Szerkeszti: R¢z PÀl (fûszerkesztû), Domokos MÀtyÀs (sz¢pprÂza),
RadnÂti SÀndor (bÁrÀlat), VÀrady Szabolcs (vers),
Fodor G¢za, Szalai JÃlia, ZÀvada PÀl
SzerkesztûbizottsÀg: Bodor çdÀm, DÀvidhÀzi P¢ter, G´ncz çrpÀd,
Kocsis ZoltÀn, Lator LÀszlÂ, Ludassy MÀria, Petri Gy´rgy,
Rakovszky Zsuzsa, Tar SÀndor, VÀsÀrhelyi JÃlia.
T´rdelûszerkesztû: K´rnyei AnikÂ. A sz´veget gondozta: Zsarnay Erzs¢bet

TARTALOM
OrbÀn OttÂ: Holtak szellem¢vel tÀrsalog ã 807
Petri Gy´rgy: Mosoly ã 808
Tandori Dezsû: àMikor a bombÀk hullni kezdtekÊ ã 809
MÀjusi Âda ã 810
Ottlik G¢za: TovÀbb¢lûk (IV ) ã 811
Gergely çgnes: London ã 837
SzabÂ T. Anna: Hold ã 838
Hamu ã 838
S´t¢tkamra ã 839
Papp ZoltÀn: Schiller àKalliasÊ-a ã 840
Friedrich Schiller: Kallias, avagy a sz¢ps¢grûl (R¢szletek)
(Papp ZoltÀn fordÁtÀsa) ã 842
Imre FlÂra: P¢nelop¢ rÀismer Od¡sszeuszra ã 865
Fischer MÀria: Visszatolatnak az ¢vek ã 866
A nÂta sem ugyanaz ã 866
M¢hes KÀroly: A szakÀll ä mÀsodszor ã 867
V´r´s IstvÀn: K¢rd¢sek a m¢lybe ã 870
TatÀr SÀndor: A v¢n sziszegve elj´tt... ã 871
Kiben a szerzû szerez, a hajnal zengedez,
¢s halÀl a pesszimistÀkra! ã 872
SajÂ LÀszlÂ: Egy k¢p ã 873
P¢k ZoltÀn: Temetûmüszak ã 874
SzentjÀnosbogarak az ¡vegben ã 878
HatÀr Gyûzû: Az emberis¢g gyermekkertje ã 880
LÀszlÂ No¢mi: NekrolÂg ã 891
Filmkocka ã 892

806 ã Tartalom

Mecseki Rita Eszter: TÀjk´ltem¢ny ã 893
Tatjana leveleibûl ã 893
MÀrton LÀszlÂ: MegosztottsÀg (I) ã 894

FIGYELý
N¢meth G. B¢la: K¡zdelem egy hiteles magatartÀs¢rt
(Pap KÀroly: Azarel) ã 908
Kontler LÀszlÂ: Hahner P¢ter: Thomas Jefferson
¢s a francia forradalom ã 910
Harmat PÀl: Lehetetlen histÂria (Alekszandr Etkind:
A lehetetlen ErÂsza. A pszichoanalÁzis
t´rt¢nete OroszorszÀgban) ã 915
RadnÂti SÀndor: TalÀltam egy k´nyvet. Az ÁrÀstudÂ
(Heged¡s G¢za: Az ÁrÀstudÂ) ã 917
A Holmi postÀjÀbÂl
Kisbali LÀszlÂ: A filolÂgia bosszÃja II ã 920
KulcsÀr-SzabÂ ZoltÀn: BosszÃ ¢s filolÂgia ã 943

Megjelenik havonta. Felelûs kiadÂ: R¢z PÀl. V´r´smarty TÀrsasÀg
Lev¢lcÁm: HOLMI c/o R¢z PÀl, 1137 Budapest, JÀszai Mari t¢r 4/A
Terjeszti a Nemzeti HÁrlapkereskedelmi Rt., a regionÀlis r¢szv¢nytÀrsasÀgok
¢s a Sziget RehabilitÀciÂs Sz´vetkezet
Elûfizet¢sben terjeszti a Magyar Posta Rt.
Elûfizethetû m¢g postai utalvÀnyon ZÀvada PÀl cÁm¢n (1092 Budapest, RÀday u. 11ä13.)
Elûfizet¢si dÁj f¢l ¢vre 960, egy ¢vre 1920 forint, k¡lf´ld´n $35.00, illetve $70.00
Nyomtatta az ADUPRINT Kft. Vezetû: TÂth B¢lÀn¢
ISSN 0865-2864

807

OrbÀn OttÂ

HOLTAK SZELLEM°VEL TçRSALOG
SzÂlÁtva ût egy verssorÀt id¢zem:
àCsak azt feledn¢m, azt a franciÀt...Ê,
s az ¢vtizedek rossz szigetel¢s¢n
k¢tszÀzhÃsz volt nyila villÀmlik Àt.
TÃlnan a jÀrdÀn f´ltünik Pilinszky,
kockÀs kabÀtban, ¢g ¢s f´ld k´z´tt ä
lÀtom, arcÀn a lÀzas elveszetts¢g
ûszes borostak¢nt ki¡tk´z´tt.
K´r´tt¡nk ´rv¢ny, a hatvanas ¢vek:
gy¢r forgalom, vodkaszag, vak rem¢ny;
nem ´ltek meg s nem ´lt¡k meg magunkat ä
Isten hordott minket a tenyer¢n.
TÃl¢lt¡nk hÀborÃt, italt, szerelmet,
most egy kicsit ejtûzni akarunk,
ki egy szÀl deszkÀba, ki meg az ¢gbe,
kapaszkodunk, mÁg bÁrja a karunk.
K´ltûnek ezenfel¡l ott a verse,
a gyulladt seb, mely l¡ktet s nem lohad,
de lÀza megbokrosÁtja a ritmust,
e r´geszm¢s, szÀrnyas versenylovat,
hogy szÀguldozzon, mint a hurrikÀnok
a karibi partokon s a pr¢rin Àt,
s patÀjÀval dobogja ¢s dobolja:
àCsak azt feledn¢m, azt a franciÀt...Ê
Minek folytassam? Valaha a vers¡nk
¢letment¢s volt, ma csak pipere.
Franz! Szia, fogoly! s mÀs ilyen nyalÀnk vicc,
mÁg s¡vÁt¡nk az ürbe kifele,
s a terepet Àtadjuk a sz´vegnek,
melyben bujÀn pÀrzik szÂval a szÂ;
¢s hallhatjuk makogni g¢peinket,
mint majmot az Afrika-utazÂ.

808 ã Petri Gy´rgy: Mosoly

Nagy k´ltû s balfÀcÀn egy porh¡velyben!
Esendû, nagyon is vilÀgi szent,
aki a KoponyÀk Hegye helyett a
bÀli szezonban inkÀbb bÀlba ment;
JÀnos, kit jelen¢sek lÀtogattak,
de aki h¢tk´znap csak Jancsi volt ä
bÀmulja teremtm¢ny¢t a teremtû,
sÀmÀn a t¡zet, melyet û csiholt.

Petri Gy´rgy

MOSOLY
Meg fogok halni. Nem is oly sokÀra.
S ez olyan k´nnyü sz¢d¡lettel t´lt el,
mint ifjÃkoromban ä kezdû dohÀnyost ä
az erk¢lyen reggelente leszÁvott
elsû n¢hÀny slukk. Ez azÂta elmÃlt,
persze, ahogyan elmÃlt annyi minden.
HovatovÀbb csak egy maradt velem,
de az igen, Istennek hÀla ¢rte!
A szem mohÂ, ¢hes kÁvÀncsisÀga,
a n¢z¢s gy´ny´re, hogy minden lÀtvÀny
a maga mÀs-mÀs mÂdjÀn szÁn´r´m:
egyforma sz¢p a szurok ¢s a csurgatott m¢z,
¢s egy kazÀnhÀz tekergû cs´vei
burkolva ¡veggyapottal ¢s sztaniollal.
Vagy egy tengerszem t¡rkizcs´ndje k¢k fenyûk k´zt
¢s a levegû ¡veghidege. Egy eldobott
¡res cigarettÀsdoboz c¢ltalan z´rgû
´sszevissza szÀlldosÀsa az Ãt betonjÀn
a vÀltozÂ sz¢l szesz¢lye szerint. A mosoly
egy bes¡ppedt Ányü fakÂ banyÀcska arcÀn,
a szemzugÀban sÀrga gyantacseppk¢nt meg¡lû k´nny,
valamint a feszes hÃsÃ ifjÃ leÀny
cs´ppnyi tokÀja, fogainak kimutatott feh¢rje,
mibûl, bÀr csak egy kiss¢, tÃl sokat mutat,
Àm ez nem baj: a sz¢ps¢g
füszere ¢s forrÀsa ä a hiba.
De nemk¡l´nben a munkÀsasszonyok visszeres lÀba,
¢s a piacon a halÀrusnû pontyv¢rtûl ¢s harcsanyÀktÂl
iszamos, f¢lig elfagyott, szederjes, lilÀs keze ä
Mert az angyal a r¢szletekben lakik.
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Tandori Dezsû

àMIKOR A BOMBçK HULLNI KEZDTEKÊ
FÀjdalom, in mem. Vas IstvÀn

Mikor a bombÀk hullni kezdtek,
Nem voltunk mÀr ugyanazok,
Azok voltunk, akik Ãgy nem lehetnek,
Ahogy a csak r¢gi halott.
Tudtuk, hogy a nyomorbÂl lopott jÂszÀg
A mÀsik f¢l friss ereje,
ArroganciÀja r¢v¢n valÂsÀgMÀsÁtÂ mÀzzal vonja be
HajszÀlainkat is. Mint a f¢mszÀlak
Az elûzû hÀborubÂl,
Mint ahogy rosszkedvv¢ ´sszeÀllnak
Mind, amik nem lehettek volna jÂl,
Mert hazugsÀgok voltak. Odadobottak,
Most egyszerre n¢mi haszon
AdÂdik belûl¡nk, s akik a MÃltat
Nem ismerik, a borzalom
T´retlen csodÀjÃ, vak t¡kr¢t lÀtjÀk,
S bÀrmi igaztalansÀg, sz´rnyeteg
T´rt¢n¢s parancsolja àMegÀllj!Ê-Àt,
Csak boldogtalan t´rteket
Ismer majd a nyugvÂ gyalÀzat,
Ez lesz ´v¢, ¢s nem t´rûdik ä
Az sincs, hogy àveleÊ, nincs àalÀbb adÊ,
Mert eljutott a vÀrt f´l¢nyig:
Az erûsebb megsz¢gyen¡l az ocsmÀny
Gyeng¡lt¢n, ennyi a vilÀgrend,
°s nincs, ahogy e rÂzsa-kocsmÀn
TÃllÀss, ¢s nincs mi-hova Àtment,
A sÁrkeresztek, a sz´rny-megszokÀsok,
Ahogy az ember szÁve reszket,
Nem is reszket, keletire nyugati Àtok
NyÁlt, ahogy a bombÀk hullni kezdtek.
1999. mÀjus 13.

