, amely nagyon ritka a mai magyar irodalomban.
Schein GÀbor

SZERELEMHIçNY
Dalos Gy´rgy: Vend¢g a j´vûbûl. Anna Ahmatova
¢s Sir Isaiah Berlin. (Egy szerelem t´rt¢nete)
FordÁtotta Schauschitz Attila
Palatinus, 1998. 243 oldal, 996 Ft
Tekint¢lyes idût szÀntam arra, hogy ´sszegyüjtsem ¢s rendszerezzem Dalos Gy´rgy Ãj
k´nyv¢nek valamennyi hibÀjÀt, hiÀnyÀt, tÃlzÀsÀt, ellentmondÀsÀt. A V END°G A J¹V ýBýL
elsû olvasÀsra csalÂdÀst okozott. Szerelmes
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reg¢nyt vÀrtam, romÀncot a terror Àrny¢kÀban, k¢t ellens¢ges vilÀg egyes¡l¢s¢t a szenved¢ly t¡z¢ben. Dalosnak viszont esze ÀgÀban sem volt megk´lteni Anna Ahmatova ¢s
Isaiah Berlin viszonyÀt. GyanÁtom, hogy nem
is a lÀngolÂ szÁvek gyÃjtottÀk fel a k¢pzelet¢t,
hanem azok a vaskos dosszi¢k, melyeket ÀllÁtÂlag a KGB gyüjt´tt ´ssze AhmatovÀrÂl. Az
iratoknak nyomuk veszett, Àm a szerzû ott ragadt a l¢pen, nem szabadulhatott, amÁg meg
nem Árta a k´ltûnû ¢s a moszkvai brit k´vets¢g titkÀrÀnak sorsd´ntû randevÃjÀt. AbbÂl,
amit ´sszeszedhetett, Ãgy, ahogy tudta ä t´bb
non-fiction müfaj (a t¢nyfeltÀrÂ riport, a dokumentumreg¢ny, a portr¢ ¢s az irodalomt´rt¢neti essz¢) hatÀrvid¢k¢n.
Azt bocsÀtottam meg a legnehezebben,
hogy e divatosan müfajs¢rtû k´nyv tÃl k´zeli
rokona annak a n¢pszerü amerikai zsÀnernek, amelyben t´bbre (p¢ldÀul Pulitzer-dÁjra,
m¢g inkÀbb hollywoodi szerzûd¢sre) vÀgyÂ
ÃjsÀgÁrÂk csapnak le valamely ¢rdekes, botrÀnyos esetre, hogy sebesen t¢nyreg¢nyt kanyarÁtsanak belûle. Ez esetben m¢gsem errûl
van szÂ, ami k¢ts¢gtelen¡l Dalos ¢rdeme,
mert egy percig sem hihetj¡k, hogy akÀr Ahmatova ¢let¢bûl, akÀr a nagy terrorbÂl ne lehetne melodrÀmÀt csinÀlni. Szerzûnk persze
hajlamos a tÃlzÀsokra, a rendelkez¢s¢re ÀllÂ
t¢nyek szenzÀciÂs tÀlalÀsÀra, a helyzetek ki¢lesÁt¢s¢re, de ezt betudhatjuk akÀr az ¢letrajzÁrÀs szakmai ÀrtalmÀnak. Szemet kell
hunynunk a szÀjhagyomÀny ÃtjÀn terjedû,
ellenûrizhetetlen ¢rtes¡l¢sek ¢s a sok anekdota felett is: jellegzetes term¢kei egy tÀrsadalomnak, amelyben nem l¢tezik nyilvÀnossÀg. Hogy gyorsan tÃless¡nk a kifogÀsokon, a sz´veg helyenk¢nt pongyola ä mint
a legt´bb fordÁtÀs, ugyanis a k´nyvnek a n¢met az eredeti nyelve (ÀllapÁtottam meg kiss¢ s¢rtetten), ¢s csak abban rem¢nykedhet¡nk, hogy Dalos legalÀbb Àtn¢zte Schauschitz Attila amÃgy korrekt ¢s g´rd¡l¢keny
fordÁtÀsÀt.
Elolvastam a V END°G A J¹V ýBýL-t, de
nem ¢lvezettel olvastam. A v¢g¢re ¢rtem, becsuktam a k´nyvet, mÀs olvasnivalÂt kerestem, ¢s pÀr nap mÃltÀn azon kaptam magam,
hogy nem tudok (¢n sem) szabadulni tûle.
öjraolvastam Ahmatova verseit, meg akartam ¢rteni ennek a talÀlkozÀsnak a jelentûs¢g¢t, megfejteni Ahmatova sorsÀnak titkÀt.

V¢gsû soron a k´nyv hatÀsÀnak titkÀt. A korÀbbi ¢vtizedekben csak szÂrvÀnyosan, szamizdatban, csemp¢szÀruk¢nt jutottak el hozzÀnk a gulÀgrÂl Árott müvek, a nyolcvanas
¢vek v¢g¢tûl azutÀn mÀr zÃdultak rÀnk a lesÃjtÂ t´rt¢nelmi t¢nyek, szÀmadatok, a megrÀzÂ szem¢lyes beszÀmolÂk. Hogyan lehets¢ges, hogy annyi felkavarÂ olvasmÀny¢lm¢ny
utÀn most elûsz´r gondolkoztam el igazÀn
errûl, prÂbÀltam elk¢pzelni, milyen volt a
mindennapi ¢let SztÀlin orszÀgÀban. Hiszen
AhmatovÀt legalÀbbis a legrosszabbtÂl, az
¢sszel mÀr felfoghatatlan sz´rnyüs¢gektûl ä
gondoljunk Mandelstamra, gondoljunk CvetajevÀra ä megkÁm¢lte a sorsa. V¢gigszenvedte ä de tÃl¢lte ä az egymÀst k´vetû terrorhullÀmokat, tisztes kort ¢rt meg, az utolsÂ ¢vekben egyfajta hivatalos megbecs¡l¢s is ´vezte,
kiadtÀk a verseit, k¡lf´ldre utazhatott, ¢s
Àgyban, pÀrnÀk k´zt halt meg.
Anna Ahmatova persze az elsû perctûl osztÀlyidegen volt az Ãj rendszerben. Nemesi,
katonatiszti csalÀdbÂl szÀrmazott, a forradalom elûtt a nyugatos müv¢sz¢rtelmis¢g ¢let¢t
¢lte, f¢rj¢vel egy¡tt az akmeistÀknak nevezett
k´ltûi csoportosulÀsnak volt a tagja, ¢s a magukfajta parnasszista verselûknek nem lehetett hely¡k sem a proletkultban, sem a birodalmi-kincstÀri irodalomban. A csoport n¢hÀny tagja ÀtÀllt, a t´bbiek k´r¡l gyorsan elfogyott a levegû. Gumiljovot m¢g Lenin alatt
belerÀngattÀk egy Àllamellenes ´sszeesk¡v¢si
perbe, ¢s r´vid Ãton kiv¢gezt¢k. Az alkalmazkodÀsra k¢ptelen, megt´rhetetlen MandelstambÂl f´ld´nfutÂ pÀria lett, SztÀlinrÂl Árott
verse pedig v¢gk¢pp megpecs¢telte a sorsÀt,
attÂl fogva csak idû k¢rd¢se volt, mikor j´nnek ¢rte. Erre ¢vekig kellett vÀrnia, alighanem az¢rt, hogy v¢gigjÀrassÀk vele a Golgota
´sszes stÀciÂjÀt. Ahmatova publikÀciÂs tilalom
alatt Àllt ezekben az ¢vekben, viszont tagja
maradt az írÂsz´vets¢gnek. A tagsÀg lÀtszÂlag formÀlis volt, hiszen nyilvÀnosan nem
gyakorolhatta a hivatÀsÀt, a szovjet irodalomban nyoma sem volt annak, hogy l¢tezik
egy Ahmatova nevü k´ltû. M¢gis ez a tagk´nyv jelentett mindent, mert az írÂsz´vets¢gen kÁv¡l nem volt ¢let. Ott adtÀk ki az ¢lelmiszerjegyeket, a lakhatÀsi enged¢lyt, a szem¢lyi igazolvÀnyt, az utazÀsi enged¢lyt, sût a
vonatjegyeket is, ott utaltÀk ki az Ãn. ÁrÂlimitet (a sz´vets¢g tagjainak jÀrÂ, k´t´tt ´sszegü
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p¢nzjuttatÀs) ¢s a taxikeretet. Ahmatova a leningrÀdi Fontannij Domban, a Seremetyev
grÂfok egykori palotÀjÀban lakott, Ãn. kommunÀlis lakÀsban. Az elnevez¢s t´bbsz´r´s
tÀrsb¢rletet takar, ezen a n¢gyszobÀs lakÀson
hÀrom-n¢gy csalÀd hÀrom-n¢gy nemzed¢k¢nek tagjai osztoztak vÀltozÂ szÀmban, de
mindig szük´sen. AhmatovÀt ÁrÂsz´vets¢gi
tagk¢nt megillette a k¡l´n szoba luxusa. Idûrûl idûre vÀllalnia kellett valamennyi fordÁtÀst, bolgÀr, kÁnai k´ltûk Àt¡ltet¢s¢t nyersfordÁtÀsbÂl, hogy megszolgÀlja az ÁrÂsz´vets¢gi
tagsÀgbÂl nyert kivÀltsÀgokat. K´zben verseket Árt a megjelen¢s minden rem¢nye, sût
szÀnd¢ka n¢lk¡l. De nem is az ÁrÂasztalfiÂknak. AhmatovÀnak egyr¢szt nem volt ÁrÂasztala, mÀsr¢szt nem ûrz´tt k¢ziratokat. A verseket a barÀtok tanultÀk be, ¢s ha a k´ltûnû
utÂbb javÁtÀst eszk´z´lt, magÀhoz rendelte a
strÂfafelelûst. A hÀborÃs ¢vek k¡l´n´s mÂdon javÁtottak Anna Ahmatova helyzet¢n. A
blokÀd idej¢n legfelsû utasÁtÀsra k¡l´ng¢ppel
menekÁtett¢k ki az ostromlott vÀrosbÂl a haza
szÀmÀra legfontosabb embereket. AhmatovÀt
Taskentba evakuÀltÀk, ott a kivÀltsÀgosoknak
jÀrÂ szanatÂriumi kezel¢sben r¢szes¡lt, sût
kiadtÀk egy v¢kony versk´tet¢t is. A hÀborÃ
v¢ge fel¢ a gulÀgra hurcolt fiÀnak megengedt¢k, hogy bel¢pjen a V´r´s Hadseregbe, ¢s
Berlinbûl valÂ hazat¢r¢se utÀn visszakapta ÀllampolgÀri jogait.
1945-´t Árunk. R´pke b¢keidû k¢t hÀborÃ,
a meleg ¢s a hideg k´z´tt. A szovjet emberek
fell¢legeznek ¢s ´ntudatra ¢brednek, Ãgy ¢rzik, az Àt¢lt szenved¢sek, a sz´rnyü vesztes¢gek ¢s a gyûzelem utÀn joguk van egy kis szabadsÀgra. Ahmatova felolvasÂesteken vesz
r¢szt MoszkvÀban ¢s LeningrÀdban, ahol a
k´z´ns¢g àszünni nem akarÂ ¡nnepl¢sbenÊ,
a hivatalos tapsrend legmagasabb fokozatÀban r¢szesÁti. (Ki szervezte meg a tapsot? ä
k¢rdezte ÀllÁtÂlag SztÀlin.)
Az oxfordi katedrÀrÂl k¡l¡gyi szolgÀlatba
l¢pett Isaiah Berlin 1945 k¢sû nyarÀn ¢rkezik
meg Ãj ÀllomÀshely¢re, MoszkvÀba. Gyerek
volt m¢g, amikor a forradalom utÀn kivÀndorolt a sz¡leivel, ¢s most felajzottan k¢sz¡lt
a sz¡lûf´ld viszontlÀtÀsÀra. Mindenesetre jÂkora poggyÀsszal indul Ãtnak, hogy a hÀborÃ
utÀni SzovjetuniÂban se kelljen n¢lk¡l´znie a
megszokott k¢nyelmet. Aggodalmai nagyr¢szt alaptalannak bizonyulnak, a kivÀltsÀ-

gosok most sem, itt sem szenvednek hiÀnyt.
Elûtte nyitva Àllnak a lakossÀg elûl elzÀrt, k¡l´nleges boltok, a moszkvai nagyszÀllÂk kitünû konyhÀt visznek, ¢s minden est¢re jut kultÃrprogram. Lelkendezû levelekben szÀmol
be kellemes benyomÀsairÂl, ¢s eltart egy ideig, amÁg rÀj´n, hogy eddig csak a kirakatot
lÀtta. Molotov nem vÀrta repesve a brit k´vets¢g Ãj elsû titkÀrÀt (àNincs sz¡ks¢g¡nk a
r¢gi emberekre!Ê), de volt valaki, aki nagyon
´r¡lt a j´tt¢nek: Borisz Paszternak, akinek
Berlinnel k¡ldtek Ãj csizmÀt emigrÀns rokonai. A PaszternaknÀl tett lÀtogatÀs sorÀn v¢gre ¢rtes¡l¢seket szerezhetett az orosz müv¢szekrûl, mert rÂluk annyit sem tudtak Londonban, ¢lnek-e, halnak-e. JobbÀra haltak, ¢s
nem term¢szetes halÀllal. Babel, Cvetajeva
n¢gy ¢ve halott, Mandelstam h¢t vagy nyolc
¢ve, Pilnyak talÀn '41 Âta. (A gulÀgon elpusztultakrÂl nem ÀllÁtottak ki halotti bizonyÁtvÀnyt, a v¢gelszÀmolÀsnÀl pedig elûszeretettel adtÀk meg a negyvenes ¢vek valamelyik¢t, hogy a hÀborÃ Àldozataik¢nt t¡ntess¢k
fel ûket.)
Isaiah Berlin ûsszel leningrÀdi kirÀndulÀst
tervezett. R¢szben k´nyvgyüjtûszenved¢lye
vezette, miutÀn ¢rtes¡lt arrÂl, hogy az ottani
antikvÀriumok teli vannak a blokÀd alatt elpusztult vagy ¢hezû r¢gi ¢rtelmis¢g potom
Àron elvesztegetett k´nyveivel. A hÁres vÀros
kulturÀlis ¢lm¢nyekkel is kecsegtetett (balett,
p¢ldÀul). Berlin v¢g¡l is egy k´nyvesboltban
futott ´ssze azzal az emberrel, aki elvitte ût
Anna AhmatovÀhoz. Nagy talÀlkozÀsa a k´ltûnûvel hÀrom felvonÀsban zajlott. Elûbb a
vÀrosban tartÂzkodÂ Churchill junior zavarta
meg, aki az utcÀrÂl kiabÀlt f´l honfitÀrsÀnak
a helyi viszonyok k´z´tt kev¢ss¢ jÂl csengû
nyelv¡k´n; Berlin jobbnak lÀtta elk´sz´nni,
az esti viszontlÀtÀs rem¢ny¢ben. Amikor viszont egy asszirolÂgusnû akaszkodott rÀjuk,
kitûl csak ¢jf¢ltÀjt siker¡lt megszabadulniuk.
El¢rkezt¡nk Dalos Gy´rgy k´nyv¢nek egyik
fû k¢rd¢s¢hez: mi t´rt¢nt, mi hangzott el,
amikor Berlin v¢gre kettesben maradt AhmatovÀval? ValÂszÁnüleg elûbb sorra vett¢k a
Londonban ¢lû k´z´s ismerûs´ket, majd Àtt¢rtek kettej¡k k´z´s ¢lm¢nyeire. De mif¢le
k´z´s ¢lm¢nyei lehettek AhmatovÀnak, aki
ekkor ´tvenhat ¢ves, àûsz¡lû, m¢ltÂsÀgteljes
h´lgyÊ ¢s az ¢ppen hÃsz ¢vvel fiatalabb Berlinnek? A Carszkoje SzelÂban nevelkedett ne-
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meslÀnynak ¢s a rigai zsidÂ fiÃnak? Az irodalom, a k´z´s anyanyelv¡k´n Árott k´nyvek ¢s
egy letünt vilÀg, a forradalom elûtti OroszorszÀg vilÀga, amely mindenn¢l erûsebben bet´lt´tte Ahmatova k¢pzelet¢t, aki ¢ppen ez
idû tÀjt dolgozott a PO°MA HýS N°LKºL cÁmü
nagyszabÀsÃ k´ltem¢ny¢n.
A nagy müvel egy idûben az ¢let¢t is megk´lt´tte. Anna rendkÁv¡l okos, erûs akaratÃ
asszony, aki felm¢ri a helyzet¢t, ¢s tudatosan
tÃl¢l¢sre rendezkedik be a sztÀlini SzovjetuniÂban. Az ember mindenoldalÃ deprivÀciÂjÀra ¢p¡lû rendszerben csak arra lehets¢ges t´rekedni, hogy min¢l kevesebb vesztenivalÂnk legyen. Ahmatova a korabeli viszonyokhoz k¢pest is feltünûen ig¢nytelen¡l,
szeg¢nyesen lakott, evett, ´lt´zk´d´tt. Nem
vette k´r¡l magÀt sz¢p, kedves tÀrgyakkal.
Sorra lemondott mindenrûl ä anyagi javak
birtoklÀsÀrÂl, k¢nyelemrûl, elismer¢srûl, sikerrûl, v¢g¡l a szerelemrûl is ä, hogy egyed¡li szenved¢lyk¢nt megtarthassa a versÁrÀst.
GazdagsÀgnak, kalandnak, vesz¢lyes ¢letnek
el¢g volt neki a k´lt¢szet.
A V END°G A J¹V ýBýL h¢t fejezet¢bûl csak
egy foglalkozik magÀval a talÀlkozÀssal, a t´bbi a randevÃ utÂ¢let¢t ¢s messze hatÂ k´vetkezm¢nyeit dolgozza fel. Ahmatova meg volt
gyûzûdve arrÂl, ¢s ebben a hit¢ben a szerzû
is osztozik, hogy r´videsen bek´vetkezett
megb¢lyegz¢se, kizÀrÀsa az írÂsz´vets¢gbûl
egy¢rtelmüen Berlin lÀtogatÀsÀra vezethetû
vissza, sût kettej¡k talÀlkozÂja d´ntû szerepet
jÀtszott a SzovjetuniÂ ¢s Nagy-Britannia k´zti
viszony megromlÀsÀban is. Mindenesetre ¢rdekes, hogy sÃlyos birodalmi gondjai k´zepette milyen kit¡ntetett figyelemmel k´vette
SztÀlin Ahmatova pÀlyÀjÀt, ¢s bizonyÁthatÂ,
hogy nem is egyszer avatkozott be az ¢let¢be,
hol kegyosztÂ jÂ kirÀlyk¢nt, hol b¡ntetû zord
atyak¢nt. Azt nem tudom elhinni, hogy a diktÀtor az AhmatovaäBerlin-¡gy miatt haragudott meg az angolokra, de abban nem k¢telkedem, hogy maga SztÀlin d´nt´tt Ãgy: a k´ltûnû ¢letben marad.
Ha megprÂbÀljuk rekonstruÀlni ä mik¢nt
Dalos k´nyve teszi ä e talÀlkozÀs k¡lsû k´r¡lm¢nyeit, akkor szÀmÁtÀsba kell venn¡nk az
idût: k´zvetlen¡l a hÀborÃ utÀn vagyunk, egy
kortynyi szabadsÀg az Àtmenetileg felf¡ggesztett vagy legalÀbbis enyh¡lû terrorban,
az ´ntudat, az emberi m¢ltÂsÀg visszaszerz¢-