810 ã Tandori Dezsû: Versek

MçJUSI ñDA
T´red¢k
M¢g mindig Vasnak (¢s RadnÂti MiklÂsnak)

Ahogy el kellett volna s´p´rni,
nem lassan let´rni.
Ennek ittuk meg a lev¢t.
Nyomorultul bÀr, de el¢g
lehetett volna.
De mindig van r¢teg, mely virulna, mint a rÂzsa,
akÀr rohadtan is a dombon.
Eml¢kszem a pontonhidakra, az ¢gett birkaszagra,
jÀrgÀnyok fekete-alakba
g´rb¡lt testeire,
de az eml¢kek nem tartoznak senkire,
az eml¢kek senkit sem ¢rdekelnek.
çtok neh¢zked¢s, valami mellett
nyomulsz mÀr csak a f´ldbe, n¢lk¡lem.
àF´ld, f´ld!Ê KolumbuszäOd¡sszeusz, betapasztom f¡lem,
befogom az igazsÀgos hÀborÃ büz¢tûl az orrom,
¢s mocskot lÀtok csorogni k´rben minden balos ormon:
balsors, akit r¢gen t¢p, kit a R¢gen
foszt ki az öj nev¢ben,
Â, VÀros, technizÀlÂdÂ sivÀrsÀgodra fr´ccsen a mÀjusi sÀr,
de Àldalak, ha Ágy maradsz csak f´rtelemre,
nem vÀlsz azzÀ, mit fel nem foghat az elme,
Àm hogy rettegj¡nk ettûl ennyi silÀnysÀg
nyomÀn, csodÀlod-e, hogy utÀljÀk,
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akik utÀljÀk, ¢s rossz a kedv¡nk,
az egy-unt nincs egy¡tt, s nincs hova felkerekedn¡nk,
mint hitvÀny szÀm-aprÂjÀnak, ami marad,
¢s megt´lti irdatlanul a szÀmoszlopokat,
szÀmoszlopok ¢s tüzoszlopok, a megj´vend´lt
zagyvasÀgban nem hittem soha, ami engem elt´lt,
utÀlat. RÀ az utÂ¢let csak az ¢let,
az elû-Àllat ily utÂ-sz´rnyetegg¢ lett.
Minden jÂt kÁvÀnhatnak egymÀsnak a felek.
Mindkettû azt tette, amire lett
ä a jelek szerint.
De hogy j´v´k hozzÀ, hogy szÁvem ¢s gyomrom undorral ¢s
iszonnyal f¢lve kering?

Ottlik G¢za

TOVçBB°LýK (IV)
MÀsodik r¢sz (1926)

1
A hetek, hÂnapok, ¢vek f¢nytelen vizein mindig valamelyik sz¡nidû szigetecsk¢je fel¢
hajÂztak. Egyiktûl a mÀsikig; a hÀborgÂ, parttalan sz¡rkes¢gben szilÀrd vilÀgÁtÂtoronyk¢nt Àlltak ezek a karÀcsonyi, nyÀri, hÃsv¢ti szabadsÀgok. àSzabadsÀg!Ê ä mÀr tÁz
nappal elûtte felrajzoltak a tÀblÀra mindegyik tanteremben egy felkiÀltÂjelet, hogy aztÀn naponk¢nt egy Ãjabb betüt tegyenek el¢be, mÁg csak ä Ágy visszafel¢ ä az eg¢sz szÂ
ki nem ÁrÂdik. Az izgalom mÀr a felkiÀltÂjeln¢l megkezdûd´tt, s ahogy nûtt a felirat,
àsÀg!Ê, àadsÀg!Ê, àbadsÀg!Ê, nûtt a fesz¡lts¢g is. BÀrmilyen türhetetlenn¢ vÀlt a vÀrakozÀs lÀza, k¡l´n´s mÂdon mindig tudott m¢g fokozÂdni, lehül¢s ¢s kijÂzanodÀs n¢lk¡l, ¢s bÀrmilyen k¢ptelen¡l felajzott ig¢nyekkel kezdt¢k meg valamelyik hosszabb
vagy r´videbb szabadsÀgukat, sohasem csalÂdtak benne.
Este indult a vonatjuk mindig, s eg¢sz ¢jszakai utazÀs utÀn reggelre ¢rtek Budapestre. Mozdonyf¡st, lÀmpÀk a k´dben, rohanÀs a s´t¢ts¢gen Àt a tÀgulÂ vilÀg fel¢,
Àtd¡b´r´gve pirkadatkor a vashidakon; aztÀn a pÀlyaudvar ¡vegkupolÀja, villamosok,
aszfalt, az otthoni szobÀk, az otthoni ajtÂk r¢zkilincsei, a f¡rdûszoba ismerûs szaga,

812 ã Ottlik G¢za: TovÀbb¢lûk (IV )