s¢nek mÀmora, nagy vÀrakozÀsok... Ahmatova fia kiszabadul a tÀborbÂl; Ãjra versesk´tetet ad ki, publikÀl az irodalmi lapokban, felolvasÂestekre hÁvjÀk... a forradalom Âta mÀsodszor talÀlkozik k¡lf´ldi emberrel, rÀadÀsul
Berlin nem akÀrmilyen k¡lf´ldi: innen valÂ,
orosz az anyanyelve, de a szabad vilÀgbÂl j´tt,
jÂ ruhÀja, finom szivarja, besz¢d- ¢s gondolkodÀsmÂdja, gesztusai ¢s reflexei egy elveszÁtett, feled¢sbe szÀmüz´tt vilÀgrÂl, egy lehets¢ges ¢s l¢tezû mÀsik vilÀgrÂl hoztak hÁrt.
AhmatovÀnak volt egy jÂ (vagy kev¢sb¢
rossz) ¢ve, r´vid ideig nyomtatÀsban ¢s ¢lûben Ãjra talÀlkozhatott az olvasÂival, ¢s volt
egy lÀzas, Àtbesz¢lgetett ¢jszakÀja, aztÀn megj´tt Zsdanov, ¢s benyÃjtotta a szÀmlÀt. Nagy
pl¢num elûtt mondott besz¢d¢ben sÀrba rÀntotta a leningrÀdi irodalmi folyÂiratokat, szajhÀnak ¢s apÀcÀnak nevezte AhmatovÀt; erre
k´vetkezett a lapokat betiltÂ pÀrthatÀrozat, a
k´ltûnû kizÀrÀsa az írÂsz´vets¢gbûl ¢s nyomÀban a munkÀslevelezûkkel felerûsÁtett sajtÂ hecckampÀnya. A t´k¢letes kiszolgÀltatottsÀg ¢vei alatt hol kapott munkÀt (fordÁtÀst),
hol nem, egy idûre megvontÀk tûle az ¢lelmiszerjegyeket, majd azzal fenyegett¢k, hogy
elveszik tûle a lakÀst. 1949-ben szinte egy idûben letartÂztatjÀk a volt f¢rj¢t, ¢s Ãjra elviszik
a fiÀt. Ezzel az Ahmatova-k¢rd¢s megoldottnak tekinthetû: a k´ltûnû a hatalom tÃsza
lett. K¢t ¢vre rÀ visszakapja ÁrÂsz´vets¢gi tagsÀgÀt. De a pÀrthatÀrozat visszavonÀsa 1988ig, a Gorbacsov-¢rÀig vÀrat magÀra, pedig
idûk´zben meghalt SztÀlin ¢s Zsdanov, volt
egy XX. kongresszus, hatalomra ker¡lt (¢s
megbukott) Hruscsov, j´tt Brezsnyev ¢s r´vid
¢letü utÂdai, volt enyh¡l¢s, leszerel¢s ¢s kulturÀlis kapcsolatok, de AhmatovÀt mindez
mÀr nem ¢rintette: a k´ltûnû hivatalosan
àszajhak¢ntÊ ¢s àapÀcak¢ntÊ halt meg 1966ban.
Elûtte m¢g elutazhatott TaorminÀba, ¢s
k´zvetlen¡l a halÀla elûtt, ´regen, betegen
Oxfordba is eljutott, hogy hÃsz ¢v k¢s¢ssel
visszaadja a lÀtogatÀst. Ekkorra Berlin is idûsebb, ûsz¡lû Ãr, nagykutya Oxfordban, megszÂlÁtÀsa Sir Isaiah, pazar kast¢lyban ¢l elragadÂ feles¢g¢vel ¢s kisfiÀval. Ahmatova mÀr
1956-ban sem kÁvÀnta viszontlÀtni a MoszkvÀba lÀtogatÂ Berlint, az sem lehetetlen, hogy
a hÃs-v¢r Berlin immÀr zavarÂ t¢nyezûv¢ vÀlt
szÀmÀra. Az oxfordi t¡nd¢rsziget pedig olyan
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tÀvolsÀgra volt attÂl, ahonn¢t Ahmatova ¢rkezett, hogy talÀn tudomÀst sem vett rÂla. ý
akkor mÀr hÃsz ¢ve ûrizte azt a megk´lt´tt
szerelmet, amely az elsû talÀlkozÀs nyomÀn
sz¡letett meg, ¢s amely r¢ges-r¢g elszakadt a
lÀtogatÂ szem¢ly¢tûl.
Ha elgondoljuk, milyen es¢lyt ¢s milyen
k´rnyezetet adott a magÀn¢letnek a sztÀlini
SzovjetuniÂ, amely minden eszk´zzel igyekezett ÀtideologizÀlni, v¢gsû soron felszÀmolni
az intimszf¢rÀt, akkor a rendszer bün¢¡l kell
venn¡nk azt is, hogy ¡ld´zte ¢s b¡ntette a
szerelmet ¢s az erotikÀt. Ahmatova magÀnemberk¢nt lemondhatott a szerelemrûl: a hÀborÃs ¢vek alatt arra k¢sz¡lt, hogy a hÀzassÀg
biztonsÀgos r¢v¢be evez egy leningrÀdi orvossal (aki¢rt nem lÀngolhatott tÃl forrÂn, hiszen Taskentban viszonyt kezdett egy lengyel
k´ltûvel, az Anders hadsereg emigrÀns tisztj¢vel). De bÀrmit tartsunk is az eff¢le analÂgiÀkrÂl, AhmatovÀt nem v¢letlen¡l nevezt¢k
az orosz SzapphÂnak. LÁrai ¢nje nem bÁrta elviselni a szerelemhiÀnyt, k´lt´tt hÀt magÀnak
egy szerelmet.
A V END°G A J¹V ýBýL annak k´sz´nheti
hatÀsÀt, hogy rÀtalÀlt Anna ¢let¢nek arra a
sorsfordÁtÂ pillanatÀra, amikor meginog az
addig szilÀrdnak hitt ¢pÁtm¢ny: bel¢p egy vÀratlan vend¢g, ¢s û mindent kockÀra tesz
egyetlen Àtbesz¢lgetett ¢jszakÀ¢rt. A k´nyv
nem ¢letrajz, nem monogrÀfia, nem is szerelmes reg¢ny. Egyetlen drÀmai mozzanatot ismertet ¢letrajzi adal¢kok, versr¢szletek,
visszaeml¢kez¢sek, kordokumentumok segÁts¢g¢vel. De ez a megragadott pillanat olyan
erûs f¢nnyel sugÀrzik, amely Anna Ahmatova
eg¢sz emberi ¢s k´ltûi l¢ny¢t bevilÀgÁtja.
Bori Erzs¢bet

à...HITTEM, AZ°RT
SZñLTAM...Ê
RugÀsi Gyula: Epheszoszi t´rt¢net
Latin Betük, Debrecen, 1998. 215 oldal, 1200 Ft
Neh¢z szabadulni Heller çgnes RugÀsi Gyula
elûzû, az ¹R¹K ROMOK cÁmü k´nyv¢rûl Árott
bÁrÀlatÀnak (Holmi, 1998. 1. 122.) n¢hÀny gondolatÀtÂl. ögy hiszem azonban, nem is felt¢tlen¡l kell, noha ez a recenziÂ legalÀbb anynyira nem lesz annak az elûzûnek az àinkorporÀlÀsaÊ, mint amennyire a k¢t RugÀsi-k´tet
sem ugyanarrÂl besz¢l ä avagy nem ugyanÃgy ä, ¢s persze amennyire ¢n sem vagyok
Heller çgnes.
Annyi azonban bizonyos, hogy mint minden jÂ tanulmÀnyk´tetnek (¢s az elûzû is az
volt!), ennek is van k´z¢ppontja, ¢s meglehetûsen pontosan nyomon k´vethetû koncepciÂja is. Fontos ez a megÀllapÁtÀs, ugyanis e
k´tet voltak¢ppen rendkÁv¡l bonyolult ¢s
szerteÀgazÂ (mindamellett helyenk¢nt igen
gy¢ren dokumentÀlt: tehÀt nehezen felg´ngy´lÁthetû) (filozÂfia?)t´rt¢neti folyamatnak
ered a nyomÀba ä ¢s semmik¢ppen sem sikertelen¡l. MÂdszere alapvetûen filolÂgiai
(vagyis t´rt¢neti), amennyiben elsûsorban toposzkutatÀst v¢gez, a paradÂszisz, vagyis a ä
kezdetben kereszt¢ny ä hagyomÀny(ozÂdÀs)
alakmÂdosulÀsait vizsgÀlja. KutatÀsai hÀrom
¢vszÀzad ä az I. v¢ge ¢s a IV. v¢ge k´z´tti ä
hagyomÀnyt´rt¢net¢re terjednek ki.
Elûsz´r a mellett a k¢rd¢s mellett idûz¡nk
el egy kicsit, hogy a toposzkutatÀs mÂdszere
mif¢le nyelvi lehetûs¢gekkel ajÀnd¢kozza
meg a szerzût. Nem tünik v¢letlennek ugyanis az, hogy mÀr a tanulmÀnyok megÁrÀsÀnak
is erûsen metaforizÀlt, mÀr-mÀr po¢tikus a
cseng¢se. Ehhez pÀrosul a pusztÀn a nyelvi
jelens¢gekre (tropus- ¢s toposzt´rt¢netre, hatÀs- ¢s ¢rtelmez¢st´rt¢netre) korlÀtozÂdÂ kutatÀs is. Mindek´zben pedig egyszerüen nem lehet eld´nteni, hogy milyen pozÁciÂbÂl besz¢l a szerzû! A megnevez(het)etlens¢g ¢s a lokalizÀl(hat)atlansÀg t´bbek k´z´tt annak a fajta
àszabad f¡ggû besz¢dÊ-nek k´sz´nhetû, amelyet RugÀsi szinte t´k¢lyre fejlesztett. Explicite semmik¢pp, de implicite sem biztos, hogy
a sz´vegek puszta ´nmaguk¢rt valÂ besz¢ltet¢se lenne a c¢lja. InkÀbb olyanfajta kÁs¢rletnek lehet¡nk tanÃi, amely valamif¢le k´t¢l-
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tÀncos-mutatvÀnyt, vagy mÀs metaforÀval ¢lve: bizonyos Àtl¢p¢si kÁs¢rletet jelent a profÀn
¢s a szakralizÀlt, a t´rt¢neti-filolÂgiai-dialektikus nyelv ¢s a konfesszionÀlis-¡dvt´rt¢neti
(frye-i ¢rtelemben vett) metaforikus-mitikus
nyelv Àltal kijel´lt, talÀn ÀtjÀrhatÂ, de egyszerre semmik¢ppen sem besz¢lhetû terr¢numai k´z´tt hÃzÂdÂ k´ztes àsenki f´ldjeÊnyelvbe. E k¢nyszerü kÁs¢rlet eredm¢nyek¢ppen azonban ¢ppen az olvasÂ marad hoppon: nem tud(hat)ja, honnan ¢ri kihÁvÀs,
egyÀltalÀn: hogyan helyezi el sajÀt magÀt a
müvel folytatott dialÂgus sorÀn (mert azt az¢rt
felt¢telezem, hogy ilyen olvasÂkra vÀgyik leginkÀbb a pÀrbesz¢det kezdem¢nyezû ÁrÂ). Azt
persze nem tagadom, hogy ez a fajta metaforizÀltsÀg rendkÁv¡li gazdagsÀgot is k´lcs´n´z
a sz´vegnek ä ami pedig k´ztudottan megterm¢kenyÁt mindenfajta besz¢lget¢st.
A hit besz¢de mindenesetre ismeri a szent
teret: itt le kell oldanunk saruinkat, ¢s t¢rdre
kell hullanunk. T¢rden Àllva is el¢g jÂl lÀtszik
azonban (sût: csak ebben az Àllapotban lÀtszik) a szent t¢r biztonsÀgos hatÀrvonalain tÃl
elter¡lû, a t¢r-idû dimenziÂkat is magÀba ´lelû metaforikus, mondjuk Ágy: ¡dvt´rt¢neti tÀj
k¢pe. Nyomban ÀtformÀlÂdik azonban a lÀtott vilÀg arculata akkor, amikor a szeml¢lûdû
metaforikusan f´legyenesedik, ¢s megfeledkezik mindenf¢le szent terr¢numrÂl.
Nos, a mü olvastÀn, Ãgy hiszem, nem t¢ved¢s azt ÀllÁtanom: RugÀsi voltak¢ppen t¢rdepel. A szakrÀlis t¢r a kinyilatkoztatÀs, m¢g
azon bel¡l is ä itt ä az öJSZ¹V ETS°G sz´vege
Àltal kijel´lt sz´veg behatÀrolta pneumatikus
ter¡let. Ez¢rt is ÀllÁthatom azt, hogy a koncepciÂ voltak¢ppen hiÀnyos. Nem a szerkeszt¢s miatt, az ugyanis szigorÃan Àtgondoltnak
tünik, hanem az¢rt, mert a k¡l´nf¢le spirituÀlis Àramlatokon àgellert kapottÊ hagyomÀny
torzulÀsai voltak¢ppen valamihez k¢pest torzultak, neves¡l a kinyilatkoztatÀs eredeti sz´veg¢hez (szellem¢hez?) k¢pest. Az az elk¢pzel¢s
azonban lÀtszÂlag fel sem mer¡l, hogy ezeket
a lehetûs¢geket a kinyilatkoztatÀs korpuszak¢nt kezelt sz´veghagyomÀny mÀr eleve magÀban hordozza ä ¢s nem àÀrtatlanulÊ, a j´vûrûl
àmit sem sejtveÊ!
LÀssunk erre n¢hÀny p¢ldÀt!
Voltak¢ppen az eg¢sz k´tet az ¡dv- vagy
vilÀgt´rt¢net lÀtk¢p¢nek azt a szelet¢t vetÁti
el¢nk, amelyen egyfelûl egy okkult vilÀg el-