emberek, ¢let, utcÀk, mozik, kirakatok... DamjÀni elzsibbadt ¢rz¢kszerveibûl kioldÂdott a g´rcs, s levetve magÀrÂl, mint a kincstÀri alsÂruhÀit, a gondokat, bajokat, f¢lelmeket, megint tudott figyelni a vilÀgra.
SokÀig nem volt semmi mÀs ÃtmutatÂ f¢ny¡k, mint ezeknek a szabadsÀgoknak a
vilÀgÁtÂtornyai; megszabadulni Schulz¢tÂl, ¢hs¢gtûl, ÀlmossÀgtÂl, hajszoltsÀgtÂl, rettegû r¢sen ÀllÀstÂl, aggodalmaktÂl; DamjÀni az eg¢sz hÀnyatott hajÂzÀs c¢ljÀt, irÀnyÀt
csak ebben tudta lÀtni. A vilÀg ¢rdekes, sz¢p, izgalmas, tele van jÂ dolgokkal, csak szabadsÀg kell hozzÀ, hogy mindezt egyÀltalÀn felfoghassa, ¢rz¢kelhesse.
Az idû tengere azonban v¢gtelennek lÀtszott, s ha elhagytÀk valamelyik szabadsÀg
tornyÀt, egy-k¢t nap mÃlva mÀr minden f¢nye eleny¢szett. AzonkÁv¡l mÀsk¢pp is telt
az idû. ºresek voltak a napok, ¢s egymÀsra rajzolÂdtak, ha visszagondolt rÀjuk DamjÀni, hÀrom hÂnap hÀrom napnak tetszett a mÃltbÂl. A jelen pedig fordÁtva, mintha
megÀllt volna, egy-k¢t Âra hosszÃ heteknek tünt vÀnszorgÀsÀban. A szabadsÀg n¢hÀny
napja viszont ¢vekre tÀgult ki az eml¢kezet¢ben, de ha benne jÀrt, Ãgy megszaladt
vele, hogy szinte ¢szbe sem kaphatott, mÀris v¢get ¢rt.
CzakÂ, ha elfogta a mes¢lûkedve, a d¢lutÀni tanulÀsi ÂrÀk alatt a szabadsÀgain t´rt¢nt dolgokra t¢rt mindig vissza, s kifogyhatatlanul Àradt belûle a mondanivalÂ, rekedtes hangjÀn, ravaszul csillogÂ szemmel hajolva DamjÀnihoz, ¢s nem t´rûdve azzal,
hogy ism¢tl¢sekbe bocsÀtkozik, s hogy v¢geredm¢nyben se f¡le, se farka nincs a t´rt¢neteinek. Istenes Danival DamjÀni sokkal szÁvesebben besz¢lgetett. ý is otthoni dolgokrÂl besz¢lt ä a Rudas-f¡rdûrûl, a bÀtyjÀrÂl, mÀs civilekrûl, hogy legalÀbb k¢pzelet¡kben szÀmon tartsÀk azt a mÀsik vilÀgot ä, de mÀsk¢ppen, mint CzakÂ. Eleven volt,
amit mondott, an¢lk¡l, hogy ÀradozÂ, ´mlengû lett volna. Ebbûl a fiÃbÂl hiÀnyzott
minden erûszakossÀg; nem volt k´nnyü barÀtsÀgot kezdeni vele, de DamjÀnit vonzotta
valami hozzÀ.
ä Mondd el az àerekly¢tÊ m¢g egyszer, Praxedes ä k¢rlelte.
Istenes k¢szs¢gesen elmes¢lte, Ãjra meg Ãjra. Volt egy osztÀlytÀrsa az elemi iskolÀban, aki tollbamondÀsnÀl egyszer àMÀtyÀs kirÀly erekly¢iÊ helyett azt Árta: àMÀtyÀs kirÀly erk¢lyeiÊ. A tanÁtÂ kijavÁtotta, mire a gyerek m¢ltatlankodva Ágy szÂlt: àDe hÀt
annak nincs semmi ¢rtelme, hogy ereklye!Ê Az osztÀly nevetni kezdett, ¢s a tanÁtÂ d¡hbe gurult: àEreklye? ä mondta fenyegetûen ä, ereklye, ereklye? Nyakleves!Ê ä Ágy zÀrvÀn le az ¡gyet.
Istenes, mik´zben mes¢lt, akaratlanul utÀnozta a gyerek, majd a tanÁtÂ arckifejez¢s¢t, mozdulatait, hangjÀt; szÀnd¢k n¢lk¡l, vÀzlatosan, de olyan mulatsÀgosan, hogy
DamjÀninak sokszor eg¢szen vÀratlanul esz¢be jutott a t´rt¢net, s ha barÀtja mell¢sodrÂdott vacsorÀrÂl kifel¢ j´vet, f¡l¢be sÃgta: àEreklye? Nyakleves!Ê
Hogy ez a szamÀrsÀg tulajdonk¢ppen mit jelentett nekik, mit rejtett magÀban, azt
¢vek mÃlva, megint egyszer egy neh¢z ÂrÀban ¢rezt¢k a legvilÀgosabban.
1926 februÀrjÀban t´rt¢nt az ¹ttev¢nyi-eset. Hideg, ked¢lytelen t¢l volt. Mer¢nyi¢k, hosszabb sz¡net utÀn, Ãjra bevezett¢k azt a szokÀsukat, hogy erûszakkal elvegy¢k
hol ettûl, hol attÂl a reggelihez kapott feh¢r f¢l cipÂjÀt. Ez fÀjdalmasabb vesztes¢g volt,
mint ahogyan elsû pillanatban lÀtszik. A meleg kÀv¢ rendkÁv¡l jÂlesett a friss keny¢rrel,
t´bbet ¢rt hÀrom eb¢dn¢l, n¢lk¡le viszont ¡res kis l´tty volt mind´ssze, amely ÀtjÀrta
ugyan a gyomrot, de csak az¢rt, hogy felizgassa ¢s kiel¢g¡letlen¡l hagyja. Egy reggel
a himlûhelyes k¢pü V¢gh, Mer¢nyi meghitt csatlÂsa, aki a zenekari esztrÀd egyik asztalÀnÀl ¡lt, Àthajolt a fakorlÀton, s a k´zvetlen¡l mellett¡k levû, k¢t l¢pcsûfokkal alacsonyabb szinten ÀllÂ asztalrÂl vaktÀban elragadott egy f¢l cipÂt. T´rt¢netesen ¹tte-
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v¢nyi¢t. V¢gh kenyer¢t eredetileg Homola vette el, aki lusta volt megfordulni, hogy
a mÀsik asztaltÂl szerezzen egyet, V¢gh azonban ezt nem engedhette meg magÀnak,
m¢g a szomsz¢djÀval, HalÀsz P¢terrel szemben sem, sem pedig az asztaluknÀl ¡lû t´bbi
fiÃval szemben, mert azok meg, ´ten, a hatodiknak ¢s hetediknek, Mer¢nyinek ¢s Burgernak ´nk¢nt adtÀk oda egy-egy reggeli kenyer¡ket, egymÀs k´z´tt naponta cser¢lve
az adÂzÂ szerep¢t. A rendszer Ãj volt, mind´ssze egy hete l¢ptette ¢letbe Mer¢nyi. A
t´bbi asztalt csak annyiban ¢rintette, hogy Homola hol innen, hol onnan harÀcsolt
magÀnak egy-egy f¢l cipÂt, ¢s sokan m¢g nem is tudtak az eg¢szrûl. ¹ttev¢nyi azonban
tudott rÂla, s bÀrmennyire elhült a v¢re, V¢gh t¢nyked¢s¢vel be lett volna fejezve a
r´vid zsÀkmÀnyolÀsi sorozat, ha Gereben be nem avatkozik.
Gereben °nok mÀr n¢hÀny napja figyelte a Mer¢nyi-asztalnÀl t´rt¢nû Ãj dolgokat,
s most f¢lretolva ¹ttev¢nyit, odaÀllt a korlÀthoz, s meg¢rintette V¢gh karjÀt.
ä Add vissza neki ä mondta.
Gereben helyzete eg¢szen k¡l´nleges volt. MÀr jÂ egy ¢ve, hogy kivÀlt Mer¢nyi¢k
k´z¡l, s meglehetûsen ¢rthetetlen mÂdon Szebek MiklÂssal kezdett barÀtsÀgot. Nem
vett r¢szt t´bb¢ semmiben a hatalmasok oldalÀn, de nem is avatkozott bele a dolgukba;
tekint¢ly¢nek eml¢k¢vel valami sajÀtsÀgos ter¡letenkÁv¡lis¢gben ¢lt k´zt¡k.
ä Te! ä rÀntotta meg m¢g egyszer V¢gh karjÀt. ä Add vissza, mert sz¢tverem a pofÀdat.
LÀtszott, hogy nem tr¢fÀl. A k´r¡lÀllÂk meglepetve figyeltek fel a vÀratlan k´zbel¢p¢sre. A himlûhelyes V¢gh is elbÀmult, de mielûtt bÀrmit szÂlhatott volna, Gereben
ÀtnyÃlt a korlÀton, megragadta a cipÂt, ¢s visszarakta ¹ttev¢nyi cs¢sz¢je mell¢. VigyÀzzt vez¢nyeltek, bel¢pett a napos tiszt, majd megkezdûd´tt a reggeli. Evvel Gereben r¢sz¢rûl v¢get ¢rt az ¡gy, ¹ttev¢nyi szÀmÀra azonban csak most kezdûd´tt el.
A himlûhelyes V¢gh ezen a reggelen keny¢r n¢lk¡l maradt. Beesett mellü, pen¢szes
feh¢r, izomtalan hÃsÃ fiÃ volt, aki alattomos ravaszsÀgÀval f¢rkûz´tt be Mer¢nyi¢k kegyeibe; gyül´lte Gereben °nokot. Most kapott egy l´k¢st, hogy nyÁltan ellene forduljon; de olyan m¢lys¢gesen gyül´lte, hogy vonakodott m¢g ´nmagÀnak is bevallani ezt
a gyül´letet. Irigyelte. MÁg û k¢nytelen igyekezni, ravaszkodni, hÁzelegni az ostoba
HomolÀnak, Gereben f¡ty¡l mindnyÀjukra. Gereben nemcsak testi erûben, hanem
szellemiekben is fel¡lmÃlta ûket, mÀr jÂ ideje hÀromgombos n´vend¢k volt, mÀsodik
a rangsorban; mindazonÀltal nem lett volna neh¢z t´nkretenni; V¢gh m¢gis ¹ttev¢nyi
ellen fordÁtotta a bosszÃjÀt.
A d¢lelûtti sz¡netben mÀr baljÂslatÃ tÀrgyalÀsok indultak meg. Mer¢nyi elûbb Burgerral, aztÀn HomolÀval ¢s V¢ghgel vonult f¢lre, s lÀtszott, hogy fontos dologrÂl tanÀcskoznak, ha nem lehetett is megtudni, mirûl. Burger v´r´s arca megduzzadt a
gondtÂl, s komor tekintettel j´tt-ment.