s¡llyed¢se, mÀsfelûl annak egy megÃjult formÀban, sokkal idûtÀllÂbb mÂdon valÂ ÃjjÀsz¡let¢se lÀthatÂ. Az els¡llyed¢st az epheszoszi k´nyv¢get¢s szimbolizÀlja (l. EPHESZOSZI
T¹RT°NET), az Ãjra¢led¢st pedig egyfelûl a
kereszt¢ny hagyomÀnyon ¢lûsk´dû, elûsz´r a
Simon mÀgus, majd Valentinosz alakjÀval illusztrÀlt gnÂzis, mÀsfelûl a szem¢lytelen, ki
nem nyilatkozÂ isten k¢p¢t k´zvetÁtû filozÂfia
kvÀzi kereszt¢ny filozÂfiak¢nt valÂ magaÀtment¢se ¢s folytatÂdÀsa is egyben ä ¢s m¢g
sok mÀs irÀnyzat (¢n e kettût ¢reztem a leghangsÃlyosabbnak a müben). Az EGYIPTOMI
AJçND°K cÁmü tanulmÀny a kereszt¢ny teolÂgia (hit?) ¢s a filozÂfia kapcsolatÀt ebbûl a
szempontbÂl tÀrgyalja, ¢s mÀr r´gt´n a tanulmÀny elej¢n megÀllapÁtja, hogy àa filozÂfiÀnak ¢s a teolÂgiÀnak a II. szÀzad v¢g¢ig igazÀbÂl
nem sok mondanivalÂja volt egymÀs szÀmÀraÊ
(88.). Nos, annyi biztos, hogy ez ideig a filozÂfia valÂban nem merÁt(het)ett egy Àrva szÂt
sem a kereszt¢ny teolÂgiÀbÂl. FordÁtva azonban mÀr nem biztos, hogy ez a helyzet. Ilyen
mÂdon posztulÀlva azonban biztos, hogy nem
ez a helyzet.
Nem szokÀs feltenni a k¢rd¢st ä pedig ¢rdemes, ez¢rt most meg is teszem ä, hogy hogyan hallhatta PÀl a damaszkuszi Ãton az ismert szavakat: àSzaul, Szaul ti me diÂkeisz; [...]
EgÂ eimi I¢szusz hon sz¡ diÂkeisz: Saul, Saul, mi¢rt ¡ld´z´l engem? °n vagyok J¢zus, akit te ¡ld´z´l.Ê (APCSEL 9,4ä5.) F¢lre¢rt¢s ne ess¢k: nem
a racionalitÀs talajÀrÂl k¢rdezek. Sokkal inkÀbb az foglalkoztat, hogy a zsidÂ Saulnak a
zsidÂk Istene nem nyilatkozhatott meg a platonikus filozÂfia korporÀlis metaforikÀjÀt
hasznÀlva. Pontosabban: a k¢rd¢s nem az,
hogy mit mondhatott Isten, hanem az, hogy
mit hallhatott Saul. MÀrpedig azt a metaforikÀt, amely azt sugallja, hogy az ember ¢s Istene àen tÂ pneumatiÊ lehet egy, oly mÂdon,
hogy Istenben benne lehet lenni, sem a judaizmus, sem az ñTESTAMENTUM nem ismeri! (Meg
kell jegyeznem: erre a t¢nyre egy TatÀr
Gy´rggyel folytatott besz¢lget¢s vilÀgÁtott rÀ.)
MÀrpedig ismeretes, hogy az eg¢sz pÀli teolÂgia erre a logikÀra ¢p¡l. SzÀmomra mindez
akkor is problematikus marad, ha tudvÀn tudott, hogy a Krisztus-teste k¢prendszert voltak¢ppen az çdÀm-Krisztus, °va-EgyhÀz tipolÂgia irÀnyÁtja. TalÀn nem t¢ved¢s, hogy
azokat a bizonyos falakat (l. A FALAK °S A
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K¹NYV ) ez

a fajta metaforahasznÀlat alaposan
megropogtatta, ¢s nem utolsÂsorban az¢rt,
mert ez a platonikus aspektus is hozzÀjÀrult
ahhoz, hogy a kereszt¢nys¢g kil¢phetett a
zÀrt, monolit zsidÂ-judaista-prÂf¢tai diszkurzusbÂl, ¢s megfogalmazhatÂvÀ vÀlt a àpogÀnysÀgÊ nyelv¢n (ugyanakkor ¢rdekes mÂdon megfogalmazhatatlannÀ a zsidÂsÀg¢n).
HasonlÁt ez a probl¢ma a kereszt¢ny antiszemitizmus¢hoz, amelyre n¢hÀny szÂ erej¢ig a
k¢sûbbiekben kit¢rek.
¹nmagÀban is ¢rdekes probl¢ma tehÀt az,
hogy mÁg i. sz. 70 utÀn a zsidÂsÀg àbezÀrkÂzott
nemzeti hagyomÀnyaibaÊ, addig a kereszt¢nys¢g
igen lend¡letesen l¢pett Àt azokon, ¢s voltak¢ppen egyfajta univerzÀlis hagyomÀny hordozÂjÀvÀ is vÀlt. De vajon mi tette ezt lehetûv¢?
RugÀsi eljÀtszadozik azzal a k¢rd¢ssel, hogy
vajon àmilyen lett volna a kereszt¢ny teolÂgia ¢s
exeg¢zis a hell¢n filozÂfia Ïmegterm¢kenyÁtû hatÀsaÎ n¢lk¡lÊ? AzutÀn tünûdve hozzÀteszi: àTalÀn
olyan lett volna, mint a T ALMUD: ÏkerÁt¢sÎ a judaizmus ÏÂvni-ûrizniÎ szÀnt vilÀga k´r¡l?Ê (101.)
Ha mÀr jÀt¢k, jÀtsszuk v¢gig k´vetkezetesen:
ha Ágy alakult volna, a kereszt¢nys¢g aligha
l¢pte volna tÃl egy marginÀlis zsidÂ szekta
hatÀrait (´nszÀntÀbÂl ä legalÀbbis), ez a k´tet
pedig aligha sz¡letett volna meg ezzel a cÁmmel ¢s tematikÀval!
M¢g mindig ugyanehhez a jelens¢ghez (ti.
a kinyilatkoztatÀs ¢rinthetetlens¢g¢hez) tartozik az a megjegyz¢s¡nk is, amelyet a k´tetet
zÀrÂ monumentÀlis tanulmÀnyhoz, a MELKICEDEK KIRçLYSçGA cÁmüh´z füz¡nk. Eg¢szen ihletett munka ez, neh¢z szabadulni abbÂl a szellemi gravitÀciÂs t¢rbûl, amelyet az
itt felmutatott, majdhogynem po¢tikus-tudomÀnyos arzenÀl Àltal l¢tesÁtett, m¢rhetetlen
gondolati gazdagsÀggal ´vezett, Àm m¢gis
egyetlen k´z¢ppont k´r¡l, a megb¢k¢l(tet)¢s
bibliai gondolata, valamint az Isten-fiÃsÀg,
(°l-Eljon)-szolgÀlat mindenki szÀmÀra adott
lehetûs¢ge k´r¡l l¢tesÁtett a szerzû (persze tudom, hogy ez a megfogalmazÀs tÃlontÃl szük
mederbe tereli a tanulmÀny spirituÀlis gazdagsÀgÀt, ¢s n¢mik¢pp f¢lrevezetû is). çm
m¢gsem mehetek el szÂ n¢lk¡l a mellett a
mÂd mellett, ahogyan a kereszt¢ny (¢s egy¢b)
antijudaizmus k¢rd¢seit tÀrgyalja. Igaz
ugyan, hogy jelen esetben ez a probl¢ma perif¢riÀra szorul, Àm az az ¢rz¢sem, hogy ez
inkÀbb a szak¢rtelemnek k´sz´nhetû, mint-

sem a t¢ma ide nem tartozÀsÀnak. Mert akÀr
errûl is szÂlhatna a tanulmÀny: ezt azonban
ä megÁt¢l¢sem szerint ä csak ¢rintûlegesen teszi. Az ide vonatkozÂ gondolatokat eg¢szen
egyszerüen ¢s r´viden Ãgy rekonstruÀlhatjuk, hogy a GEN. 14-ben villanÀsnyi idûre feltünû Melkicedek (nem inkÀbb Malkicedek?)
alakjÀt az öJSZ¹V ETS°G a ZSIDñKHOZ íROTT
LEV °L 7. fejezet¢ben Krisztus t¡poszÀvÀ avatja. RugÀsi szerint az Ãjsz´vets¢gi szimbolika
szerint itt a Melkicedek mÂdjÀn valÂ fûpap,
J¢zus àtette nem elvÀlasztja, hanem ¢ppens¢ggel
egybefogja a k¢t sz´vets¢g (ti. az Â ¢s az Ãj) ÏvilÀgaitÎ, bizonyÁtva, hogy azok egyetlen szellemi univerzumot alkotnakÊ. Majd szenved¢lyesen hozzÀteszi: àA 7. fejezet valamennyi teolÂgiai okfejt¢se
az im¢nti elûfeltev¢seken alapul, ha ezeket valaki
nem veszi tudomÀsul, az eg¢szbûl az ¢gvilÀgon semmit sem ¢rt.Ê (174.) K¢tlem, hogy a Melkicedek
motÁvumnak egy¢bk¢nt tÀrgyszerüen bemutatott Âkori àrafinÀlt f¢lre¢rtelmez¢seivelÊ (188.)
vitatkozna itt Ágy a szerzû ä noha ezt is megteszi (sorra veszi az ÂegyhÀzi, a melkicedekiÀnus, a gnosztikus, a qumrÀni ¢s a zsidÂ heterodoxia heretikus univerzumait, amelyek
megÁt¢l¢s¢t a Melkicedek toposz aff¢le teolÂgiai àlakmuszpapÁrk¢ntÊ valÂ alkalmazÀsa teszi lehetûv¢). Sokkal inkÀbb annak a teolÂgiÀnak szÂl az im¢nti apolÂgia, amely akÀr a kereszt¢ny-zsidÂ àmegb¢k¢l¢sÊ szolgÀlatÀban,
akÀr ¢ppen az ezzel homlokegyenest ellenkezû szÀnd¢kkal (vagy akÀr valÂban a szellemi
vaksÀg ´nfeledts¢g¢vel) mÀr magÀban az öJSZ¹V ETS°G-ben is felfedezni v¢li a teolÂgiai
antijudaizmus vagy ¢ppen ä horribile dictu ä
a kereszt¢ny antiszemitizmus gy´kereit is.
Ebben a k¢rd¢sben nem kÁvÀnok ÀllÀst
foglalni, mindenesetre eml¢keztetni szeretn¢k arra, hogy ¢ppen az a PÀl, akit a ZSIDñK HOZ íROTT LEV °L szerzûj¢nek tart RugÀsi, vetette papÁrra a THESSZALONIKAIAKHOZ íROTT
1. LEV °L 2,15-ben azokat a sorokat, amelyek
¢ppen az antik antiszemitizmus toposzainak
Àtment¢s¢t teszik lehetûv¢, valamint a kereszt¢ny antiszemitizmus retorikÀjÀnak teljes foglalatÀt is magukban rejtik: àmert ûk meg´lt¢k az
ör J¢zust is ¢s a sajÀt prÂf¢tÀikat is, ¢s minket is
¡ld´znek (v. el¡ld´ztek), ¢s Istennek nem tetszenek,
¢s minden ember ellens¢gei (tÂn iudaiÂn... paszin anthrÂpoisz enantiÂn)Ê. Nekem k¢ts¢geim
vannak afelûl, hogy felt¢tlen¡l a megb¢k¢l¢st
szolgÀlnÀ, ha minden ilyen szentÁrÀsi he-
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lyet megprÂbÀlnÀnk àtisztÀra mosniÊ. Lehet,
hogy hasznosabb lenne szemben¢zni azzal,
hogy ez az ´r´ks¢g mÀr eleve adott. Mindenesetre tiszteletre m¢ltÂ prÂbÀlkozÀsnak tartom a RugÀsi¢t is, csak ¢ppen nem hiszek
benne.
V¢gezet¡l szentelj¡nk n¢hÀny szÂt annak
a k¢rd¢snek is, hogy vajon mi¢rt fordul a
szerzû olyan nagy ¢rdeklûd¢ssel a gnÂzis vizsgÀlata fel¢? (Szeretn¢m, ha most egy pillanatig nem tartanÀ az olvasÂ sui generis bolondsÀgnak ezt a k¢rd¢st ä noha az ä, hiszen hogy
lehet a szenved¢lyt àelmagyarÀzniÊ ä ha
ugyan szenved¢lyrûl van szÂ.) Szerintem
ugyanis l¢tezik egy, az ebbûl a k´tetbûl kiolvashatÂ vÀlasz erre a k¢rd¢sre, amit ¢n mellesleg igen izgalmasnak is tartok. ögy ¢rzem,
valahol Kelszosz AL°TH°SZ LOGOSZç-nÀl kell
elindulnunk a megfejt¢sben (megjelent KomorÂczy G¢za fordÁtÀsÀban a VilÀgossÀg 1969es mell¢klet¢ben). Ez az ÁrÀs ugyanis i. sz. 180
tÀjÀn keletkezett, ¢s arrÂl tesz tanÃbizonysÀgot, hogy a korabeli àpogÀnysÀgÊ nagy valÂszÁnüs¢ggel semmif¢le k¡l´nbs¢get sem tudott tenni a kereszt¢ny ortodoxia, a gnÂzis,
a markionizmus vagy egy¢b, kereszt¢ny szÁnezetü ¢s J¢zus nev¢t emlegetû irÀnyzatok
k´z´tt. Azt is mondhatnÀnk, hogy a gnÂzis
alaposan àbelerondÁtottÊ a k¢pbe. °s nemcsak a gnÂzis, hanem minden olyan Àl- vagy
valÂdi okkult Àramlat is, amelynek k¢pviselûi
k¢pesek voltak (akÀr lÀtszÂlag, akÀr valÂsÀgosan is) imitÀlni avagy produkÀlni a korabeli
¢s korÀbbi kereszt¢ny pneumatikusok Àltal
elûid¢zett term¢szetfeletti jelens¢geket (nemcsak a àcsodÀkraÊ gondolok itt, hanem p¢ldÀul a glosszolÀliÀra, valamint a àprÂf¢tÀlÀsraÊ). Aki valamennyire is jÀratos korunk egyhÀzi ¢s spirituÀlis irÀnyzataiban, jelens¢geiben, az hamar felismeri, hogy milyen sok hasonlÂsÀg fedezhetû fel az akkori ¢s a mai Àllapotok k´z´tt. Az az ¢rz¢sem ä ¢s ebben term¢szetesen nem lehetek biztos ä, hogy RugÀsi ¢ppen ez¢rt voltak¢ppen azzal prÂbÀlkozik, hogy az ÂegyhÀz vilÀgÀban ¢rtse meg
azokat a t´rv¢nyszerüs¢geket, szellemi mozgÀsokat, amelyek segÁts¢g¢vel az arkhÂnok ¢s
exÃsziÀk, d¡namiszok ¢s daimÂnok Ãtja nyomon k´vethetûv¢, kitapinthatÂvÀ vÀlik ä akÀr
m¢g ma is.
BÀrmi legyen is az indÁt¢ka, amit csinÀl,
azt nagyon jÂl csinÀlja RugÀsi Gyula. Bizo-

nyos, hogy valÂdi csemege lesz ez a k´nyv az
Âkori hagyomÀnyok irÀnt ¢rdeklûdû olvasÂ
szÀmÀra ä àbÀrhonnanÊ olvassa is.
VattamÀny Gyula