Az utolsÂ Âra utÀn hirtelen k´r¡lvett¢k ¹ttev¢nyit.
ä Mi az? Mit akartok? ä k¢rdezte nyugtalanul.
ä SzÂval nem tudod? ä mondta Mer¢nyi gÃnyos lassÃsÀggal. ä Nem is sejted, mi?
ä Nem!
Pillanatnyi fesz¡lt cs´nd utÀn Mer¢nyi intett V¢ghnek: àKutassÀtok v¢gig a fiÂkjÀtÊ,
aztÀn ¹ttev¢nyihez fordult:
ä Lesz egy kis elint¢znivalÂnk.
ä Mif¢le elint¢znivalÂ? ä mondta a fiÃ m¢ltatlankodva ¢s kigyulladt arccal.
ä Mif¢le? ä Mer¢nyi t¢rd¢vel hirtelen hasba rÃgta ¢s egyidejüleg pofozni kezdte az
´sszecsuklÂ ¹ttev¢nyit. A t´bbiek is beavatkoztak, ¢s percek alatt f¢lholtra vert¢k a
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boldogtalant. AzutÀn kiszÂrtak mindent a fiÂkjÀbÂl, ¢s sz¢ttapostÀk, ´sszet´rt¢k, egy
aprÂ notesz kiv¢tel¢vel, amelyet Mer¢nyi ¢s V¢gh vizsgÀlgattak. Olvashatatlan feljegyz¢st talÀltak benne, ¢s odaintett¢k ¹ttev¢nyit.
ä Mit jelent ez?
¹ttev¢nyinek meg kellett magyarÀznia. AztÀn feleletet vÀrtak a tovÀbbi k¢rd¢sekre:
ä Mit besz¢lgett¢l tegnap este Szebekkel? Mirûl besz¢ltetek a mÃlt este Gerebennel?
Kivel besz¢lt¢l m¢g ´ssze? Mire k¢sz¡lt¢l?
A vallatÀsnak v¢get vetett Schulze ¢rkez¢se. Mer¢nyi arca t´prengû maradt eb¢d
utÀn is; komolyan gyanakodott valami ´sszeesk¡v¢sre, lÀzadÀsf¢l¢re. çltalÀnos fesz¡lt
nyugtalansÀg tÀmadt. Nemcsak Szebek MiklÂs f¢lt, aki elûrelÀthatÂan sorra fog ker¡lni, hanem DamjÀni is, Colalto is, a t´bbiek is, mindnyÀjan: Ágy terjeszkedett, sokasodott az a f¢lelem, amely Mer¢nyi szÁv¢ben sz¡letett meg V¢gh koholmÀnyainak hatÀsÀra. Eddig m¢g Àlmukban sem gondoltak arra a lehetûs¢gre, hogy ´sszefoghatnÀnak
Mer¢nyi¢k ellen.
Teljesen Ãj fordulatot adott azonban az ¡gynek ¹ttev¢nyi vakmerû l¢p¢se. A d¢lutÀni sz¡net kezdete elûtt a napos szokÀs szerint ´sszeÁrta a mÀsnap d¢lelûtti szÀzadkihallgatÀsra jelentkezûket, s ¹ttev¢nyi feliratkozott a àpanaszÊ rovatba.
ä Ne viccelj! ä mondta a napos.
ä írjÀl be!
ä Ne marhÀskodj!
ä írjÀl be!
Nagyon jÂl tudtÀk, hogy ennek a àpanaszÊ rovatnak csak elvi jelentûs¢ge van, gyakorlatban nem fordult elû, hogy valaki panasszal ¢lt volna, mert ez szigorÃ b¡ntet¢ssel
jÀrt. Sem Schulze, sem a tisztek nem csinÀltak titkot belûle, hogy minden panasz alaptalannak fog minûs¡lni, s Ágy nem ajÀnlatos megprÂbÀlkozni vele. Csak az ¡res rovat
futott heteken, hÂnapokon, ¢veken Àt a kihallgatÀsi naplÂkban.
Most r´vid vita utÀn beleker¡lt ¹ttev¢nyi neve. A napos k¢nytelen volt beÁrni;
ahogy azonban elment a f¡zet¢vel Mer¢nyi asztala elûtt, a fiÃ k¢rdû tekintet¢re k´teless¢g¢nek ¢rezte azt is, hogy k´z´lje vele a dolgot: àFel akar jelenteni titeket.Ê Mindezt
nem lehetett ettûl fogva visszacsinÀlni: a f¡zet Schulz¢hoz, onnan a szÀzadirodÀba ker¡l, s ¹ttev¢nyinek mÀsnap meg kell jelennie a kihallgatÀson.
DamjÀni lÀtta, hogy valami t´rt¢nt, de m¢g a parancskiadÀs utÀn, amikor Schulze
levitte a f¢lszÀzadot s¢tÀlni, m¢g akkor sem tudta pontosan, hogy mi a helyzet. çmbÀr
àoszoljÊ-ban mentek, nem volt kedve besz¢lgetni. FÀzott. K¢t kez¢t beles¡llyesztette
k´penye zsebeibe, ¢s lehorgasztott fejjel csoszogott a nedves avaron. Evvel a s¢tÀval
Schulze megint t´nkretette a f¢lÂrÀs sz¡netj¡ket; de persze rosszabb is lehetett volna.
Az uszoda m´g´tti kanyarban ¢rezte, hogy belerÃgott egy szerecsendiÂba, s le akart
hajolni ¢rte, amikor CzakÂ mell¢je l¢pett.
ä Hallottad? ä sÃgta. ä ¹ttev¢nyit?
ä Mi van vele? ä k¢rdezte DamjÀni, s m¢gis meglÀtta az Àzott levelek k´zt a diÂjÀt.
Felvette, zsebre vÀgta. A rendkÁv¡l vastag, majdnem t´m´r csonth¢j k´zep¢n, ha siker¡l bicskÀval sz¢tfeszegetni, parÀnyi ¢des diÂb¢l bukkan elû. Ez¢rt nevezt¢k szerecsendiÂnak; a park sokf¢le fÀja k´z¡l fel¢nek sem tudtÀk a nev¢t.
CzakÂ januÀr Âta, amikor az ¢nekkari prÂbÀkon Ãjra ´sszeker¡lt DamjÀnival, kezdte felÃjÁtani k¢t ¢vvel ezelûtti barÀtsÀgukat. Elmes¢lte, amit tudott az ¹ttev¢nyi-¡gyrûl.
ä Igaza van neki! ä mondta DamjÀni.
CzakÂ vigyorogva vÀllat vont.
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ä Semmi ¢rtelme a dolognak. Nem lesz belûle semmi.
ä Lehet ä hagyta rÀ DamjÀni.
M¢g volt k¢t tanulÀsi ÂrÀjuk vacsorÀig. Amikor le¡ltek a hely¡kre a tanteremben,
Schulze eltünt egy idûre. Hogy Mer¢nyi ¢s Burger is hiÀnyzott, azt DamjÀni csak akkor
vette ¢szre, amikor tÁz perc mÃlva bel¢ptek. AztÀn Schulze ¹ttev¢nyit hÁvatta, majd
amikor ¹ttev¢nyi visszaj´tt, Ãjra Mer¢nyit, ezÃttal V¢ghgel. NemsokÀra tovÀbbadtÀk
a szigorÃ meghagyÀst, hogy senki nem Àllhat szÂba ¹ttev¢nyivel. EgyÀltalÀn nem szabad besz¢lni hozzÀ, sem k¢rdezni, sem felelni a k¢rd¢seire.
Mer¢nyi azt sem engedte meg, hogy hozzÀ¢rjenek. Reggel a mosdÂban visszarÀntotta HomolÀt, aki ¢ppen f¢lre akarta taszÁtani ¹ttev¢nyit egy csap mellûl, szokÀsa szerint, hogy ne kelljen vÀrnia; d¢lutÀn pedig ZÀmencsik B¢lÀt verte meg vonalzÂval,
mert valamit besz¢lt ¹ttev¢nyihez.
ä Csak a k´nyvemet k¢rtem vissza tûle...
ä T¢rdelj le! ä mondta Mer¢nyi.
ä De csak a...
ä Te! ä mondta Mer¢nyi.
ZÀmencsik gyorsan let¢rdelt. AztÀn Mer¢nyi tovÀbbi rendelkez¢s¢re n¢gyk¢zlÀb k´r¡ljÀrta a tantermet, ezt mondogatva k´zben hangosan:
ä °n vagyok a legh¡ly¢bb barom. °n vagyok a legh¡ly¢bb barom.
çmbÀr ZÀmencsikrûl neki is ilyesf¢le volt a v¢lem¢nye, DamjÀni m¢gsem ¢rzett kedvet a nevet¢shez. A t´bbiek sem nevettek. Mintha egyed¡l Mer¢nyi ûrizte volna meg
a humorÀt. S Ãgy lÀtszott, rajta kÁv¡l csak ¹ttev¢nyi az, aki meglehetûsen k´z´ny´sen
fogja fel az esem¢nyeket, elsûsorban sajÀt kik´z´sÁt¢s¢t.
Harmadnap eb¢d utÀn DamjÀnit is felrendelt¢k az irodÀba ´t´dmagÀval. ValeriÀn
szÀzadoson kÁv¡l ott ¡lt egy asztalnÀl Danilo fûhadnagy is, mellett¡k pedig az Árnokaltiszt ¢s Schulze. A szÀzados lapozgatott, aztÀn k¢rd¢seket kezdett feltenni. Hallotta-e
k´z¡l¡k valaki ¹ttev¢nyi n´vend¢knek ekkor ¢s ekkor tett kijelent¢s¢t, amelyben fegyelmezetlens¢gre buzdÁt? Vagy mÀskor, egy mÀsikat? Mondta-e ezt? Mondta-e azt?
Zavarodottan n¢ztek egymÀsra. A szÀzados mindenf¢le trÀgÀr, gyalÀzkodÂ ¢s becsm¢rlû kifejez¢st id¢zett, amilyeneket mindnyÀjan ÀllandÂan hasznÀltak, de term¢szetesen minden k¡l´n´sebb jelentûs¢g ¢s c¢lzatossÀg n¢lk¡l. ValeriÀn, lÀtvÀn habozÀsukat, er¢lyesebb lett.
ä Mi az? MÀsok hallottÀk, ¢s ¢pp maguk nem? ä Kikeresett egy r¢szt a jegyzûk´nyvbûl, ¢s olvasni kezdte: ä àPÃderes majom¡lepÊ ¢s àNe düljetek be annak a ronda hÀjfejü stricinekÊ... ä A szÀzados feln¢zett, ¢s egyenesen DamjÀninak sz´gezte a k¢rd¢st:
ä Ezt sem hallotta? °s kire ¢rtette ezeket a szavakat ¹ttev¢nyi n´vend¢k? Nos? Csak
mondja ki bÀtran. Halljuk. Kire ¢rtette? Nem tudja?
Schulze meg sem rezzent, Ãgy ¡lt, mintha nyÀrsat nyelt volna, viaszarccal. Danilo