A HOLMI POSTçJçBñL
ONTIKUS KRITIKA
°S ONTOLñGIAI KRíZIS
ElûszÂ
Amennyiben ÁrÀsunk arra vÀllalkozik, hogy a
kritikai, a hermeneutikai ¢s az ontolÂgiai
gondolkodÀs egymÀsra vonatkoztatottsÀgÀt
egy konkr¢t kritikai ÁrÀs ¢s egy ¢ppen anynyira k¢zzelfoghatÂ hermeneutikai k¢rd¢s viszonylatÀban szeml¢lje, azt az ¢rzetet keltheti, mintha l¢nyege a kiindulÀsul vett kritikai
ÁrÀs cÀfolatÀban Àllana, akÀrha pol¢miÀt kÁvÀnna folytatni egy eszmeis¢g vagy akÀr csak
egy adott filolÂgiai iskola ellen egy mÀsik v¢delm¢ben. çm korÀntsem ¢rhetn¢ enn¢l nagyobb f¢lre¢rt¢s ÁrÀsunkat. A k´vetkezûkben
kifejt¢sre ker¡lû gondolatok ugyanis pontosan annak okÀt igyekeznek f´ltÀrni, hogy a
kritikai szeml¢letmÂd ä eredet¢tûl f¡ggetlen¡l ä mi¢rt nem tud vitapozÁciÂt teremteni
ontolÂgiai ihletetts¢gü szellemi kezdem¢nyez¢sekkel. Azaz ÁrÀsunk vita, s bÀrminemü
apologetika lehetûs¢g¢nek neml¢t¢bûl indul
ki, ¢s e lehetetlens¢g ontolÂgiai okait kÁvÀnja
f´ltÀrni.
Ugyanakkor v¢gzetes hiba volna a jelzett
lehetetlens¢get a kritikai gondolkodÀs hiÀnyossÀgaibÂl vagy az ontolÂgiai gondolkodÀs
mintegy magasabbrendüs¢g¢bûl eredeztetni.
Nem mindig arrÂl van ugyanis szÂ, hogy az
adott kritikai kezdem¢nyez¢s tudomÀnyosan
eleve kidolgozatlan, szakmailag nem kellûen
megalapozott, v¢giggondolt vagy megfontolt. °ppen ellenkezûleg: min¢l kritikaibb
egy adott filozÂfiai vagy filolÂgiai gondolkozÀsmÂd, min¢l inkÀbb k¢pes t´k¢lyre vinni
azt, aminek lennie l¢nyeg¢t tekintve adatik,
annÀl kev¢sb¢ k¢pes arra, hogy ¢rvekkel,
azaz ontolÂgiai gondolkodÀsmÂd szÀmÀra vi-
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tathatÂ, mert vitatandÂ argumentumokkal,
vagyis fordulatot kivÀltÂ okokat magÀban foglalÂ irÀnymutatÂ jelz¢sekkel szolgÀljon. Vita
alatt term¢szetesen nem egymÀs hol udvariasan korrekt, hol p´khendien hÀnyaveti helyreigazÁtÀsÀt ¢rtj¡k, hanem olyan dialÂgust,
melyben sajÀt gondolatmenet¡nk irÀnymÂdosÁtÀsÀnak lehetûs¢ge, azaz nyitottsÀgÀnak
f´lismerhetûs¢ge rejtezik.
Az alÀbbi m¢rlegel¢seink tehÀt egyetlen
k¢rd¢sre keresnek vÀlaszt: Mi¢rt van Ágy?
1. A kritikussÀg ontikus alapja
a) A Kisbali-f¢le Gadamer-kritika alaphangja ¢s
alapgondolatai
Ha abbÂl indulunk ki, hogy jelentûs tudomÀnyos müvekkel kapcsolatban legalÀbb hÀrom relevÀns ¢s autentikus megk´zelÁt¢si
mÂd l¢tezik, nevezetesen a d´bbent hallgatÀs, a kritikai vitapozÁciÂ ¢s a meg¢rintett tovÀbbgondolÀs, s ha abban is egyet¢rt¡nk,
hogy az epigonÀlis viszonyulÀs minden megnyilvÀnulÀsi formÀjÀban m¢ltatlannak tekintendû, tovÀbbÀ ha az sem k¢ts¢ges, hogy Gadamer I GAZSçG °S MñDSZER (W AHRHEIT UND
METHODE) cÁmü müve nem m¢ltatlanul minûs¡l jelentûs tudomÀnyos ¢rtekez¢snek, akkor Kisbali LÀszlÂ tollÀbÂl a Holmi hasÀbjain A FILOLñGIA BOSSZöJA, AVAGY GADAMER
ESETE A PIETISTA HERMENEUTIKçVAL cÁmmel
megjelent kritikai ÁrÀst1 ä c¢ljÀt tekintve ä
mindenk¢ppen a relevÀns ¢s autentikus megk´zelÁt¢si mÂdok mÀsodik vÀlfajÀhoz tartozÂnak tartozunk elismerni. °spedig m¢g akkor
is, ha Kisbali kiss¢ militÀns, Ath¢n¢bûl pl. f¢ktelen fÃriÀt formÀlÂ fejteget¢s¢nek nyelvezete arra talÀn alkalmas, hogy mind a viktoriÀnus kor detektÁvirodalmÀnak,2 mind pedig
a n¢pszerü mozgÂk¢pmüv¢szet motÁvumkincs¢bûl m¢lyet merÁtve3 megÃjÁtsa a filolÂgiai
diszkurzust, arra azonban talÀn kev¢sb¢,
hogy a sajÀt gondolatmenet¢hez tapadÂ lehets¢ges k¢telyek kellû kidolgozÀsÀn filolÂgiai figyelmess¢ggel fÀradozz¢k.
Ez¢rt, amennyiben az alÀbbiakban Kisbali
ÁrÀsÀnak ¢rdemi kihÁvÀsaira kÁvÀnunk kit¢rni, Ãgy elsû feladatunk ¢ppen abban Àll, hogy
k¢rd¢seinek ¢s t¢ziseinek relevanciÀjÀra ´sszpontosÁtsunk, s ne mer¡lj¡nk el sem nyelvezet¢nek, sem pedig sorok k´z´tti c¢lzÀsainak
bÀr k¢ts¢gkÁv¡l n¢mileg aktuÀlis, de semmik¢ppen sem idûszerü provokÀciÂiban, l¢v¢n
ezek bÀr ¢rthetûek publicisztikai, sût ä mint

a tanulmÀny n¢hÀny hÂnapos recepciÂt´rt¢net¢bûl k¢ts¢get kizÀrÂan kitünik ä k´zv¢lem¢nyt formÀlÂ fegyvert¢nyk¢nt,4 de ettûl
m¢g korÀntsem vÀlnak filolÂgiai tett¢. AnnÀl
is kev¢sb¢, mivel mind a b´lcselet müv¢szete,
mind a b´lcs¢szet tudomÀnya f¡ggetlen a k´z
v¢lelmeitûl, f´lt¢ve, hogy eredeti s nem pusztÀn eredeztetett. Mivel a filolÂgus szÂlani ¢s
hallgatni egyarÀnt gondolkodva k¢pes eszm¢lû, Kisbali ÁrÀsa arra indÁt, hogy a nem filolÂgiait, a csak retorikailag kimunkÀltat a filolÂgia ¢s a szerzû irÀnt ¢rzett kettûs tiszteletbûl a tovÀbbiakban lehetûleg elhallgassuk, ¢s
kizÀrÂlag a b´lcselet k¢t ÀgÀnak bÀrmelyike
felûl ¢rtelmezhetû k¢rd¢seket vonjuk szeml¢lûd¢s¡nk homlokter¢be.
Ha ezzel a szellemis¢ggel olvassuk ÁrÀsÀt,
Kisbali munkÀja a k´vetkezû gondolatmenetet k´rvonalazza: 1) Mivel a hermeneutikai ¢s a
nem hermeneutikai5 megk´zelÁt¢s is egyazon l¢tezû,
nevezetesen az adott ¢s adottsÀgÀban tÀrgyiasult
(objektÁve l¢tezû) sz´vegre koncentrÀl (k´rhintak¢nt
ak´r¡l àforogÊ), ez¢rt k¢ts¢gtelen annak a meggyûzûd¢snek az igazsÀga, àhogy van valamif¢le hely,
amelyet valamik¢ppen meg kell ¢rten¡nk. E sz´veg
vagy sz´vegr¢sz l¢t¢t mindenk¢ppen pûre t¢nynekÊ
kell tekinten¡nk (1276.), f¡ggetlen¡l attÂl, hogy
szeml¢letmÂdunk kritikai vagy hermeneutikai. 2) E
puszta l¢t hiÀnyzik Gadamer fûmüv¢nek egyik relevÀns hely¢n, nevezetesen a W AHRHEIT UND
METHODE mÀsodik r¢sz¢nek, rÂmai kettes jelzetü
fejezet¢nek mÀsodik alfejezet¢ben.6 Ott ugyanis Gadamer Rambach I NSTITUTIONES HERMENEUTICAE SACRAE cÁmü müv¢re utal annak alÀtÀmasztÀsÀra, hogy a pietizmus korÀnak hermeneutikÀja
a meg¢rt¢s alapk¢rd¢seinek tÀrgyalÀsakor megk¡l´nb´ztette a subtilitas intelligendit egyr¢szt az
explicanditÂl, mÀsr¢szt az applicanditÂl, mely
utÂbbinak Gadamer centrÀlis jelentûs¢get tulajdonÁt. Kisbali ezen a ponton arra utal, hogy a Gadamer Àltal 235-´s szÀmon hivatkozott, MorustÂl
szÀrmazÂ citÀtum nem tÀmasztja alÀ az applikÀciÂ
fogalmÀnak bevezet¢s¢t. E f´lt¢telez¢s¢bûl kiindulva arra a szarkasztikus k´vetkeztet¢sre jut, hogy
Gadamer, aki csak Morus ´sszefoglalÀsÀban ismerte Rambach müv¢t, nyilvÀn elkeverte a valÂban ide
vonatkozÂ helyet helyesen id¢zû c¢dulÀjÀt (1279.).
3) Rambach müv¢nek Àtn¢z¢s¢t k´vetûen azutÀn
mintha kiss¢ vÀltozn¢k Kisbali hozzÀÀllÀsa e k¢rd¢shez. RÀakadvÀn ugyanis a hallei pietistÀnÀl az
applicatio (adplikatio) fogalmÀra, aspektusvÀltÀsra k¢nyszer¡l, s immÀron t´bb¢ nem az a k¢rd¢ses szÀmÀra, hogy a Gadamer hivatkozta rambachi
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hely, ill. gondolat l¢tezik-e, hanem hogy Rambach
subtilitas gyanÀnt tÀrgyalja-e az applikÀciÂt, mint
Morus nyomÀn Gadamer (1282. k.)? Kisbali
Rambach sapienter adplicare megfogalmazÀsÀbÂl arra k´vetkeztet, hogy nem. S e k´vetkeztet¢s¢t
ä n¢mileg a korÀbbi, az applikÀciÂ fogalmÀt RambachtÂl eltagadÂ aspektust ¢rv¢nyesÁtve ä szÀmszaki
adatokkal is igyekszik elûk¢szÁteni, amennyiben annak a n¢zet¢nek ad hangot, hogy az applikÀciÂnak
a rambachi àhermeneutika eg¢sz¢ben bet´lt´tt sÃlyÀrÂl [szerep¢rûl? V. K.] [...] fogalmat alkothatunk, ha tudjuk, hogy a t´bb mint nyolcszÀz oldalbÂlÊ az applikÀciÂra vonatkozÂ r¢sz àm¢g hÃszat
sem foglal elÊ. 4) Kisbali ezek utÀn olyan hely kutatÀsÀra adja fej¢t, mely mind Rambach nev¢t,
mind a hermeneutikai subtilitasokat, mind pedig az
applikÀciÂ fogalmÀt tartalmazza, hiszen nyilvÀn
egy ilyen hely zavarhatta ´ssze a ä Kisbali v¢lelme
szerint ä k¢sz¡letlens¢gen ¢rt heidelbergi filozÂfust,
¢s vezethetett a v¢n szil¢ziai Ãgymond filolÂgiai hibÀjÀhoz, melynek immenzis dimenziÂjÀt Kisbali a
k´vetkezû megfogalmazÀssal teszi k¡l´n´sen is
szeml¢letess¢: àRespondeo dicendum [dicendo?]:
[...] az¢rt ez el¢g nagy bolha.Ê S valÂban Kisbali
Friedrich L¡cke Schleiermacher-kommentÀrjÀban
rÀ is akad egy ilyen ´sszekuszÀlÂdÀsra (n¢zete szerint) alapot adÂ helyre.
b) A Kisbali-f¢le Gadamer-ÁrÀs kritikai jelleg¢nek
mibenl¢te
Eddig adÂsok maradtunk arra vonatkozÂlag,
mit ¢rt¡nk kritikÀn. A fogalomhoz tapadÂ ¢rtelmez¢sek k¡l´nb´zûs¢ge ugyanakkor alapvetûen meghatÀrozza azt a perspektÁvÀt,
melybe ÁrÀsunk az alkalmazÀs hermeneutikai
k¢rd¢s¢t ¢s Kisbali Gadamer-dolgozatÀnak
filolÂgiai probl¢mÀjÀt v¢g¡l is helyezni k¢nytelen. Elsû ´nmagunknak szegezett k¢rd¢s¡nk tehÀt az, hogy a kritika szÂt a Kant-filolÂgia nyomÀn ismeretfilozÂfiai vagy inkÀbb a
szÂ Àtlagos ¢rtelm¢t k´vetve ä pl. az irodalmi
kritika analÂgiÀjÀra ä szeml¢leti, vilÀgn¢zeti
jelent¢ssel tartjuk-e f´lruhÀzandÂnak, avagy
esetleg egy harmadik ¢rtelemben veendû-e a
kifejez¢s?
Amikor Kant legfûbb müv¢ben a tiszta ¢sz
kritikÀjÀnak tÀrgyk´r¢be utal mindent, ami a
transzcendentÀlis filozÂfia ¢pÁtûk´ve lehet,7 s
a tiszta ¢sz kritikÀjÀn nem àk´nyvek ¢s sziszt¢mÀk kritikÀjÀtÊ ¢rti, àhanem az ¢sz egyÀltalÀn mint
¢sz k¢pess¢g¢nek kritikÀjÀt, ama t´rekv¢s¢nek vonatkozÀsÀban, hogy m i n d e n t a p a s z t a l a t t Â l f ¡ g g e t l e n ¡ l ismereteket szerezzen,