fûhadnagy kedvetlen¡l forgatta a ceruzÀjÀt. ValeriÀn csak n¢hÀny hÂnapja volt a szÀzadparancsnokuk; puha, k´v¢rk¢s, mindig frissen borotvÀlt ¢s frissen pÃderezett k¢pü ember. Gyakorlatokon ha odahÁvta magÀhoz a negyed¢veseket, r´gt´n pihenjt vez¢nyelt, ¢s halk, k´zvetlen hangÃ besz¢det int¢zett hozzÀjuk. àFiÃk, mutassÀtok meg,
hogy tudtok, ha akartok. °n nem k´vetelek semmit, a becs¡letetekre bÁzom, hogy hogyan fog menni ez a dÁszmenet. Nem is szaporÁtom a szÂt. Ha azt lÀtom, hogy mindenki megteszi, ami tûle telik, jÂ barÀtok lesz¡nk, ¢s nem fogtok rÀfizetni, ezt Ág¢rem.
Erre becs¡letszavamat adom!Ê Besz¢d k´zben folyvÀst dûlt orrÀn-szÀjÀn a leszÁvott cigarettaf¡st.
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ä Feleljen!
ä A szÀzados Ãrra ¢rtette ä mondta v¢gre DamjÀni halkan.
Nem volt benne eg¢szen biztos, hogy nem lesz-e baj a felelet¢bûl. ögy lÀtszik azonban, m¢gis jÂl Át¢lte meg a helyzetet. ValeriÀn elnyomta a cigarettÀjÀt. AlÀÁratta mind
az ´t¡kkel a jegyzûk´nyvet, aztÀn mehettek.
Negyednap ¹ttev¢nyit simÀn kicsaptÀk. Hogy ennek Ágy kellett t´rt¢nnie, ezt DamjÀni magÀtÂl ¢rtetûdûnek ¢rezte, noha hasonlÂ vÀdak alapjÀn ä sorozatos fegyelems¢rt¢s, veszedelmes bomlasztÂ befolyÀs ä akÀrmelyik¡ket ugyanÁgy kicsaphattÀk volna.
¹ttev¢nyi azonban ´nszÀntÀbÂl lÀtszott kil¢pni az eg¢sz rendszerbûl, melyet Mer¢nyiä
V¢ghäSchulzeäValeriÀn alkottak, s amelynek v¢gt¢re is megvoltak a maga jÀt¢kszabÀlyai. DamjÀni azon lepûd´tt meg, hogy a n¢gy nap alatt, mialatt nem vettek rÂla
tudomÀst, csakugyan milyen idegenn¢ vÀlt elûtte is ¹ttev¢nyi. Mintha nem is lenne
ugyanaz, mintha nem is lenne az az ¹ttev¢nyi, aki mindig hozzÀtartozott a szÀzadhoz,
aki ûsi alkatr¢sze a menetoszlopuknak, aki ZÀmencsik mellett ¡lt a tanteremben, akinek Zsoldos a barÀtja, akinek megvolt a maga pontos helye k´z´tt¡k. Most lÀtni kellett,
hogy egyszerüen levedlette, mint kÁgyÂ az egyik bûr¢t, egyszerüen elhagyta, mint az
Àrny¢kÀt, ezt az ismert ¹ttev¢nyi-l¢t¢t s mindazt, ami meghatÀrozta ebben a szerep¢ben. ý maga tovÀbbra is l¢tezett, csak szÀmukra nem jelentett semmit, s k´lcs´n´sen
lÀtszott, hogy az û szÀmÀra pedig ez a vilÀg szünt meg ¢rtelemmel bÁrni. JavÀban csomagolt a hÀlÂteremben, amikor eb¢d elûtti k¢zmosÀshoz betÂdultak a t´bbiek. HalÀsz
P¢ter majdnem bele¡tk´z´tt, s hirtelen kiker¡lte, mint egy lÀmpaoszlopot; ¹ttev¢nyi
pedig beljebb l¢pett, mint aki esû elûl beÀll a kapu alÀ. Meg¡tni vagy kezet fogni vele
annyi ¢rtelme lett volna, mint meg¡tni vagy megsimogatni egy sz¢ket. Sem gyül´letet,
sem rokonszenvet, sem haragot, sem barÀtsÀgot nem ¢rzett irÀnta senki, s û is a legteljesebb k´z´nnyel n¢zte Mer¢nyit ¢ppen Ãgy, mint Gerebent.
DamjÀni meg¢rtette, hogy bÀrmelyik pillanatban semmiv¢ lehet tenni ezt a t´r¢keny hÀlÂszerkezetet, ami idek´ti, Ãgy, hogy û maga tovÀbb l¢tezik, csak a szerepe
szünik meg, ¢s a sokf¢le kapcsolat ¢s vonatkozÀs, a k´d´s t´rv¢nyf¢les¢gek pÂkhÀlÂszÀlai ¢s l¢gnemü abroncsai, a sokf¢le tartalom, a barÀtsÀgok ¢s gyül´letek, vagy egyszerüen ismerets¢gek ¢s ismerûss¢gek mind tartalmatlan idegens¢gg¢ vÀlnak. Ez az
¹ttev¢nyi most voltak¢ppen kezdheti el´lrûl. DamjÀni meg¢rtette ût, de a maga r¢sz¢rûl nem lett volna szÁve lemondani akÀr csupÀn egy ablakpÀrkÀny szÁn¢nek-szagÀnak ismerûss¢g¢rûl sem.
A jegyzûk´nyvek ¢s a Mer¢nyi-hatalom megtorlÀsÀnak f¢lelmes siralomhÀzi napjai
utÀn Schulze megtorlÀsa k´vetkezett, amiben m¢g csak ¢rdekess¢g sem volt. A meglazult fegyelmet helyre kellett ÀllÁtani; ÀltalÀban, bÀrmi t´rt¢nt, az b¡ntet¢ssel jÀrt. A
d¢lelûtti ¢s a d¢lutÀni sz¡netek nyomasztÂ gyakorlatozÀssal teltek el. Schulze a legk¡l´nb´zûbb szeml¢ket rendezte este-reggel, egy ¢jszaka pedig, ¢jf¢ltÀjban, arra ¢bredtek, hogy ¢gnek a villanyok, ¢s a tiszthelyettes fel´lt´zve Àll a mosdÂajtÂban, s Ágy ordÁt:
àF´l! RiadÂ!Ê
DamjÀni az elsû pillanatban azt hitte, hogy mÀr reggel van. AztÀn, ahogy rÀeszm¢lt
a helyzet rendkÁv¡lis¢g¢re, egy pillanatig azt hitte, csakugyan kigyulladt az ¢p¡let.
Vakon, ¡gyetlen ujjakkal prÂbÀlta befüzni a cipûj¢t; nem ment. Dobogni kezdtek a
hÀlÂteremben a futÂ l¢p¢sek, mert aki elk¢sz¡lt, szaladt a folyosÂra. FelrÀngatta magÀra a zubbonyt, k´penyt, s nem t´rûdve a cipûfüzûj¢vel, rohant a sorakozÂhoz.
àJobbra Àt! Indulj!Ê Ahogy ki¢rtek a kapun, Schulze megÀllÁtotta a f¢lszÀzadot, ¢s
a kapualjbÂl kiesû vilÀgossÀg fel¢ fordulva megn¢zte az ÂrÀjÀt.
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ä T´bb mint ´t percig tartott ä ÀllapÁtotta meg el¢gedetten. ä TehÀt jÂt fog tenni
egy kis ¢l¢nkÁtû testmozgÀs.
A mÀsodik emeleti ablaksor derengû kis f¢nye csak annyi volt, hogy aki feln¢zett,
meg tudta k¡l´nb´ztetni az ablak¡vegeket a faltÂl; a hÀlÂtermekben csak az ¢jjeli lÀmpÀk ¢gtek, a t´bbiek aludtak. A fûall¢ vasoszlopos lÀmpÀi pedig mintha csupÀn ¢rz¢kelhetûv¢ akartÀk volna tenni a vaks´t¢t ¢jszakÀt. DamjÀni valami nedveset ¢rzett az
arcÀn, s megborzongott a hidegtûl. Esû kezdene esni? Ahogy kettûs rendekbe fordulva
bel¢pett mell¢je Istenes, ¢szrevette, hogy k´zben megprÂbÀlt gyorsan lehajolni a cipûj¢hez. Neki is lÂg a cipûfüzûje, gondolta DamjÀni. Megl´kte a karjÀval.
ä Ereklye? ä sÃgta oda, mert isten tudja, honn¢t, esz¢be jutott az Àlmos ¢s mogorva
fiÃ r¢ges-r¢gi t´rt¢nete.
ä Nyakleves! ä felelte Istenes, vÀltozatlanul Àlmos ¢s mogorva k¢ppel; mindazonÀltal t´k¢letesen meg¢rtett¢k egymÀst. Ez szerencse volt, mert t´bb szÂt bajosan
vÀlthattak volna. Ahogy megindult az oszlopuk, DamjÀniban hangtalanul nevetni kezdett valami, s mÁg fÀzÂsan ¢s k¢nyszeredetten l¢pkedett a beosztÀsÀban, tisztÀn ¢rezte,
hogy ez a s¢rthetetlen valami csak figyeli ¢s fanyarul neveti Schulz¢t, ´nmagÀt, az eg¢sz
nyirkos ¢jszakÀt.
2
DamjÀninak tulajdonk¢ppen Istenes volt a barÀtja, habÀr minden ¢vben ´sszevesztek
egyszer halÀlosan, hogy hamarosan m¢gis kib¢k¡ljenek. Ebben az ¢vben is Ágy t´rt¢nt,
m¢g karÀcsony elûtt. Egy asztalnÀl ¡ltek az ¢tteremben. A tÀlakat egy nagy gurulÂkocsin toltÀk be, s az asztal v¢g¢ben ¡lûk rendszerint n¢mi k´zelharc ¢s cs´ndes marakodÀs ÀrÀn kaparintottÀk meg asztaluk szÀmÀra a legnagyobb vagy legnagyobbnak
v¢lt adagokat. DamjÀni megfigyelte, hogy nÀluk Istenes sohasem iparkodik el¢gg¢. A
mÀs asztalnÀl ¡lûk rendszerint elhalÀsztÀk elûle a pÃposabb csÀszÀrmorzsÀs vagy sonkÀs kockÀs tÀlakat; nem szeret r¢szt venni a t¡leked¢sben. DamjÀniban lassan gyült a
bosszÃsÀg barÀtja ellen, s egyszer, amikor ¢ppen ¢les vita tÀmadt, hogy ki-ki hÀny kanÀllal vehet a t¢sztÀbÂl, d¡h´sen Istenes fel¢ fordult, ¢s a szem¢be vÀgta:
ä Igen, mert mindig elmaflÀskodod a dolgot!
Istenes elk¢pedt:
ä °n?
ä Te, te! Most n¢zd meg, mekkora tÀlat kapott az az asztal!
Istenes elsÀpadt.
ä Fogd be a szÀd! ä mondta fojtott d¡hvel.
ä Trotli ä mondta DamjÀni felindultan.
ä H¡lye ä mondta Istenes.
AztÀn elhallgattak. Az asztal k¢t pÀrtra szakadt, ¢s folytatta a vitÀt; v¢g¡l a k¢t pÀrt
is Ãgy ´sszeveszett, hogy napokig nem besz¢ltek egymÀssal. DamjÀni ¢s Istenes azonban bÀrmilyen m¢lyen megs¢rtett¢k egymÀst, hamarÀbb kib¢k¡ltek. Harmadnap, vÁvÂÂrÀn ker¡ltek szembe egymÀssal. Egy darabig k´z´ny´s k¢ppel csinÀltÀk a gyakorlatokat, mint k¢t idegen. V¢g¡l, amikor tisztelg¢s utÀn levetett¢k a sisakjukat, DamjÀni
egy fintort vÀgott a barÀtja fel¢, s halkan hozzÀtette:
ä Marha!
ä çllat! ä felelte Istenes nagy megk´nnyebb¡l¢ssel.
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így aztÀn kib¢k¡ltek, s jÂ ideig titokban kellett tartaniuk a kib¢k¡l¢st, mert az asztal
k¢t pÀrtja, akik miattuk vesztek ´ssze, m¢g mindig ellens¢ges Àllapotban volt.
Istenesnek volt egy csomÂ gombfest¢kje, t¢gelye, ecsetje, s szeretett festeni. KarÀcsony utÀn DamjÀni is hozott egy fekete bÀdogdobozos fest¢kk¢szletet, s ha tehett¢k
ä vasÀrnap, vagy ha a d¢lutÀni sz¡netben a tanteremben maradhattak, vagy ha megkockÀztattÀk BognÀr szolgÀlata alatt az esti tanulÀsi idûben ä egy¡tt pepecseltek ezentÃl, valami szÁnes k¢peslapot igyekezve lemÀsolni a sz¢tfolyÂs vÁzfest¢keikkel.
FebruÀr elej¢n, egy vasÀrnap eb¢d utÀn TÂth Tibor Àllt meg DamjÀni asztalkÀjÀnÀl.
ä Neked van fest¢kk¢szleted ä mondta. ä Nem adnÀd k´lcs´n, k¢rlek, csak ma d¢lutÀnra?
DamjÀni tÀgra meredt szemmel n¢zett fel a fiÃra. TÂth Tibor ¢ppen olyan hideg
udvariassÀggal tette fel a k¢rd¢st, ahogyan mindig besz¢lt. Semmif¢le k´ny´rgû Àrnyalat nem volt a hagjÀban; holott tudhatta, hogy k¢ptelens¢get k¢r, s DamjÀni is tudta, hogy esze ÀgÀban sincs odaadni a fest¢keit senkinek, s ¢ppen nem ezen a napon,
amikor v¢gre hozzÀjuk juthat.
TÂth Tibor a hÀrom ¢v alatt semmit sem vÀltozott. Kitartott buzgÂ vallÀsossÀga mellett, jÀrt a reggeli mis¢kre, a Monsignore legfûbb bizalmasa lett; kitartott amellett is,
hogy mindnyÀjuk k´z¡l egyes-egyed¡l, jÂformÀn egyÀltalÀn nem hasznÀlta a trÀgÀr
kifejez¢seket ¢s kÀromkodÀsokat. DurcÀs, lÀnyos arcÀval, mandulaszem¢vel komolyan
n¢zett DamjÀni szem¢be.
ä De ha nem akarod, akkor... ä kezdte mondani.
ä Odaadom ä mondta DamjÀni sietve. BenyÃlt a fiÂkjÀba. ä Nesze.
TÂth Tibor megk´sz´nte, ¢s mÀr ment is. DamjÀni utÀnan¢zett, aztÀn sz¢gyenlûsen
visszakapta a fej¢t, mert talÀlkozott a pillantÀsuk. Elmosolyodott volna csakugyan
TÂth Tibor, tünûd´tt, vagy csak Ãgy r¢mlett neki? Hirtelen ¢szbe kapott: mi az isten
csudÀjÀnak adta oda a fest¢keit? Hiszen û akart festeni ma d¢lutÀn.
Maga sem tudta, mi ¡t´tt bel¢. JÂlesett odaadnia. TÂth Tibor olyan tartÂzkodÂ term¢szetü volt, hogy a mellette ¡lû Zsoldost nem szÀmÁtva jÂformÀn nem is besz¢lgetett
soha senkivel. Az elsû esztendûben term¢szetesen sokat gy´t´rt¢k, csÃfoltÀk a szentesked¢s¢t, megvert¢k, elbuktattÀk; k´nnyen sÁrva fakadt, s ilyenkor lÀtszott, hogy toporz¢kolni tudna d¡h¢ben, ami¢rt nem bÁrta visszatartani a k´nnyeit. K´nnyen el is
pirult; ez¢rt elnevezt¢k szüz lÀnynak, àkis szüzÊ-nek, ¢s Ãgy prÂbÀlgattÀk a pirulÀsÀt
vaskosnÀl vaskosabb kifejez¢sekkel, mint egy bedobÂs csokolÀd¢automatÀt. El is koptattÀk, lassan meg is untÀk. TÂth Tibor megedzûd´tt, ¢s megtanult k´z´nyt ¢s hüv´s
m¢ltÂsÀgot mutatni a tÀmadÂival szemben. HÀrom ¢v alatt a t´bbiek is annyira megszoktÀk k¡l´nc misejÀrÀsÀt ¢s finom szÂtÀrÀt, hogy nagyjÀbÂl b¢k¢ben is hagytÀk.
Valamif¢le k¢rlelhetetlen szigorÃsÀg ¢s komolysÀg volt a l¢ny¢ben. DamjÀni szinte
hÁzelgûnek ¢s megtisztelûnek ¢rezte, hogy k´lcs´nk¢ri a fest¢keit. S bÀrmilyen nevets¢gesnek tartotta is ezt az ¢rz¢s¢t, izgalomba j´tt attÂl, hogy Ágy most k´z¡k lesz egymÀshoz. Vajon szÀmÁt û valamit TÂth Tibornak, aki annyira mÀs, mint û, mÀs, mint
Istenes, mint CzakÂ, mint valamennyien?
LegszÁvesebben oda¡lt volna mell¢je mindjÀrt. De nehogy azt a lÀtszatot keltse,
hogy a k´lcs´nadott fest¢kekkel egy¡tt a barÀtsÀgÀt is rÀ akarja tukmÀlni, vagy hogy
´nn´n nagylelküs¢g¢tûl hatÂdott meg, m¢g mÀsnap is megÀllta, hogy ne csatlakozz¢k
hozzÀ eb¢d utÀn.
De v¢gt¢re is TÂth Tibor, ha nem is bÀntottÀk mÀr, a legutolsÂk k´z¢ szÀmÁtott, s
DamjÀninak enn¢l jobb volt a helyzete. Elsûsorban is talpraesettebb volt; ¡gyesebb, a
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rossz tornÀszok k´z¡l a k´zepesn¢l jobbak k´z¢ ker¡lt; aztÀn pedig Istenes Danin kÁv¡l
f¢lig-meddig barÀtja volt CzakÂ ¢s HalÀsz P¢ter is; v¢g¡l, ami a legd´ntûbben esett
latba, meg tudta nevettetni a t´bbieket az utÀnzÀsaival ¢s mÂkÀival. Nem vÀrhatta tehÀt, hogy TÂth Tibor k´zeledjen ûhozzÀ. Harmadnap, a d¢lutÀni sz¡netben megÀllt
TÂth asztala mellett, s csak Ãgy ÀlldogÀlva besz¢lgetni kezdett vele.
A fiÃ udvariasan fogadta DamjÀni barÀtsÀgos k´zeled¢s¢t; habÀr semmivel sem bÀtorÁtotta, nem is zÀrkÂzott el elûle. A k´nyvei k¢k csomagolÂpapÁrba voltak bek´tve
mind, a f¡zetein pedig tÃl csinos, kisfiÃs ÁrÀssal Àllt a neve. DamjÀni jÂl ismerte szomsz¢djainak, Istenesnek, mÀsoknak a holmijait, a szamÀrf¡les t¢rk¢peket, Ãj k¢k ceruzÀkat vagy megfaragott r¢gi vonalzÂkat, a limlomos dobozkÀkat vagy a davosi lÀtk¢pes
tollszÀrat, madzagot, bicskÀt, lakatkulcsot: mindez ismert ¢s k´z´ns¢ges holmi volt,
hasonlÂ az ´v¢hez. TÂth Tibor holmija azonban mintha rendkÁv¡li, mintha alapvetûen mÀsf¢le lett volna. S ezt nem a csinossÀg, jÂlÀpoltsÀg tette; DamjÀni megfigyelte,
hogy a ceruzÀja milyen csÃnyÀn, t´mp¢n van meghegyezve, ¢s m¢gis, ez sem volt k´z´ns¢ges ceruza; gyeng¢d ¢s megindÁtÂ, s egyben furcsa, idegenszerü ceruza volt.
DamjÀni lassan megismerte ezeket az idegen tÀrgyakat, de kÁvÀncsisÀga csak egyre
nûtt. Szerette volna m¢g jobban megismerni a holmikat is, a TÂth Tibor l¢ny¢ben
rejlû izgatÂ ¢s vonzÂ idegenszerüs¢get is. A fiÃ azonban rendkÁv¡l szükszavÃ volt, an¢lk¡l, hogy akarta volna, s ha mondott is valamit, abbÂl sem der¡lt ki semmi; eg¢szen
pontosan pedig az volt a helyzet, hogy DamjÀni sem tudott kitalÀlni semmi besz¢lnivalÂt vele. Sokszor csak ¡lt mellette szÂtlanul, s mÁg TÂth festegetett ä mert az egyik
vasÀrnap d¢lutÀn ´nk¢nt felajÀnlotta neki a fest¢keit, s attÂl fogva nÀla is maradt a
k¢szlet ä, DamjÀni f¢lÂrÀkig eln¢zte v¢kony nyakÀt, halvÀny f¡lcimpÀjÀt.
Az egyik rajzÂra elûtt siker¡lt elcser¢lnie rajztermi hely¢t TÂth Tibor szomsz¢djÀval, s ettûl fogva egymÀs mellett ¡lhettek minden szombaton f¢l tizenegytûl f¢l egyig.
DamjÀni mÀr elûre ´r¡lt ezeknek a kettûs rajzÂrÀknak, mert mÀsk¡l´nben sokszor