ide ¢rtve bÀrmif¢le metafizika lehets¢ges vagy lehetetlen voltÀnak eld´nt¢s¢t, tovÀbbÀ mind forrÀsainak, mind terjedelm¢nek ¢s hatÀrainak ä elveken
alapulÂ ä meghatÀrozÀsÀtÊ,8 a kritikÀnak mint
metÂdusnak radikÀlis ¢rtelmet ad: a kritikÀnak kritikai ´nszeml¢let az elûf´lt¢tele,9 s l¢nyeg¢t tekintve ä a g´r´g krÁnein ige eredeti
¢rtelm¢ben ä nem csak az eljÀrÂ mÂdszer illet¢kess¢g¢ben valÂ korlÀtozÀsÀt (Einschr¤nkung), de behatÀrolÀsÀt (Begrenzung),10 azaz
lÀtÂk´re horizontjelleg¢nek ¢szlel¢s¢t is magÀban foglalja. Ha tehÀt Kisbali ÁrÀsa e kanti
¢rtelemben kritikai volna, akkor egyr¢szt
tisztÀban kellene lennie nemcsak a sajÀt metafizikai lÀtÂk´r¢nek ¢s a gadameri hermeneutikai l¢telm¢leti horizontjÀnak alapvetûen elt¢rû ontolÂgiai stÀtusÀval, de az ebbûl
reÀ hÀramlÂ kihÁvÀsokkal is. çm azutÀn, hogy
Kisbali ä kitünû filozÂfiat´rt¢n¢sz l¢v¢n ä
nem hallgatja el ama k¢rd¢s fontossÀgÀt,
hogy a hermeneutika ¢s hermeneutikat´rt¢net k¡l´nb´zûs¢g¢bûl k´vetkezûleg àGadamer elm¢lete akkor is s¢rtetlen¡l Àllhat, ha t´rt¢neti utalÀsai11 nem [volnÀnak] tÀmadhatatlanokÊ
(1280.), e belÀtÀst egyszerüen elhessegeti magÀtÂl. M¢g a sajÀt n¢zetrendszer¢nek Gadamer filozÂfiÀja Àltali ¢rintetts¢g¢bûl fakadÂ
k´vetkeztet¢seket sem vonja le, holott Kant
szerint a tiszta ¢sz kritikÀja a tiszta ¢sz peres
k¢rd¢seiben csakis az¢rt ¢s annyiban tekinthetû illet¢kes bÁrÂi instanciÀnak, mert ¢s
amennyiben e peres k¢rd¢sekbe bele nem
bonyolÂdott.12
Maradna a kritika klasszikus Ãjkori ¢rtelme, mely olyan tudomÀnyos bÁrÀlatot jelent,
amelynek rangjÀt a f´lk¢sz¡lts¢gen kÁv¡l a
tÀrgyszerüs¢gen tÃl a szem¢lyes hiteless¢g ¢s
tÀj¢kozottsÀg adja. Ugyanakkor Kisbali fejteget¢seinek oknyomozÂ jellege a kritikussÀgnak e kategÂriÀjÀba valÂ tartozÀst jogt´rt¢neti aspektuson kereszt¡l teszi megÁt¢lendûv¢:
ha Kisbalit a kritika bÁrÀlati eszm¢nye vezetn¢, akkor ennek az ¢rtekezû sz´veg kimunkÀlÀsÀn is hÀtra kellene hagynia a nyomait.
így pl. Kisbalinak nem csak a nyomozÂ hatÂsÀg szerep¢t kellene ellÀtnia: nemcsak terhelû, de f´lmentû bizonyÁt¢kok utÀn is k´teles volna kutatni. S e k´teless¢ge bel¡lrûl fakadÂ sz¡ks¢glett¢ kellene hogy vÀlj¢k. TovÀbbÀ olyan bÁrÂi instanciÀt is ildomos lenne talÀlnia, mely f¡ggetlen a nyomozÀst folytatÂ
szem¢lytûl ¢s az ¡gy¢szi feladatot ellÀtÂ szerzû
gondolkodÀsrendszer¢tûl. Hisz ne feledj¡k:
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jogt´rt¢netileg tekintve a nyomozÀst folytatÂ
bÁrÂ nem aufkl¤rista, hanem inkvizÁtor.
Kisbali ÁrÀsÀnak kritikai jellege ugyanakkor vitathatatlan. F´mer¡l tehÀt a k¢rd¢s, a
kritikussÀg ¢rtelm¢nek meghatÀrozÀsakor
nem abbÂl kellene-e kiindulnunk, ami a kategorizÀlÀsban eddig akadÀlyozott, nevezetesen az ÁrÀs oknyomozÂ jelleg¢bûl, azaz mÀs
szÂval igazsÀgkeres¢s¢bûl ¢s igazsÀgfogalmÀbÂl?
c) Kisbali Gadamer-kritikÀjÀnak igazsÀgfogalma
Kisbali ÁrÀsa egyetlenegy k¢rd¢sre keres vÀlaszt. Igaza van-e Gadamernek az alkalmazÀs hermeneutikai megÁt¢l¢se tekintet¢ben? E k¢rd¢s Ãtk´zben lÀtszÂlag jelent¢ktelen vÀltozÀson
megy kereszt¡l, Àt¢rt¢kelûdik, ÀtformÀlÂdik.
A k¢rd¢s, melyre v¢g¡l is Kisbali vÀlaszÀt
megleli, ekk¢ppen hangzik: Igaz-e, amit Gadamer az alkalmazÀs hermeneutikai megÁt¢l¢se tekintet¢ben ÀllÁt?
A k¢t k¡l´nb´zû k¢rd¢s lÀtszÂlag ugyanazon ¢rdeklûd¢s l¢nyegtelen elt¢r¢seket mutatÂ k¢t lehets¢ges megfogalmazÀsa, valÂjÀban azonban k¢t teljesen elt¢rû gondolkodÀsi
forma l¢nyegi megnyilatkozÀsa. Az elsû k¢rd¢s ugyanis olyan igazsÀgfogalombÂl indul
ki, mely nem korlÀtozhatÂ, legfeljebb ´nt´rv¢nye alapjÀn korlÀtozÂdik. A k¢rd¢s nem
arra vonatkozik, hogy Gadamer igaza, ami
van, ami adatik [die es gibt] neki, kizÀrÂlagos
igazsÀg, s mÀst, pl. a romantika hermeneutÀit
arra kellene hogy indÁtsa, adjÀk f´l sajÀt, az
applikÀciÂra vonatkozÂ v¢leked¢s¡ket. Az elsû k¢rdû mondat csak ¢s kizÀrÂlag azt vizsgÀlja, hogy Gadamer lÀtÂk´r¢t osztva f´ltÀrul-e elûtt¡nk is az az igazsÀg, mely a heidelbergi tudÂs tanulmÀnyÀban kibontakozik.
Amennyiben osztjuk az elsû k¢rd¢s relevanciÀjÀt, Ãgy lÀtÂk´r¡nket Gadamer lÀtÂk´r¢hez tartozunk k´zelÁteni. Ha ezt megtett¡k,
azaz e k´zeled¢s lehets¢ges volt a szÀmunkra,
s ugyanakkor Gadamer igazÀrÂl meggyûzûdt¡nk, az m¢g nem zÀrja ki annak lehetûs¢g¢t,
hogy p¢ldÀnak okÀ¢rt Schleiermachert olvasva egy a Gadamer-f¢le n¢zetnek ellentmondÂ
igazsÀgot ne fogadhatnÀnk el ¢ppen Ágy igazsÀgk¢nt. Azaz a logika nyelv¢n szÂlva az elsû
k¢rdû mondat nem implikÀlja az egymÀst k¡l´n-k¡l´n ä de k´lcs´n´sen ¢s egy harmadik
eshetûs¢gnek mÀr puszta lehetûs¢g¢t is k´z´sen ä kizÀrÂ igazsÀgÀllÁtÀsok arisztotel¢szi t¢-

zis¢t. A tulajdonn¢v f´lt¡ntet¢se konkr¢t
gondolati kontextusra ¢s gondolkozÀsi lÀtÂk´rre vonatkozik. Azaz ontolÂgiai kifejez¢ssel
¢lve az igazsÀg itt hasznÀlt fogalma az alphaprivativummal k¢pzett g´r´g al¢theia
heideggeri ¢rtelmez¢s¢nek feleltethetû ¢s feleltetendû meg. Az igazsÀg helyes vagy helytelen volta itt szÂ szerint ¢rtendû, ¢s arra vonatkozik, hogy az adott horizonton bel¡l a
k¢rd¢ses igazsÀg elhelyezkedik-e, f´ltÀrul-e.
A mÀsodik k¢rdû mondat az igazsÀgot
mÀr nem t´rt¢n¢sk¢nt, hanem Àllapotk¢nt,
abszolÃt Àllapotk¢nt t¢telezi. Vagy igaz, amit
Gadamer az applikÀciÂrÂl ÀllÁt, vagy nem. Ha
igaz, ha nem igaz, a k¢rd¢st szeml¢lû szem¢ly
helyzet¢tûl ¢s lÀtÂk´r¢tûl f¡ggetlen¡l igazolhatÂ vagy cÀfolhatÂ. Ebben a f´lfogÀsban pl.
az alkalmazÀs k¢rd¢s¢nek tÀrgyÀban vagy a
pietista hermeneutikÀnak van igaza, vagy a
romantikus (a felvilÀgosodÀs utÀni) hermeneutikÀnak. Ugyanarra az alanyra vonatkozÂ
ellentmondÂ ÀllÁtÀsokrÂl l¢v¢n szÂ, az egyiknek sz¡ks¢gszerüen igaza van, a mÀsiknak
sz¡ks¢gszerüen nincs.13 Az igazsÀg k¢rd¢s¢ben a t¢nyÀllÀs d´nt. Kisbali oknyomozÂ ÁrÀsa
a t¢nyÀllÀs rekonstruÀlÀsÀt tüzi c¢lul maga
el¢. Hogy a t¢nyÀllÀs maga mindig ¢rtelmez¢st elûf´lt¢telez, az interpretatio, azaz eredetileg a peres felek k´z´tti k´zvetÁt¢s pedig az ¢rtelmezû lÀtÂk´r¢nek f¡ggv¢nye, ugyan alap¢lm¢nye a bÁrÂi joggyakorlatnak mint jurisprudentiÀnak, Àm mivel Kisbali bÁrÀlÂi szerepe a nyomozÀsban ¢s az ¡gy¢szi vÀd szÂrÂl szÂra t´rt¢nû megism¢tl¢s¢ben mer¡l ki, ez¢rt e
bÁrÂi alaptapasztalat k¢ptelen Àthatni gondolkodÀsÀt.
Az igazsÀg eme ä Kisbali preferÀlta ä fogalmÀt Heidegger nyomÀn a latin adaequatio
intellectus et rei14 vagy az Âg´r´g homoiÂsis elnevez¢sekkel szokÀs illetni. A tulajdonn¢v az
idetartozÂ mÀsodik k¢rd¢sf´ltev¢sben azt a
konkr¢t viszonyrendszert jel´li, melyben az
egyetlen lehets¢ges igazsÀg mint t¢nyÀllÀs,
azaz t¢nyek t¢nyleges ´sszeÀllÀsa, konstellÀciÂja obiective megÀllapodott, azaz subiective
megÀllapÁthatÂ viszonylatk¢nt intersubiective
mutatandÂ f´l (logosz apophantikos).
Kisbali ÁrÀsa, igazsÀgfogalma felûl tekintve, tehÀt annyiban kritikai, amennyiben az
Âg´r´g krÁnein ige jÂvÀhagyÂ kivÀlasztÀst,
egymÀst kizÀrÂ lehetûs¢gek k´z´tti kizÀrÂlagos d´nt¢st is jelenthet.
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d) A t¢vess¢g ontolÂgiai fogalma
A tovÀbbiakban Kisbali kritikÀjÀnak t¢ves voltÀt igazoljuk. Igazolni ebben az ´sszef¡gg¢sben ontologikusan annyit tesz, mint az igazsÀgba mint elrejtetlens¢ghez (Unverbogenheit)
elvezetni. A tovÀbbiakban az igazolÀsnak k¢t
lehets¢ges ÃtjÀt is v¢gigjÀrjuk. Az elsû ontikus. Kiindulva abbÂl az alapgondolatbÂl,
hogy a mÀsikat csak mÀssÀgÀban ¢rthetj¡k
meg, tehets¢g¡nk korlÀtozott voltÀnak f¡ggv¢ny¢ben ¢s Kisbali szellemis¢g¢nek megfelelûen (adaequatio) metafizikai szempontrendszert ¢rv¢nyesÁt¡nk. A mÀsodik Ãt ontologikus, s Gadamer alkalmazÀstanÀnak sz¡ks¢gess¢g¢hez a teolÂgiai hermeneutika l¢nyege
felûl vezet el.
K¢rd¢s azonban, mit ¢rt¡nk t¢vess¢gen.
°rthetn¢nk rajta a hiba, a hamis premisszÀkbÂl levont formailag jÂ, Àm tartalmilag t¢ves
k´vetkeztet¢s vagy a helyes premisszÀkbÂl levont hamis k´vetkeztet¢s ÀllapotÀt, azaz a filolÂgiai t¢ved¢snek mint logikai ball¢p¢snek a
k´vetkezm¢ny¢t. Azonban nem ilyesmit ¢rt¡nk
t¢vess¢gen. A t¢vess¢get sokkal inkÀbb a v¢gess¢g ¢s a tÀgassÀg analÂgiÀjÀra olyan t¢r¢lm¢nyk¢nt gondoljuk el, mely tÀvlatot, olykor
m¢rhetetlen tÀvlatokat is nyithat. A t¢vess¢g
tehÀt nem behatÀroltsÀga vagy akÀr korlÀtoltsÀga alapjÀn nyer negatÁv ¢rtelmet, hanem azÀltal, hogy tÀvlat mellett mindig t¢vletet is nyit, s Ágy az ekk¢ppen gondolkodÂt ä
a v¢lekedût ä folyamatos irÀnyveszt¢st ¢s tÀj¢kozÂdÀsi zavart elûid¢zû t¢velyg¢sbe (Umherirren) hajtja. TehÀt a t¢vess¢g a filolÂgiai hibÀnak nem k´vetkezm¢nye, hanem eredete.
2. Kisbali Gadamer-kritikÀjÀnak t¢vess¢ge I:
ontikus (metafizikai, kritikai) megk´zelÁt¢s
a) A kiindulÂpont: mondatlogikai t¢vess¢g
A Kisbali kifogÀsolta mondatf¡z¢r Gadamern¢l ekk¢ppen hangzik: àIn der ¤lteren Tradition der Hermeneutik, die dem geschichtlichen
Selbstbewuùtsein der nachromantischen Wissenschaftslehre ganz entschwunden war, hatte dieses
Problem noch seinen systematischen Ort. Das hermeneutische Problem gliederte sich folgendermaùen: Man unterschied eine subtilitas intelligendi, das Verstehen, von einer subtilitas explicandi, dem Auslegen, und im Pietismus f¡gte man
dem als drittes Glied die subtilitas applicandi,
das Anwenden, hinzu (z.B. bei J. J. Rambach).
Diese drei Momente sollen die Vollzugsweise des