napokon Àt legfeljebb csak arra nyÁlt alkalma, hogy eb¢d utÀn vagy az uzsonnasz¡netben egy-egy percre odafuthasson TÂth Tiborhoz. AnnÀl t´bbet lehetett egy¡tt CzakÂval.
MÀrcius k´zeledt¢vel Kuzmics szÀzados, aki az ¢nekkart vezette, mÀsodnaponk¢nt
kezdett prÂbÀkat tartani. Rendszerint negyed hÀromra rendelte ûket a zeneszobÀba
vagy a tiszti ¢tkezde el¢, ¢s rendszerint csak hÀromnegyed hÀrom tÀjban jelent meg
û maga. A k´zbeesû idû felbecs¡lhetetlen ¢rt¢kü nyerem¢ny volt szÀmukra; teljesen
magukra hagyva szabadon l¢legezhettek, besz¢lgethettek vagy szÂtlanul m¢lÀzhattak
a kis zeneszobÀban vagy a f´ldszinti folyosÂ v¢g¢ben. A negyed¢vesek k´z¡l csak nyolcan voltak benne az ¢nekkarban. CzakÂ, akibûl a nyugodalmas pillanatok mindig mes¢lûrohamokat vÀltottak ki, ilyenkor szinte beszorÁtotta DamjÀnit a sarokba, ¢s v¢ge¢rhetetlen elûadÀsokba kezdett.
Sokszor megism¢telt t´rt¢neteit folyton vÀltoztatgatta, alakÁtgatta, cifrÀzta; de nem
a hazugsÀg, hanem ¢ppen az igazsÀg kedv¢¢rt, Ãgy lÀtszott. Nem szeretett hazudni.
Sohasem hallgatta el a rÀ n¢zve hÀtrÀnyos r¢szleteket, sohasem sz¢pÁtette sajÀt szerep¢t; olyan derüsen teregette ki hibÀit, gyeng¢it, mintha f´l´tte Àllna az eg¢sz vilÀgnak
¢s minden bÁrÀlatnak, vagy mint akit olyan ÀltalÀnos szeretet ´vez, hogy v¢rtezetlen¡l
jÀrhat-kelhet az emberek k´z´tt. DamjÀni tulajdonk¢ppen haragudhatott volna CzakÂra ez¢rt a p´khendi f´l¢nyess¢g¢¢rt, ha nem lett volna benne csakugyan valami lefegyverzû humor ¢s kedvess¢g is. AlapjÀban v¢ve azonban nem is nagyon figyelt rÀ.
Boldog volt, hogy nincs senki a nyakukon, s legfeljebb be-belesett a tÀlalÂ ajtajÀn, mi-
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alatt CzakÂ mes¢lt, hogy lehetne-e szerezni a àchef Ê-tûl vagy valamelyik konyhalÀnytÂl
egy keny¢rv¢get.
CzakÂ tÁz¢ves korÀban kilopta egyszer apja ÁrÂasztalÀbÂl a szolgÀlati pisztolyÀt, nem
elûsz´r, de szerencs¢tlens¢g¢re utoljÀra, mert sz¡lei bel¢ptek a szobÀba, s csak annyi
ideje maradt, hogy lebukjon a dÁvÀny m´g¢. A tÀbornok valamin civÂdott a feles¢g¢vel; a vitÀjuk egyre ¢lesebb lett. Amikor az asszony sÁrva fakadt, ¢s lerogyott a dÁvÀnyra,
CzakÂ k¢nytelen volt elûbukkanni m´g¡le, s egyben mindjÀrt rÀ is fogta a kez¢ben
tartott fegyvert az apjÀra, s Ágy kiÀltott izgatottan: àNe bÀntsa anyÀt!Ê A tÀbornok elk¢pedt, aztÀn a fiÃ fel¢ akart rohanni, ¢s CzakÂ meghÃzta a ravaszt. A pisztoly eld´rd¡lt, ¢s a golyÂ belefÃrÂdott az ajtÂ szem´ld´kfÀjÀba.
ä A mÃltkor mennyezetet mondtÀl ä jegyezte meg DamjÀni, inkÀbb udvariassÀgbÂl,
mint akad¢koskodÀsbÂl.
CzakÂ elv´r´s´d´tt. Ez a mozzanat volt az ¢rz¢keny pontja, az¢rt is t¢rt vissza rÀ
mindig. 1923-ban m¢g Ãgy mes¢lte egyszerüen: à¢s nem talÀltam elÊ. K¢sûbb, egy
¢vre rÀ, büntudatosan eltÃlozta c¢lzÀsi hibÀjÀt: àHehe, valahovÀ a plafonba ment a
golyÂ.Ê Az igazsÀg azonban az ajtÂfa volt.
ä Nem ä mondta zavartan ä, nem. Te mÀr lûtt¢l pisztollyal?
ä M¢g soha ä mondta DamjÀni.
ä HÀt, iz¢. Tudod, flÂberttal k´nnyebb. M¢g mannlicherrel is talÀn.
Mannlicher puskÀval lûttek fent a l´v´ld¢ben, persze csak lûpadrÂl, ´tvenm¢teres
c¢ltÀblÀra. Hogy megj´tt a kora tavasz, megint feljÀrtak a keddi d¢lutÀnokon ¢lesl´v¢szetre gyakorlatozÀs helyett. Ez nagy ¢lvezet volt. Finoman visszhangoztÀk a d´rren¢seket az imitt-amott m¢g hÂfoltos dombok, a golyÂfogÂ sÀncok ¢s a c¢ltÀblÀkat
tartÂ Àcsolt kulisszaf¢l¢k egymÀs m´g´tti sorai. Meg voltak illetûdve; eg¢szen megszelÁd¡ltek, m¢g Mer¢nyi is, hogy a nyikorgÂ fapadokon v¢gignyÃlva vÀllukhoz szorÁthatjÀk az ¢lesre t´lt´tt ´reg mannlicherek f¢nyes gesztenyebarna agyÀt; s olyan szÁvfÀjÀssal adtÀk Àt hely¡ket a k´vetkezû f¢lrajnak, mintha a szeretûj¡k meleg, sima Àgy¢kÀtÂl kellene elszakadniuk. A talÀlatjelzûk persze legt´bbsz´r csak àmeszeltekÊ, tagadÂlag meglengett¢k a tÀrcsÀjukat, jel¢¡l annak, hogy a golyÂ egyÀltalÀn nem ¢rte m¢g
a c¢ltÀblÀt sem. CzakÂnak azonban volt egy ´t´s ¢s egy hatos k´re. B¡szke volt l´v¢sztudomÀnyÀra, s nehez¢re esett bevallani, hogy a pisztollyal olyan ¡gyetlen¡l bÀnt annak idej¢n.
çt is t¢rt hamar egy mÀsf¢le t´rt¢netre, ami arrÂl szÂlt, hogy gyerekkorÀban egyszer
NagyvÀradon, ahol laktak, valami d¢lelûtti szÁnhÀzi elûadÀs helyett anyjÀval kettesben
vend¢glûbe mentek.
ä Nem akartam szÁnhÀzba menni, tudod.
ä No ¢s? ä k¢rdezte DamjÀni.
ä °s elment¡nk a PannÂniÀba.
ä °s?
ä HÀt anyÀval kettesben, ¢rted?
ä AhÀ ä bÂlogatott DamjÀni.
Fogalma sem volt, mif¢le fontossÀgot tulajdonÁt CzakÂ ennek az esetnek, de rÀhagyta. CzakÂrÂl mÀr szinte el is felejtett¢k, hogy valaha Ãjonc volt; harmad¢ves korÀban
beker¡lt az osztÀly labdarÃgÂcsapatÀba. DamjÀni szÁvesen meghallgatta bizalmas t´rt¢neteit, de ÀltalÀban kisebb gondja is nagyobb volt annÀl, hogy fesz¡lten odafigyeljen.
Vagy rosszkedvü volt, mert Schulze volt szolgÀlatban, vagy mert Schulze k´vetkezett
d¢lben szolgÀlatra, vagy mert kedd volt, ¢s tudta, hogy d¢lutÀn gyakorlat lesz, vagy
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mert p¢ntek volt, ¢s tudta, hogy holnap gyakorlat lesz, vagy mert kihallgatÀsra volt
rendelve valami¢rt, vagy mert ¢bresztûkor kellett jeleznie, vagy az nyugtalanÁtotta,
hogy ´sszet´rt a kincstÀri szappantartÂja, hogy rendetlens¢g van a fiÂkjÀban, hogy
hiÀnyzik a nadrÀggombja, s a k´peny¢nek az egyik r¢zgombja sincs felvarrva, csak
egy gyufaszÀllal odaerûsÁtve f¡l¢n¢l fogva a gomblyukra, ami mind bÀrmelyik percben
kider¡lhet, s elûbb-utÂbb ki is der¡l egy szeml¢n¢l, egyszÂval vagy a szÀzf¢le betarthatatlan k´teless¢g idegesÁtette, a mulasztÀsok¢rt jÀrÂ, feje f´l´tt lebegû fenyÁt¢sektûl
valÂ f¢lelem, vagy az ¢ppen elszenvedett m¢ltatlansÀg keserüs¢ge, s ez¢rt nem tudta
lek´tni CzakÂ elbesz¢l¢se; vagy pedig ¢ppen fordÁtva, jÂkedv¢ben nem figyelt rÀ, mint
itt is, a tiszti ¢tkezde ajtajÀban, a levesszagÃ folyosÂ homÀlyos v¢g¢ben Àcsorogva, amikor mÀr tudta, hogy el fogjÀk lÂgni az eg¢sz d¢lutÀnt, mert a szÀzad k´zben, mielûtt
az û ¢nekkari prÂbÀjuk v¢get ¢rne, kivonul gyakorlatra a gyertyÀnosi r¢tre, ûk pedig
itthon ragadva teljesen szabadon, fel¡gyelet n¢lk¡l lebzselhetnek a tanteremben
majdnem a vacsorÀig, amitûl mÀr elûre olyan boldogok, hogy Kuzmics szÀzados megint nem fogja ¢rteni, mi¢rt ¢nekli a harmadik szÂlam olyan els´prû lelkesed¢ssel:
àHa a f´ld, a f´ld Isten kalapja...Ê
ä Bandi bÀcsi egyszer nÀlunk eb¢delt, ¢s fogja magÀt, leteszi a kanalat, ¢s azt mondja: àKozmÀs ez a levesÊ ä folytatta CzakÂ.
ä Ki a frÀsz az a Bandi bÀcsi? ä szÂlt k´zbe DamjÀni.
ä HÀt apa legidûsebb bÀtyja ä mondta CzakÂ, s Ãjra kezdte, utÀnozni igyekezve az
ismeretlen Bandi bÀcsi hangjÀt: ä KozmÀs ez a leves, Terka!