Verstehens ausmachen. Alle drei heiùen bezeichnenderweise ÏsubtilitasÎ, d.h. sie sind nicht so sehr als
Methoden verstanden, ¡ber die man verf¡gt, wie
als ein K´nnen, das besondere Freiheit des Geistes
verlangt.Ê15 Magyarul mintegy: àA hermeneutika r¢gebbi hagyomÀnyÀban, mely a romantikÀt k´vetû tudomÀnytan t´rt¢nelmi tudatÀbÂl teljess¢ggel
kiveszett, e probl¢mÀnak m¢g megvolt a maga rendszertani helye. A hermeneutikai probl¢ma a k´vetkezûk¢ppen tagolÂdott: megk¡l´nb´ztettek egyfajta
subtilitas intelligendit, a meg¢rt¢st, egyfajta subtilitas explicanditÂl, az ¢rtelmez¢stûl, s a pietizmusban mindezt m¢g harmadikk¢nt kieg¢szÁtett¢k a
subtilitas applicandival, az alkalmazÀssal (pl. J.
J. RambachnÀl). E hÀrom mozzanat hivatott arra,
hogy egy¡tt a meg¢rt¢s v¢grehajtÀsmÂdjÀt alkossa.16
MindhÀrmat jellemzû mÂdon ÏsubtilitasnakÎ nevezt¢k, azaz nem is annyira mÂdszerk¢nt ¢rtett¢k
ezeket, melyek f´l´tt szabadon rendelkezn¢nk, mint
inkÀbb olyan k¢pess¢gk¢nt, mely a szellem k¡l´n´sen finom ¢rz¢k¢t k´veteli meg.Ê Emez id¢zet
utolsÂ mondatÀhoz kapcsolÂdik a Morusra
t´rt¢nû hivatkozÀs, ahol ä mint Kisbali ¢les
szemmel ¢szleli ä a subtilitas fogalmÀn tÃl
csakis az intelligere ¢s az explicare tev¢kenys¢ge
jelenik meg, Àm az applicare hiÀnyzik.
Az id¢zett mondatok Ãj fejezetet nyitnak
meg, s egy bekezd¢st alkotnak. A vonatkozÂ
lÀbjegyzet ily mÂdon nem f´lt¢tlen¡l csak az
utolsÂ mondatra vonatkoztathatÂ, sokkal inkÀbb vonatkoztatandÂ az eg¢sz bekezd¢sre.
Vagyis Gadamer Morus (¢s Heidegger)17 r¢v¢n tud az applikÀciÂ Rambach hermeneutikÀjÀban bet´lt´tt jelentûs¢g¢rûl (lÀsd a zÀrÂjelbe tett fûsz´vegi utalÀst), ¢s ezt kapcsolja,
k´ti ´ssze azzal a szint¢n pietizmus korabeli
n¢zettel, miszerint mind az intelligere, mind
pedig az explicare ä subtilitas. A Morus-id¢zetnek tehÀt nem c¢lja az applikÀciÂ fogalmÀnak
bevezet¢se, az a fûsz´vegi zÀrÂjelbe tett n¢vvel mÀr megt´rt¢nt. De az sem a c¢lja, hogy
a subtilitas hÀrmassÀgÀt egy adott tanulmÀnybÂl eredeztesse. A lÀbjegyzet kizÀrÂlag
k¢t t¢ny k´zl¢s¢re hivatott. Az egyik szem¢lyes jellegü, s arra vonatkozik, hogy Gadamer Rambach munkÀjÀt k´zvetve, Morus
´sszefoglalÀsÀban ismeri.18 A mÀsik annak
jelz¢se, hogy az intelligere ¢s az explicare analÂgiÀjÀra az applicatio eset¢ben is egyfajta subtilitasrÂl kell besz¢ln¡nk.
Vagyis ha a Kisbali hivatkozta mondatokat
egybetartozÂ sz´vegr¢szk¢nt ¢rtelmezz¡k,
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ahol is a sz´vegtagolÀsnak ¢rtelemkiemelû
szerepe van, akkor Kisbali figyelm¢t magÀra
vonÂ fesz¡lts¢g Morus ¢s Rambach k´z´tt
nem Àll f´nn, ami ugyan nem vÀlasz Kisbali
minden egyes f´lvet¢s¢re, de arra mÀr igen,
hogy mi¢rt û az egyetlen, aki a W AHRHEIT
UND METHODE eddigi recepciÂt´rt¢nete sorÀn e fesz¡lts¢gbe belebotlott (1284.).
b) Egy reflektÀlatlan elûÁt¢let mint a t¢vess¢g dimenziÂja
Kisbali ÁrÀsÀnak n¢hÀny sz´vegr¢szlete arra
enged k´vetkeztetni, hogy kritikÀja k¢t egymÀstÂl l¢nyegileg elk¡l´n¡lû fÀzisban ÁrÂdott. Az elsû szakaszban a szerzû m¢g nem
ismerte Rambach müv¢t. A mÀsikban mÀr
igen.
F´lt¢telez¢s¡nk szerint a Gadamer-id¢zet
mondatlogikailag t¢ves ¢rtelmez¢se Kisbalit
elûsz´r annak f´lt¢telez¢s¢re sarkallja, hogy
applikÀciÂ nem is szerepelhet RambachnÀl. E
n¢zet¢t az OSZK-ban tett lÀtogatÀsa utÀn f´l¡lbÁrÀlja, ¢s a k¢sz¡lû ÁrÀst r¢szlegesen ÃjrakoncipiÀlja, de sz´veg¢nek mÀr megÁrt r¢szei
Àtf¢s¡l¢sekor figyelm¢t valÂszÁnüleg elker¡li
n¢hÀny olyan megfogalmazÀs, melynek csakis akkor van ¢rtelme, ha az alkalmazÀs fogalmÀt ÀltalÀban ¢s egyetemlegesen is elvitatja a
pietizmus hermeneutikÀjÀtÂl.
Az elsû ilyen megfogalmazÀs Ágy hangzik:
àMondhatni erre, hogy ez a feltev¢s kellûk¢ppen abszurd, hiszen ki az, aki nem l¢tezû sz´veghely ¢rtelmez¢s¢vel prÂbÀlkozn¢k. Igen: p¢ldÀul maga Gadamer. Mi t´bb, nemcsak prÂbÀlkozott, de sikert is
aratott. Hatalmas sikert. P´r´g-p´r´g a hermeneutikai k´rhinta, s Ãgy tünik, senki sem veszi ¢szre,
hogy nincs semmi a k´zep¢n.Ê (1276. k.) Ha elvonatkoztatunk e metaforikus megfogalmazÀs provokatÁv, ill. kiss¢ zavaros jelleg¢tûl, s a
kijelent¢s tartalmÀra figyel¡nk, akkor f´ltünik, hogy ¢rtelme csak ¢s kizÀrÂlag akkor
van, ha a Gadamer Àltal id¢zett sz´vegr¢sz
RambachnÀl egyÀltalÀn nem talÀlhatÂ. Nem
elegendû itt, ha egy gondolat (applicatio) nem
abban a hangalakban fejezûdik ki, mint
ahogy elvÀrhatnÀnk (subtilitas applicandi). Enn¢l sokkal t´bbre van sz¡ks¢g ahhoz, hogy az
¢rtekez¢s tovÀbbi gondolatai ¢s az id¢zett
k¢pkavalkÀd k´z´tti tartalmi diszkrepancia
ne l¢pjen f´l: az adott sz´veghelyen a k¢rd¢ses gondolatnak teljesen hiÀnyoznia kell! A
semmi hely¢n ugyanis nem Àllhat valami,

m¢g akkor sem, ha az t¢telesen mÀsvalami,
mint amit elvÀrhatnÀnk.
Az 1278. oldalon megfogalmazÂdik a HISTORISCHES W ¹RTERBUCH DER PHILOSOPHIE
hermeneutika szÂcikk¢nek kritikÀja: àA t¢tel
kimondÀsakor itt k´zvetlen¡l Rambachra hivatkozik a szerzû, s nem az I GAZSçG °S MñDSZER-re.
A dolog kis sz¢ps¢ghibÀja, hogy az applikÀciÂt´rt¢neti hagyomÀny sz¢t¢nekl¢s¢ben [ipsissimum verbum!] meghatÀrozÂ szerepet jÀtszÂ ´sszefoglalÂt
maga Gadamer Árta.Ê ElgondolkodtatÂ azonban, hogy a szÂcikkben Rambachhal kapcsolatban vagy nem fordul elû a subtilitas applicandi kifejez¢s,19 vagy amikor igen,20 akkor
Morusra valÂ hivatkozÀssal, ami arra kitünû
p¢lda, hogy Gadamer mennyire tudatÀban
van a filolÂgiai àt¢nynekÊ: A subtilitas applicandi kifejez¢s Rambach applikÀciÂra vonatkozÂ gondolatÀnak (sapienter adplicare) morusi analÂgiÀra (subtilitas intelligendi et explicandi)
t´rt¢nû gadameri (subtilitas applicandi) adaptÀciÂja. Kisbalinak az eg¢sz tanulmÀnyra t´rt¢nû ÀltalÀnos ¢s mereven, mÀr-mÀr g´rcs´sen elutasÁtÂ hivatkozÀsa mindazonÀltal ism¢t
arra enged k´vetkeztetni, hogy kezdetben az
applikÀciÂ alapgondolatÀt vitatta el Rambachon kereszt¡l a pietizmus hermeneutikÀjÀtÂl, s ez¢rt nem t¢rt ki konkr¢tan a tanulmÀnya mÀsodik fÀzisÀnak ¢rvrendszere szempontjÀbÂl olyan relevÀns helyre, mint amilyen az ¢ppen id¢zett.
Az elsû koncepciÂ egy hasonlÂ tendenciÀjÃ foszlÀnya bÃjik meg a k´vetkezû oldal utolsÂ bekezd¢s¢ben, ahol a k´vetkezût olvashatni: àAz olvasÂ e sÃlyos dilemmÀt ¢szlelve k¢t dolgot
tehet. [...] T´preng egy kicsit, s azutÀn rÀj´n, hogy
eddig is elvolt valahogy Rambach ¢s Morus n¢lk¡l,
majdcsak ellesz ezutÀn is. [...] A filolÂgus tehÀt
nyugodtan olvas tovÀbb, netÀn egyenesen nyugovÂra t¢r. Nem lesznek rossz Àlmai. Ha pedig f´lkel,
s netÀn Árni kezd, adandÂ alkalommal elegÀnsan
megjegyzi: a felvilÀgosodÀs racionalizmusÀval ellent¢tben a pietista hermeneutika elût¢rbe ÀllÁtotta
a hagyomÀnyos hermeneutika harmadik r¢sz¢t, az
applikÀciÂt. LÀsd Gadamer stb.Ê Emez id¢zet is
p¢lda rÀ: Kisbali ÁrÀsa olyan palimpszesztus,
melynek eredeti sz´vege elû-elûdereng az
utÂlag Àtfogalmazott v¢gsû vÀltozat alÂl, igazolvÀn, hogy Kisbali eredetileg nem annyira
az applicatio szÂt, mint inkÀbb ä azon kereszt¡l ä az alkalmazÀs fontossÀgÀnak ä ¢s r¢szint
mibenl¢t¢nek ä gondolatÀt vitatta el Ram-
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bachtÂl: egyszÂval nem a subtilitas applicandi
kifejez¢st k¢rte rajta szÀmon.
N¢hÀny oldallal k¢sûbb Kisbali annak taglalÀsÀba fog, hogy a W AHRHEIT UND METHODE t´bb ¢vtizedes szakmai megÁt¢l¢sekor
mind a Gadamerrel egyet¢rtûk, mind pedig
bÁrÀlÂi k´r¢ben az applikÀciÂ fogalma centrÀlis jelentûs¢ggel bÁrt (1280.). Ezzel Kisbali
egyszersmind azt is hangsÃlyozza, mekkora a
jelentûs¢ge a k¢rd¢ses gadameri àmühibaÊ
Àltala v¢ghezvitt leleplez¢s¢nek. Ism¢t szembesz´kû azonban: a f´lhozott id¢zetek kiv¢tel
n¢lk¡l applicatiÂrÂl szÂlnak a subtilitas szÂcska
n¢lk¡l...
A W AHRHEIT UND METHODE 35. oldalÀrÂl
Ãgymond s¢mak¢nt id¢zett sz´vegr¢szben is
csak az applicatio szÂ szerepel, s csak az vÀlik
Kisbali kifogÀsÀnak tÀrgyÀvÀ.
E sz´veg´sszef¡gg¢sbe tartozÂnak tünik
az a mÀr id¢zett gondolat is, az applikÀciÂ fogalmÀnak fontossÀga megÁt¢lhetû volna abbÂl, hogy Rambach müv¢bûl hÀny oldalt szÀn
e k¢rd¢s tÀrgyalÀsÀra (1282.). Tetten ¢rhetû
itt ugyanis a szÀmszerüs¢g egzaktsÀgideÀlja
mellett az a szÀnd¢k is, hogy a mennyis¢gi lekicsinyl¢s eljelent¢ktelenÁtû figurÀjÀn kereszt¡l RambachtÂl elvitattass¢k az alkalmazÀs fogalma. Ne foglalkozzunk itt azzal a k¢rd¢ssel,
hogy Kisbali szÀmszaki mÂdszere alkalmazandÂ-e a hermeneutika ¢s az ontolÂgia szakirodalmÀra, ahol is Heidegger pl. a meg¢rt¢s
circulusÀval a SEIN UND ZEIT-ban ´sszesen hÀrom helyen foglalkozik,21 ami a 437 oldalbÂl
tehÀt mind´sszesen ä szemben Rambach
applikÀciÂrÂl szÂlÂ mintegy hÃsz oldalÀval ä
hÀrom nyomtatott lapot ha kitesz. Ne vess¡k
f´l azt a k¢rd¢st se, hogy Kisbali ebbûl vajon
arra k´vetkeztet-e, hogy Heidegger szÀmÀra
a meg¢rt¢s k´rk´r´ss¢ge mell¢kes gondolat?
Figyelj¡nk inkÀbb arra, hogy Kisbali az ÁrÀsÀban szereplû ¢rveiben valÂban bÁzik-e? IgazÀn bizonyos-e abban, hogy ha RambachnÀl
csak az applicare ige szerepel, de a subtilitas
applicandi kifejez¢s nem fordul elû, akkor ebbûl az k´vetkezik, hogy Rambach n¢zetei Gadamer gondolatmenet¢t nem tÀmaszthatjÀk
alÀ? Mert ha t´rt¢ntesen bizonyos benne, akkor mi sz¡ks¢g volna m¢g a szÀmszaki ¢rvre?
Mert akkor az, hogy Rambach centrÀlisan kezeli-e az applikÀciÂ k¢rd¢s¢t vagy mell¢kesen, bûven vagy szük´sen, ¢rtelemszerüen
nem d´ntû az adott k¢rd¢sben, azaz teljess¢ggel mell¢kes.

V¢g¡l figyelmet ¢rdemel a v¢gsû filolÂgiai
¢rv, mellyel Kisbali a rambachi ¢s a gadameri
applikÀciÂ k´zti differenciÀt egy¢rtelmüsÁteni
kÁvÀnja: àA Rambach-k´tet mÀsodik oldalÀn szereplû applicatio terminus egy mÀsik kifejez¢ssel Àll
kapcsolatban: nem subtilitas applicandi szerepel
ott, hanem sapienter adplicare.Ê (1282.) A
szembehelyez¢s nyilvÀn a filolÂgia ultima ratiÂja. De gyanÁthatÂlag nem a klasszika-filolÂgiÀ¢. A sapienter alak ugyanis a sapere ig¢bûl
szÀrmazik, amely a finomsÀgok Ázlel¢s¢t ¢s a
finom belÀtÀssal ¢lni tudÀst egyszerre fejezi
ki, ilyen ¢rtelemben pedig jelent¢se nagyon
is rokon a subtilitas ¢rtelm¢vel, melyet Kisbali
ä igen helyesen ä kifinomult k¢pess¢gnek fordÁt.
Biztos tehÀt, hogy ellent¢t van a k¢t kifejez¢s
k´z´tt?
Hogy mily neh¢z e k¢rd¢sre m¢g Kisbalinak is egy´ntetü igent mondania, legalÀbbis
a sz´veg megÁrÀsÀnak elsû fÀziÀban, azt jÂl
mutatja, hogy egyetlen oldallal k¢sûbb a l¡ckei sz´veg ¢s a gadameri megfogalmazÀs k´z´tti ä Àltala f´lfedezett ä pÀrhuzam taglalÀsakor egy tollvonÀssal hÃzza Àt a subtilitas applicandi ¢s a sapienter adplicare k´z´tti ellent¢tet, s t¢pi ki ezzel ¢rvel¢s¢bûl ä utÂlag, de elûre ä azt az eggyel korÀbbi lÀncszemet, amelyet valÂszÁnüsÁthetûen mÀr a koncepciÂ kifejt¢s¢nek mÀsodik fÀzisÀban illesztett volt be
¢rvei sorÀba. Az idûben korÀbbi, az ¢rvsorban ugyanakkor k¢sûbbi helyen ugyanis a
pÀrhuzam biztosÁtÀsa ¢rdek¢ben m¢g arra
volt sz¡ks¢ge Kisbalinak, hogy maga is e k¢t
megfogalmazÀs tartalmi k´zels¢g¢t bizonygassa: àSubtilitas applicandi ugyan itt nincs, de
van sapienter applicare, [...]Ê (1283.)
Az elûbbiekbûl k´vetkezû hipotetikus k´vetkeztet¢s¡nk az, hogy Kisbali elûsz´r egyszerüen f¢lre¢rtette a kifogÀsolt hely lÀbjegyzeti utalÀsÀt. Azt hitte, hogy a Morusra t´rt¢nû utalÀs az applikÀciÂ bevezet¢s¢t alapozza meg, s a rambachi hely id¢z¢se az¢rt marad el, mert ott az applikÀciÂ fogalma nem is
szerepel, de ez valamely t¢ved¢s folytÀn Gadamer ¢s az eg¢sz hisz¢keny hermeneutikai
hagyomÀny figyelm¢t elker¡lte volna. SajÀt
f´lfedez¢s¢nek korszakos jelentûs¢get tulajdonÁtott, s ä ex nobili officio et indignatione ä
belefogott kritikÀja megÁrÀsÀba. Csakhogy
idûk´zben rÀakadt RambachnÀl az applikÀciÂ fogalmÀra. Hogy ¢rvei hadÀnak ne kelljen visszavonulÂt fÃjnia, s kritikÀja alapjÀt ne
rengesse meg a konkr¢t rambachi hely, alig-
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ha tudatosan, de ä jobb hÁjÀn ä formai kibÃvÂt keresett, s Rambachon ettûl fogva (¢s
visszamenûlegesen) a subtilitas applicandi szintagmÀt kezdte szÀmon k¢rni, mintha bizony
¢rtelembeli k¡l´nbs¢g volna a Morus alapjÀn
k¢pezhetû subtilitas applicandi alak ¢s Rambach sapienter adplicar¢ja k´z´tt. A hermeneutika szakirodalmÀn tÃl a sapere ig¢bûl k¢pzett
latin kifejez¢sek alapjelent¢s¢t sem ismerûk
elûtt ily mÂdon sikerrel tarthatta f´nn ugyan
¢rvel¢se koherenciÀjÀnak lÀtszatÀt, de koncepciÂjÀnak ¢les irÀnyvÀltÀsÀrÂl n¢hÀny r¢gebbi megfogalmazÀsÀnak elt¢rû ¢rvel¢si
strat¢giÀja, ill. egyn¢mely revideÀlatlan hely
tovÀbbra is Àrulkodott.
3. Kisbali Gadamer-kritikÀjÀnak t¢ves volta
II: ontologikus megk´zelÁt¢s. VÀzlat
çm m¢ltatlanul jÀrnÀnk el Kisbalival, ha legfontosabb f´ltev¢s¢t nem gondolnÀnk v¢gig
ontolÂgiailag is. Gondolkozzunk el tehÀt
azon, hogy elvitathatÂ-e RambachtÂl mint a
pietizmus k¢pviselûj¢tûl akÀr az applicatio,
akÀr a subtilitas applicandi hermeneutikai jelentûs¢g¢nek gondolata. E k¢rd¢sre azutÀn
tudunk megfelelû vÀlaszt adni, ha mÀr tisztÀztuk, hogy v¢letlenszerü vagy sz¡ks¢gszerü, hogy az applikÀciÂ a pietizmus hermeneutikÀjÀnak k¢rd¢s¢v¢, m¢gpedig igencsak
hangsÃlyos k¢rd¢s¢v¢ vÀlik.
A pietizmus, mely csak r¢szben elûzi meg
a f´lvilÀgosodÀst, r¢szben viszont megelûlegezi, ¢s k¢sûbb vele egyszerre, n¢hol pedig
´sszhangban is zajlik,22 hit¢leti jelens¢g. L¢nyeg¢t tekintve arra tett kÁs¢rlet, hogy a reformÀciÂ ne t´rt¢neti, hanem t´rt¢nû esem¢ny legyen. Ennek fontos elûf´lt¢tele a sacra et viva vox t´rt¢nû jelleg¢nek kellû ¢rt¢se
¢s meg¢rtet¢se.23 A sapienter adplicare kifejez¢s
ebben az ´sszef¡gg¢sben mer¡l f´l.24 így pl.
a rambachi affektustan eg¢sze valÂjÀban arra
tett kÁs¢rlet, hogy a Szent írÀst az azt szerzûk
t´rt¢nû, k´zvetlen s ezÀltal lelki affektusok
kÁs¢rte esem¢nyegy¡ttesek¢nt kezelje.25 Mint
ezt Erik Vikstr´m idevÀgÂ hÁres tanulmÀnyÀban kifejti,26 a pietista megÃjhodÀs sorÀn
oly radikÀlisan tudatosul az applikÀciÂ sz¡ks¢gess¢ge, hogy csakis egy isteni l¢lekkel teljes tanÀr Àltal vÀlhatik az Árott ige olyan ¢lû
szÂvÀ, melybûl eleven hit fakadhat. Azaz alkalmazni itt annyit tesz, mint az írÀs affektusait, az adott konkr¢t alkalom sorÀn eg¢sz l¢-

ny¢ben hordozÂ applikÀtorrÀ vÀlni. Hogy ez
a mÀsik emberi l¢ny ¢s az adott idû mennyire
finom ¢rz¢kel¢s¢t f´lt¢telezi, arra legyen p¢lda, hogy Rambach EVANGELISCHE B ETRACHTUNGEN cÁmü müv¢ben ¢ppen az applikÀciÂ
vez¢rfogalma ment¢n szentel igen nagy teret
a gyakorlati teolÂgia a k´z´ss¢gi bünvallÀs ¢s
a bünbÀnati pr¢dikÀciÂ sorÀn bet´ltendû szerep¢nek, amikor is az applikÀtor olyan k´z´ss¢ggel Àll szemben, melynek egyes tagjai a
hit¢let k¡l´nb´zû stÀdiumaiban ¢s k¡l´nb´zû
¢lettapasztalattal kell hogy befogadjÀk ugyanazon kinyilatkoztatÀs mindannyiukhoz bÀr
k¡l´n-k¡l´n, Àm egy idûben ¢s egyszerre int¢zett szavait.27 MegrendÁtû annak az ´nvallomÀsnak a formÀja ¢s a tartalma is, mellyel
Rambach tudatja, hogy mit tart legfontosabb
lelkipÀsztori feladatÀnak: àLegfontosabb teendûm azonban az vala, hogy megvigasztaljam Cion
gyÀszolÂit, ¢s hogy erûsÁtsem Isten gyermekeinek szÁv¢t.Ê28 K´nnyen belÀthatÂ, hogy mindez az
applikÀciÂ subtilitasjellege n¢lk¡l aligha lett
volna lehets¢ges.
E megfogalmazÀsban k¡l´n´sk¢ppen is
szeml¢letess¢ vÀlik, hogy az alkalmazÀs az alkalomban valÂ f´loldÂdÀs r¢v¢n az idû l¢t¢lm¢nyi mozzanata is. Rambach szavaiban
ugyanis ´ssze¢r a pietista kereszt¢ny lelkipÀsztor ¢s a t´bb ezer ¢ves sÁnai kinyilatkoztatÀsban ¢lû h¢ber hÁvû hitvilÀga. MÀs szÂval
az alkalmazÀs megelevenÁti a pietista hit Âtestamentumi r¢tegeit is, an¢lk¡l azonban, hogy
a jelenbe ¢s a krisztolÂgiÀba ÀgyazottsÀgÀn
csorba esn¢k.
Az alkalmazÀsnak a pietista hit¢letben szakadatlan jelenl¢t¢t szeml¢ltetheti tovÀbbÀ
Rambachnak az a vallÀsos k´ltem¢nye is, melyet Albrecht Ritschl a pietizmus t´rt¢net¢rûl
Árott monumentÀlis müv¢ben ä m¢ltÀnytalanul ä megmosolyogtatÂ mozzanatk¢nt id¢z.
A vers a GONDOLATOK °RVçGçS K¹ZBEN cÁmet
viseli,29 s azt a k¢pzettÀrsÁtÀst ¢nekli meg,
mely sorÀn az ¢rvÀgÀs profÀn orvosi beavatkozÀsÀtÂl az ezt Àt¢lû pietista eljut J¢zus v¢re
ontÀsÀnak vallÀsi jelentûs¢g¢hez. A hit¢let
enn¢l applikatÁvabb meg¢l¢s¢re talÀn csak
n¢hÀny haszid k¢pes.
Azt azonban, hogy az applikÀciÂ fontossÀgÀnak tudata a teolÂgiai hermeneutikÀban
jelen van, m¢g valami szavatolja. Nevezetesen az, ami az írÀs n¢gyes ¢rtelm¢re vonatkozÂ rabbinikus tanÁtÀsnak a k´z¢p- ¢s Ãjko-
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ron v¢gigÁvelû ¢s m¢g a MÀsodik VatikÀni
Zsinat rendelkez¢seiben is tetten ¢rhetû tanÀt
is ¢letre hÁvta. Mert a biblikus (¢s nem biblicisztikus) sz´veg¢rtelmez¢sn¢l gyakorlatilag
mindig jelen van az alkalmazÀs sz¡ks¢gess¢ge, hiszen a n¢gy sensus k´z¡l az egyszerü betü szerinti ¢rtelmen a p´sÀton tÃl mind a hyponoiÀra, a m´g´ttes ¢rtelemre utalÂ remez,
mind a tropologikus vagy homiletikus ¢rtelmez¢st indukÀlÂ d´rÀs, mind pedig a misztikus, kabbalisztikus vagy eschatologikus ¢rtelemmel Àldott Àllapotban l¢vû szÂd eleve applikÀciÂt implikÀl.30
így a pietista hermeneutika szÀmÀra belsû
sz¡ks¢glet az applikÀciÂ k¢rd¢sk´r¢nek tudatos v¢gigjÀrÀsa ¢s a meg¢rt¢s mozzanatak¢nt
valÂ meg¢rt¢se. Ez persze megint a meg¢rt¢s
circulusÀhoz vezet el, mely ä pl. a pietizmus
hermeneutikÀjÀnak tÀrgyalÀsakor ä tudomÀnyos àprobl¢mak¢ntÊ annak is k¢rd¢se,
aki maga elveti az ontolÂgiai ihletetts¢gü hermeneutikÀt mint gondolkozÀsmÂdot.
Lehet ¢s szabad is persze e hermeneutikÀt
metafizikai kritika tÀrgyÀvÀ tenni. De
amennyiben e metafizikai gondolkodÀs komolyan veszi sajÀt szÀnd¢kÀt, s bÁrÀlatot csak
meg¢rtettrûl kÁvÀn mondani, meg¢rteni viszont, egy a metafizikÀn, azaz ´nmaga hatÀrain tÃli, mert hatÀrain kÁv¡li gondolkodÀsmÂdot kÁvÀn, egyszerre ´nmagÀt is problematizÀlja. K¢rd¢ses azonban, hogy a leglelkiismeretesebb k¢sz¡l¢s mellett is el¢g radikÀlis-e az ilyen k¢rdez¢smÂd ahhoz, hogy magÀra vonja az ontolÂgia figyelm¢t. Avagy a
mÀsik oldalrÂl szeml¢lve ugyanezt: bÀrmely
ontolÂgiailag megalapozott hermeneutika
metafizikai kritikÀja az adott ontolÂgiai gondolkodÀst mint a kritika tÀrgyÀt a metafizikai
gondolkodÀs egy objektumÀvÀ teszi. Ugyanakkor az ontolÂgiai hermeneutika csak
annyiban foglalkozik a metafizikai gondolkodÀs konkr¢t tÀrgyaival (obiecta), amennyiben
azok a metafizikai gondolkodÀst mint olyat
teszik k¢rd¢sess¢, azaz meggondolandÂvÀ. Az
ontolÂgiailag ihletett hermeneutikai gondolkodÀs erûfeszÁt¢seinek homlokter¢ben ugyanis az ontolÂgiai differencia elv¢t¢s¢nek eredete ¢s k´vetkezm¢nyei Àllnak. ¹nn´nmaga
metafizikailag eltorzÁtott t¡k´rk¢pe ¢rtelemszerüen l¢nyegtelen a szÀmÀra.
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Vajda KÀroly

MEGJEGYZ°SEK KISBALI
LçSZLñ HERMENEUTIKATANULMçNYçHOZ
Kisbali LÀszlÂ hermeneutikatanulmÀnyÀban
(A FILOLñGIA BOSSZöJA, AVAGY GADAMER
ESETE A PIETISTA HERMENEUTIKçVAL, Holmi,
1998/9.) Gadamerre vonatkozÂan l¢nyeg¢-

ben hÀrom t¢zist k¢pvisel: 1) Gadamer sz´vegfelfogÀsa ¢s ¢rtelmez¢selm¢lete tarthatatlan, mivel megengedi ànem l¢tezû sz´veghelyÊ
kitalÀlÀsÀt ¢s ¢rtelmez¢s¢t (1277.), s ezt bizonyÁtja, hogy mik´zben 2) Gadamer szÀmÀra
k´zponti jelentûs¢gü a pietista hermeneutika
s azon bel¡l Rambach, ugyanakkor 3) amaz
id¢zet, mellyel ezt alÀ kÁvÀnja tÀmasztani, tÀrgyilag ¢s filolÂgiailag tarthatatlan. Az ÁrÀs egy
tovÀbbi ÀllÁtÀsa, hogy mindezt milyen sokan
nem vett¢k ¢szre ä ezzel a tovÀbbiakban nem
foglalkozom, mivel nem tartozik szorosan ahhoz, amit tÀrgyalni kÁvÀnok. A 2. ¢s 3. t¢zis
hivatott tehÀt igazolni az elsû ÀllÁtÀst, mik´zben vilÀgos, s ezt Kisbali emlÁti is, hogy a 3.
t¢zis eleve csak akkor ¢rdekes, ha a 2. t¢zis
meggyûzû. Az alÀbbiakban elûsz´r az elsû k¢t
ÀllÁtÀst szeretn¢m vitatni, majd ellenv¢lem¢nyemet kifejteni. Azt ÀllÁtom, egyr¢szt, hogy
a gadameri sz´veg- ¢s ¢rtelmez¢sfelfogÀs
semmik¢ppen sem tarthatatlan, legfeljebb ä
mint minden ÀllÀspont ä vitathatÂ, de semmik¢ppen nem amaz ¢rvek alapjÀn, melyeket Kisbali felhoz. MÀsr¢szt, a pietista hermeneutika szerepe Gadamer gondolkodÀsÀban
olyan t´rt¢neti illusztrÀciÂ, melynek esetleges
helytelens¢ge a szisztematikus alapgondolatokat ¢rintetlen¡l hagyja, vagy mÀsk¢nt, a pietista hermeneutikÀnak nincs k´zponti szerepe Gadamer hermeneutikÀjÀban (a mÀsodik
ÀllÁtÀst maga Kisbali LÀszlÂ is fontolÂra veszi,
de v¢g¡l ä megÁt¢l¢sem szerint helytelen¡l ä
elveti).
A cikk filozÂfia ¢s filolÂgia ellent¢t¢bûl indÁtva jut arra, hogy a hermeneutikai pozÁciÂ
l¢nyege, a (sokakat megbabonÀzÂ) hermeneutikai k´r. Ez utÂbbi Kisbali szerint Gadamern¢l azt jelenti, hogy a sz´veg¢rtelmezû
menthetetlen¡l be van zÀrva (foglya) elûÁt¢leteibe, s emiatt nem tud szÀmot adni arrÂl,
hogy l¢tezik egy sz´veg, illetve sz´veghely,
aminek interpretÀlÀsa a tulajdonk¢ppeni feladat volna. A tanulmÀny megfogalmazÀsÀban: àaz egyetemes hermeneutika nem tud megnyugtatÂ vÀlaszt adni arra a k¢rd¢sre, hogy Ïvan-e
egyÀltalÀn k¢szen adott sz´vegÎÊ (1276.). Lehet
k¢rd¢sesnek tekinteni egy sz´veghely jelent¢s¢t, de ettûl m¢g nem kell ¢s nem is lehet
k¢ts¢gbe vonni, hogy a sz´veghely l¢tezik, s
a feladat ennek ¢rtelmez¢se. A tanulmÀny
szerint ez utÂbbi ä a sz´veg l¢tez¢se ä olyan
elûfeltev¢s Gadamern¢l, melyrûl nem tud
szÀmot adni. Hogy ez Ágy van-e vagy sem, ar-
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ra r´gt´n visszat¢r¡nk; mindenesetre a cikk
gondolatmenete itt erûsen k¢t¢rtelmüv¢ vÀlik: egyfelûl a tanulmÀny azt sugallja, Gadamer elfogadhatÂnak tartja, hogy nem l¢tezû,
esetleg kitalÀlt sz´veghelyekre hivatkozzunk,
mÀsfelûl azt halljuk, hogy Gadamer ànem l¢tezû sz´veghely ¢rtelmez¢s¢vel... prÂbÀlkozottÊ.
Nem vilÀgos itt, mire gondol Kisbali LÀszlÂ:
azt akarja ÀllÁtani, hogy Gadamer szerint
minden hermeneuta nyugodtan talÀljon ki
sz´vegr¢szeket ¢rtelmez¢s k´zben ä ami term¢szetesen abszurd ä, vagy azt, hogy Gadamer egy lÀbjegyzete hajmeresztûen t¢ves? Ha
az elûbbire gondol, akkor ezt valahogyan alÀ
kellene tÀmasztani. Ehhez viszont nem el¢g
egy t¢ves lÀbjegyzetre hivatkozni, hanem
olyan gondolatot vagy utalÀst kellene talÀlni
Gadamern¢l, ami ezt kifejezetten ÀllÁtja vagy
legalÀbb sugallja. Mindenesetre ez ellen szÂl,
hogy maga Kisbali valÂszÁnüsÁti a tanulmÀny
k¢sûbbi r¢sz¢ben, honnan vehette Gadamer
az id¢zetet, àugyanis aligha hihetj¡k, hogy û maga talÀlta volna kiÊ (1283.). Ha viszont a szerzû
az utÂbbira gondol, azaz arra, hogy Gadamer
pontatlansÀgon ¢rhetû, akkor nem vilÀgos,
mi¢rt relevÀns ez a sz´veg¢rtelmez¢s hermeneutikai felfogÀsa, illetve annak bÁrÀlata
szempontjÀbÂl. Mindenesetre a k¢t ÀllÁtÀs k¡l´nb´zû, s ´sszemosÂdÀsuk nem szerencs¢s.
A tanulmÀny az eddigieket a fenti k¢t¢rtelmüs¢get megûrizve ´sszegzi: a fenti mutatvÀnnyal Gadamer àsikert... aratott. Hatalmas sikert. P´r´g-p´r´g a hermeneutikai k´rhinta, s Ãgy
tünik, senki sem veszi ¢szre, hogy nincs semmi a
k´zep¢nÊ (1277.). Mivel a tovÀbbiakban nem
esik szÂ a sz´veg¢rtelmez¢srûl, ¢rdemes egy
pillantÀst vetni erre a k¢rd¢sre, mielûtt tovÀbb k´vetn¢nk a tanulmÀnyt. Hogy Gadamer idevÀgÂ, illetve a hermeneutikai k´rrel
kapcsolatos gondolatait mi¢rt egy k¢sûi tanulmÀnybÂl kellett elûszedni, az rejt¢ly. TalÀn k¢zenfekvûbb lett volna az I GAZSçG °S
MñDSZER vonatkozÂ fejteget¢seit is bevonni.
Mindenesetre a hivatkozott gondolat, miszerint nem triviÀlis k¢rd¢s, àmi Àll itt a sz´vegbenÊ, megtalÀlhatÂ a fû müben is: àHeidegger
t´k¢letesen helyes fenomenolÂgiai leÁrÀst adott, amikor az Ïelûtt¡nk levûÎ ÀllÁtÂlagos ÏolvasÀsÀbanÎ
felfedezte a meg¢rt¢s elûstruktÃrÀjÀt.Ê (I GAZSçG °S
MñDSZER, Gondolat, 1984. 193. o., a tovÀbbiakban: IM.) Nem feladatunk itt belemenni e
heideggeri gondolat ¢rtelmez¢s¢be, hiszen
n¢hÀny sorral korÀbban Gadamer maga is fe-

nomenolÂgiai leÁrÀst ad arrÂl, hogyan k¢pzeli ezt el: àAki egy sz´veget meg akar ¢rteni, az
mindig felvÀzolÀst v¢gez. Amint ¢szrevesz valami
¢rtelmet a sz´vegben, elûre felvÀzolja az eg¢sznek
az ¢rtelm¢t... Az ilyen elûzetes vÀzlat kidolgozÀsÀban Àll a meg¢rt¢se annak, ami elûtt¡nk Àll (dasteht).Ê (IM, 192.) A sz´veg Gadamer koncepciÂja szerint tagolt eg¢sz, ami ez¢rt nem
pusztÀn alkotÂr¢szeinek, azaz az egyes mondatoknak avagy lehets¢ges id¢zeteknek az
´sszess¢ge. Hogy egy konkr¢t sz´veget az ¢rtelmezûk hogyan tagolnak, hogyan ¢pÁtik fel
a sz´veg eg¢sz¢t, az nincs eleve r´gzÁtve, hanem csak az egyes r¢szek tanulmÀnyozÀsÀval
derÁthetû ki. Gadamer t¢zise mÀrmost az,
hogy ez a tagolÀs ä àaz eg¢sz ¢rtelmeÊ ä befolyÀsolja az egyes r¢szek, adott esetben mondatok jelent¢s¢t. Ha ez Ágy van, akkor egy
sz´veghely vagy id¢zet ¢rtelm¢t nem felt¢tlen¡l lehet a sz´veg eg¢sz¢tûl f¡ggetlen¡l meg¢rteni. Ez viszont azt jelenti, hogy nem lehet
minden tovÀbbi n¢lk¡l arra hivatkozni, ami
a sz´vegben àott ÀllÊ, hanem azt is tisztÀzni
kell, hogyan kell ¢rteni azt, ami àott ÀllÊ. Term¢szetesen ez a koncepciÂ vitathatÂ; azt viszont nem lehet ÀllÁtani, hogy ne szÀmolna
azzal a t¢nnyel, hogy l¢teznek azonosÁthatÂ
sz´vegek ¢s sz´veghelyek, melyeket ¢rtelmezni akarunk. Kisbali viszont pontosan ezt
veti Gadamer szem¢re: àaz valÂban k¢rd¢ses,
hogyan ¢rts¡nk egy sz´veghelyet, de ez a neh¢zs¢g
¢rintetlen¡l hagyja abb¢li meggyûzûd¢s¡nket, hogy
van valamif¢le hely, amelyet valamik¢ppen meg
kellene ¢rten¡nk. ...ha hü sajÀt elûfeltev¢seihez (az
egyetemes hermeneutika), nem engedheti meg ¢rtelmez¢s n¢lk¡li t¢nyek elfogadÀsÀt, a sz´veg Ïprobl¢mÀtlan adottsÀgÀtÎÊ (1276.). A hermeneutikai
k´r gondolata ¢ppen hogy az elsû, Kisbali Àltal is jogosnak elismert probl¢mÀra vonatkozik, ¢s eleve csak akkor ¢rtelmes, ha ¢rtelmezendû sz´veghelyek megl¢t¢bûl indulunk ki. Ha
Kisbali csak k¢t mondattal tovÀbb id¢zte volna azt a gondolatsort, amit a hermeneutikai
k´r vÀzolÀsÀra alkalmasnak talÀlt, akkor ezt
is olvashattuk volna Gadamern¢l: àBizonyos
marad ek´zben, hogy k¢rd¢ses esetekben Ãjra ¢s Ãjra magÀt a sz´veget k¢rdezz¡k meg, ¢s hogy enynyiben mindig a sz´veg¢ az utolsÂ szÂ.Ê (GW 6,
276. o. ä Gadamer müveinek ´sszkiadÀsÀra
a tovÀbbiakban GW r´vidÁt¢ssel ¢s k´tetszÀmmal hivatkozom.) Ebbûl is lÀthatÂ, hogy a
sz´vegek adottsÀgÀnak problematikus volta
Gadamer szerint nem azt jelenti, hogy azok
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ne l¢tezn¢nek. Ehelyett a problematikus jelleg abban Àll, hogy azok a gondolatok, az az
¢rtelem, amit egy sz´veg kifejez, nem adott
¢rtelmezûi erûfeszÁt¢s n¢lk¡l. A viszonyÁtÀsi
alap, amihez k¢pest azt mondhatjuk, hogy
egy sz´veg meg¢rt¢se neh¢zs¢geket okoz,
nem mÀs, mint a besz¢lgetûpartner meg¢rt¢se az eleven dialÂgusban ä s mindezzel Gadamer kifejezetten PlatÂn ÁrÀskritikÀjÀnak
belÀtÀsait k´veti. A sz´veg nem k¢pes magÀt
megv¢deni sem az esetleges f¢lre¢rt¢sektûl,
sem az ellenvet¢sektûl, s emez elûbbi mozzanat az, amit Gadamer t´bbek k´z´tt szem
elûtt tart.
¹sszefoglalva: a sz´veg, illetve a sz´veg¢rtelmez¢s hermeneutikai felfogÀsa semmik¢pp nincs elint¢zve, megcÀfolva azzal, amit
Kisbali mond. A filozÂfiai hermeneutikÀt sz´veghelyek kitalÀlÀsÀnak beÀllÁtani: durva t¢ved¢s.
KivÀlÂan szeml¢lteti azt a neh¢zs¢get,
amire Gadamer a sz´veg¢rtelmez¢ssel kapcsolatban fel akarja hÁvni a figyelmet, Kisbali
tanulmÀnyÀnak mÀsodik fû ÀllÁtÀsa, tehÀt az
a t¢zis, hogy a pietista hermeneutika d´ntû
szerepet jÀtszik Gadamer koncepciÂjÀban
(1279.). Ezt az ÀllÁtÀst ugyanis nem lehet Ãgy
igazolni, hogy egyes sz´veghelyekre hivatkozunk, az igazolÀs csak Ãgy lehets¢ges, hogy
felvÀzoljuk a gadameri elk¢pzel¢s eg¢sz¢t, ¢s
ezen bel¡l megmutatjuk az adott mozzanat,
azaz jelen esetben a pietista hermeneutika jelentûs¢g¢t. Ez ¡gyben Kisbali nem tesz tÃl
nagy erûfeszÁt¢seket. Megfigyelhetû ugyanis
egy furcsa arÀnytalansÀg. MÁg a szerzû sokat
foglalkozik azzal, honnan vehette Gadamer
t¢ves id¢zet¢t, addig ¢rdemben sokkal kev¢sb¢ tisztÀzza, milyen ´sszef¡gg¢sben is mer¡l
fel, valamint Gadamer gondolatmenet¢ben
milyen szerepet foglal el az, amit a kifogÀsolt
lÀbjegyzettel alÀtÀmasztani kÁvÀn. A pietista
hermeneutika jelentûs¢ge ugyanis legalÀbb
k¢t dolgot jelenthet: 1) Gadamer Àtvesz onnan egy fontos gondolatot; 2) egy fontos gondolat t´rt¢neti megjelen¢s¢t, felelevened¢s¢t
Gadamer itt lokalizÀlja. ögy v¢lem, jelen
esetben csak az utÂbbirÂl lehet szÂ, mivel
nem lehet komolyan ÀllÁtani, hogy Gadamer
a pietista hermeneutikÀtÂl venn¢ Àt az alkalmazÀs k¢rd¢sk´r¢re vonatkozÂ tartalmi
elemz¢seit, hiszen RambachrÂl, pietista hermeneutikÀrÂl a tovÀbbiakban nem esik szÂ.

Sût m¢g csak azt sem lehet ÀllÁtani, hogy az
alkalmazÀs probl¢mÀja a pietista hermeneutika k´zvetÁt¢s¢vel ker¡lne Gadamer lÀtÂk´r¢be. Az I GAZSçG °S MñDSZER kezdettûl fogva
Arisztotel¢szre, pontosabban àelm¢letiÊ ¢s
àgyakorlatiÊ filozÂfia, illetve tudÀs arisztotel¢szi megk¡l´nb´ztet¢s¢re tÀmaszkodik. Az
alkalmazÀs probl¢mÀjÀt sokkal inkÀbb ide lehet kapcsolni. àHermeneutikai aktualitÀsÊrÂl Gadamer Arisztotel¢sszel kapcsolatban
besz¢l, ¢s nem a pietista hermeneutikÀval
´sszef¡gg¢sben. Az I GAZSçG °S MñDSZER utÀn
is hangsÃlyozza Gadamer, hogy a tartalmilag
d´ntû megfontolÀsok ez ¡gyben Arisztotel¢sztûl szÀrmaznak (l. pl. GW 7, 222ä223. o.).
Egy 1980-as tanulmÀny egyenesen azzal a tudatosan provokatÁv t¢zissel indÁt, hogy Arisztotel¢sz gyakorlati filozÂfiÀja az egyetlen teherbÁrÂ modell a szellemtudomÀnyok megfelelû ´n¢rtelmez¢s¢hez (GW 2, 319.). TovÀbbÀ
azt is pontosan lehet tudni, hogy Gadamer
¢rdeklûd¢s¢t Arisztotel¢sz irÀnt tanÀra, Martin Heidegger keltette fel m¢g a hÃszas ¢vek
elsû fel¢ben.
Mindez azt tÀmasztja alÀ, hogy a gadameri
hermeneutika mint gondolati pozÁciÂ nem
f¡ggv¢nye a pietizmusra, illetve Rambachra
vonatkozÂ hivatkozÀsoknak. Kisbali ezzel
nem ¢rt egyet: szerinte nem àelvÀlaszthatÂ egymÀstÂl az applikÀciÂ teoretikus tartalma, ¢rv¢nyess¢ge ¢s az e tartalom illusztrÀciÂjÀul felhozott t´rt¢neti vÀzlatÊ, m¢gpedig az¢rt nem, mert à¢rv¢nyess¢g ¢s genezisÊ bonyolult viszonyban Àll
az I GAZSçG °S MñDSZER-ben (1280.). E bonyolult viszony l¢nyeg¢ben abban Àllna, hogy
egyr¢szt Gadamer hermeneutikÀja àsajÀtos
restauratÁvÊ jelleggel bÁr, mÀsr¢szt hogy amit
Gadamer oly szÁvesen restaurÀlna, az ¢ppen
a pietista hermeneutika (1281.). àA hermeneutikat´rt¢net eszerint illusztrÀciÂjÀt, fundamentumÀt ¢s intenciÂjÀt kÁnÀlja a gadameri hermeneutikÀnak.Ê (Uo.) Ez a beÀllÁtÀs k¢t okbÂl t¢ves. Elûsz´r is a filozÂfiai hermeneutika restauratÁv jellege kisebbfajta k¢ptelens¢g; mindenesetre Gadamer Hegelt k´vetve a mÃlt
minden szellemi restaurÀciÂjÀnak lehetetlens¢g¢t ÀllÁtja, s erre hivatkozva kezd bele
egyÀltalÀn hermeneutikat´rt¢neti vizsgÀlÂdÀsokba (IM, 128ä129.). Ez azt jelenti, hogy
amit Gadamer a gondolkodÀs t´rt¢net¢ben
kidolgozott perspektÁvÀkrÂl mond, az nem
olyan t´rt¢net, aminek helyess¢ge igazolnÀ a
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filozÂfiai hermeneutikÀt ä hogyan is lenne erre k¢pes? ä, hanem tartalmi kapcsolÂdÀs
vagy bÁrÀlat, egyszÂval dialÂgus tÀrgyi k¢rd¢sekrûl. Egyetlen olyan gondolatot sem talÀlunk Gadamern¢l, hogy valami pusztÀn az¢rt
igaz, meggyûzû, mert ez vagy az a szem¢ly,
irÀnyzat, korszak stb. mondta. Azon lehet vitatkozni, hogy vajon siker¡lt-e Gadamernek
minden fontosabb t¢zis¢rûl szÀmot adni, azt
kellûen megindokolni, de az nem k¢rd¢ses,
hogy ezt megprÂbÀlja ä mint minden filozÂfia. Ha ez Ágy van, akkor t´k¢letesen f¢lrevezetû azt ÀllÁtani, hogy a hermeneutikat´rt¢net lenne a filozÂfiai hermeneutika ¢rv¢nyess¢g¢nek forrÀsa, àfundamentumaÊ. UgyanÁgy t¢ved¢s ä mÀsodszor ä, hogy a hermeneutikat´rt¢net Gadamer gondolkodÀsÀnak àintenciÂjaÊ, àprogramjaÊ lenne. Gadamer programja nem szubjektivista tapasztalatelm¢let:
tapasztalatelm¢let, mert annak leÁrÀsa, hogy
hogyan tapasztalunk müalkotÀsokat, sz´ve-

geket stb., s v¢gsû soron a vilÀgot; nem szubjektivista, mert Ãgy v¢li, hogy az Ãjkori filozÂfiÀra jellemzû szubjektum-objektum megk¡l´nb´ztet¢s, illetve egyÀltalÀn a szubjektivitÀs mint kiindulÂpont f¢lrevezetû. F¡ggetlen¡l attÂl, hogy alapjÀban v¢ve mÀr Heidegger is valami ilyesmit akart, vilÀgos, hogy ennek a t´rekv¢snek semmi k´ze a hermeneutikat´rt¢nethez. Egy¢bk¢nt ez a gondolkodÂi
szÀnd¢k a magyarÀzata annak is, hogy mi¢rt
olyan fontos a g´r´g filozÂfia, k¡l´n´sen PlatÂn ¢s Arisztotel¢sz, Gadamer szÀmÀra.
Fenti meggondolÀsaim sz¡ks¢gk¢ppen
vÀzlatosak voltak. Ha ezzel egy¡tt siker¡lt
mÂdosÁtaniuk vagy legalÀbb megk¢rdûjelezni¡k azt a k¢pet, amit Kisbali LÀszlÂ Gadamer filozÂfiai hermeneutikÀjÀrÂl sugallt ä
k¢ptelen gondolatok ¢s filolÂgiai tisztess¢gtelens¢g ä, akkor mÀr el¢rt¢k c¢ljukat.
Olay Csaba
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