ä Pszt ä szÂlt valaki.
ä De csak anyÀt ugratta, tudod ä magyarÀzta CzakÂ rend¡letlen¡l, s harsogva ism¢telte: ä àKozmÀs ez a leves!Ê
ä Na ¢s?
ä HÀt semmi, csak: KozmÀs...
ä Fogd mÀr be azt a kurva pofÀdat, CzakÂ ä szÂlt valaki nyugodtan ¢s jÂindulatÃan ä, j´n a Kenguru.
A l¢pcsû felûl t¢nyleg feltünt Kuzmics szÀzados, nyomÀban az ¢nekkar alsÂ¢veseivel.
CzakÂ suttogva folytatta:
ä A Lott¢nak van egy z´ld k´ves melltüje, amirûl azt tartja, hogy szerencs¢t hoz.
CzakÂt nem lehetett eltÀntorÁtani. ögy besz¢lt ezekrûl a Bandi bÀcsikrÂl, Lott¢krÂl,
jelen idûben, mintha valÂban l¢tezû, komolyan vehetû vagy legalÀbbis szÀmÀra m¢g
gyakorlati jelentûs¢ggel rendelkezû szem¢lyekrûl lenne szÂ; mintha BognÀr tiszthelyettesrûl vagy SzabÂ GerzsonrÂl besz¢lne. Vigyorgott hozzÀ, ´r´k´s ravasz-ked¢lyes
vigyorgÀsÀval. A t´bbiek nevettek.
A hÃsv¢ti szabadsÀguk elûtt t´rt¢nt, hogy k´lcs´nk¢rte DamjÀnitÂl a Somogyi ¢s
Neller-f¢le Àrjegyz¢ket.
ä Minek az neked?
ä Akarok ¢n is rÀdiÂt csinÀlni ä mondta CzakÂ.
Ez a terv nem vallott rÀ. A rÀdiÂzÀst karÀcsony utÀn a kis Matej kezdte el, s azÂta
mÀr n¢gy-´t ´sszeeszkÀbÀlt detektoros k¢sz¡l¢k volt forgalomban az osztÀlyban. CsodÀlatos mÂdon java r¢sz¡k szÂlt is. Colalto m¢g a hÀlÂteremben is rÀdiÂzott, ha BognÀr
volt szolgÀlatban. A pÀntjukrÂl lekapcsolt fejhallgatÂkat a pÀrnahuzata alÀ rejtette, antennÀul pedig az Àgysodrony szolgÀlt. Egyszer DamjÀni is meghallgatta Colalto pÀrnÀjÀt; takarodÂ utÀn voltak, odaszorÁtotta a f¡l¢t, s t¢nyleg, b¢csi muzsika szÂlt.
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Nagy kedve tÀmadt a dologhoz. Amikor CzakÂ elk¢rte az Àrjegyz¢k¢t, mÀr r¢g tÃl
volt a hosszas tervezget¢seken. C¢dulÀjÀn rendre ´ssze volt Árva, milyen alkatr¢szeket
kell majd megvennie Budapesten, a hÃsv¢ti szabadsÀg alatt. Ebonitlemez, ´nindukciÂs tekercs, banÀndugÂk. CzakÂ lemÀsolta az eg¢szet, ¢s megbesz¢lt¢k, hogy majd
egy¡tt mennek el a Somogyi ¢s Nellerhez.
VirÀgvasÀrnap utÀni h¢tfûn t¢nyleg talÀlkoztak a Ferenciek ter¢n. Megvett¢k a holmikat, aztÀn c¢ltalanul t¢nferegtek a BelvÀrosban. DamjÀni szÀmÀra furcsa ¢rz¢s volt
Ágy szabadsÀgon talÀlkozniuk. MegÀlltak az Egyetem utcÀban egy kirakat elûtt. Lassan
alkonyodott.
ä Menj¡nk moziba ä szÂlt CzakÂ.
ä JÂ.
CzakÂnak azonban elûbb haza kellett mennie, hogy bejelentse a terv¢t. V¢gigs¢tÀltak a Kecskem¢ti utcÀn, mert CzakÂ¢k a Baross utca elej¢n laktak.
ä Majd ¢n megvÀrlak itt lent ä mondta DamjÀni.
ä Nem, nem! Gyere.
DamjÀni nem szÁvesen ment, de a mÀsik addig erûszakoskodott, mÁg vÀllat vont ¢s
k´t¢lnek Àllt. Egy szobalÀny elvette a k´peny¡ket, aztÀn CzakÂ betaszigÀlta maga elûtt
a barÀtjÀt, s ekkor der¡lt ki, hogy egy vend¢gs¢g kellûs k´zep¢be cs´ppentek.
DamjÀni legszÁvesebben megfordult volna, de mÀr nem lehetett. CzakÂ apjÀt f¢lelmetes, marcona katonÀnak k¢pzelte, aki durvÀn zsarnokoskodik t´r¢keny, finom, szûke feles¢ge f´l´tt. Az asszony f¢nyk¢p¢t mÀr lÀtta egy tÀrsasÀgi hetilapban, amelyet
CzakÂ hozott magÀval egyszer s meg is ûrz´tt gondosan. Negyedoldalas k¢p volt, sz¢p
fiatal asszonyt ÀbrÀzolt t¡ll´k k´z´tt, ÀbrÀndos tekintettel. AlÀja volt nyomtatva a neve:
àCzakÂ GÀspÀrn¢, ForgÀcs-Bartolini Ter¢z grÂfnûÊ. DamjÀninak tetszett a k¢p, s m¢g
azt is a javÀra Árta, hogy grÂfnû, holott az ilyesminek k´z´tt¡k semmif¢le jelentûs¢ge
nem volt. Colalto is grÂf volt, Borsa Feri pedig bÀrÂ, de m¢g annyira sem vette tudomÀsul senki, hogy emiatt k¡l´n´sebben kigÃnyoltÀk volna ûket.
CzakÂ ÀtvÀgott a zsinatolÂ vend¢gek k´zt a mÀsik szoba fel¢ DamjÀnival a nyomÀban, an¢lk¡l, hogy zavarba j´tt volna. MegÀlltak az egyik asztalnÀl, ahol n¢gyen kÀrtyÀztak.
ä Kez¢t csÂkolom, anya.
DamjÀni f¢l szemmel eddig inkÀbb CzakÂ apjÀt kereste. A harmadik szobÀban besz¢lgetett egy egyenruhÀs tÀbornokf¢le egy h´lggyel. Most k´sz´nnie kellett, mert
CzakÂ bemutatta az anyjÀnak.
ä Szervusz ä bÂlintott az asszony, s egy pillanatra feln¢zett a fiÀra. Csillogni kezdett
a szeme. ä Szervusz ä bÂlintott aztÀn mosolyogva DamjÀninak is. ä HÀrom kÀrÂ ä tette
hozzÀ.
ä HÀrom pikk ä mondta a baljÀn ¡lû h´lgy.
CzakÂn¢nak a haja nemcsak hogy nem volt szûke, hanem r´vidre volt nyÁrva, mint
egy nyolc¢ves kislÀnynak, s a sima barna àbubifrizuraÊ a homlokÀt is elf´dte. Egy hoszszÃ elefÀntcsont szipkÀt tartott a szÀjÀban cigaretta n¢lk¡l.
BelicitÀltak ellene n¢gy pikket, ¢s a partnere kihÁvott egy lapot.
ä Kaptatok teÀt? ä n¢zett fel megint a fiÀra.
ä Elmegy¡nk moziba, anya ä mondta CzakÂ. Az asszony azonban mÀr megint nem
figyelt rÀ. Egy darabig szÂtlanul Àcsorogtak, aztÀn CzakÂ halkan k´sz´nt: ä Kez¢t csÂkolom.
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ä K¢rjetek teÀt ä n¢zett fel az asszony megint, s hirtelen ¢l¢nken folytatta: ä Nem,
nem. Az asztalon vagy.
ä Impasszoltam a kûrt ä mondta a mÀsik h´lgy.
ä De Àt¡t´tted a dÀmÀval.
ä TerkÀnak van igaza.
ä çt¡t´tte, m¢ltÂsÀgos asszony.
DamjÀnit, ahogy kifel¢ indultak, elfogta egy k´pc´s f¢rfi, ¢s besz¢lgetni kezdett vele.
CzakÂ t¡relmetlen¡l ÀlldogÀlt mellett¡k.
ä HÀt aztÀn ä k¢rdezte a bÀcsi, mintha valami kit´rni k¢sz¡lû hahotÀzÀst tartana
vissza ä, tetszik-e neked a katona¢let?
ä Igen ä motyogta DamjÀni udvariasan ä, t´bb¢-kev¢sb¢...
ä Hahaha, t´bb¢-kev¢sb¢?
DamjÀni el¢gg¢ megszokta mÀr, hogy tapintatbÂl t´k¢letesen ostobÀnak mutassa
magÀt ezek elûtt a jÀmbor civilek elûtt, akiknek Ãgyis hiÀba magyarÀzna a àkatona¢letÊ-rûl; most azonban nem tudott mit mondani.
A f¢rfi tovÀbb nevetg¢lt:
ä JÂl ismertem a nagybÀtyÀdat ä mondta v¢g¡l ä, hahaha...
ä GÀspÀr ä szÂlt oda CzakÂn¢. ä Adjon egy rendes ceruzÀt.
A f¢rfi gyorsan az ÁrÂasztalhoz l¢pett, ¢s odavitt a kÀrtyÀzÂknak egy ceruzÀt. Alighogy megint a k¢t fiÃ fel¢ fordult, az asszony Ãjra rÀszÂlt:
ä GÀspÀr, adjon a fiÃknak ´tvenezer koronÀt, ¢s ne tartsa f´l ûket, mert moziba
akarnak menni.
ä El¢g lesz hÃszezer is, apa ä mondta CzakÂ, amikor a tÀbornok elûszedte p¢nztÀrcÀjÀt.
DamjÀni megk´nnyebb¡lt, ahogy a l¢pcsûhÀzba ¢rtek.
ä Milyen h¡lye vagy ä mondta ä, visszaadsz harminc ficcset.
ä Mindegy ä d¡nny´gte CzakÂ.
ä °ppen nem mindegy ä mondta DamjÀni.
K¡l´n´s volt, hogy az a k´pc´s, hahotÀzÂ, engedelmes civil ruhÀs bÀcsi CzakÂ apja,
az is k¡l´n´s volt, hogy az asszony megjegyezte, hogy moziba akarnak menni, holott
szemlÀtomÀst nem figyelt rÀjuk, amikor CzakÂ mondta. De a legk¡l´n´sebbnek DamjÀni m¢gis CzakÂt talÀlta, aki minden fesz¢lyezetts¢g n¢lk¡l felvitte ût ide.
Egyik¡k sem ismerte a mÀsik csalÀdjÀt; szabadsÀgon m¢g a legjobb barÀtjÀval sem
j´tt ´ssze senki. Ez magÀtÂl ¢rtetûdû volt. Sz¡leik, egykori otthonuk az elhagyott jÀt¢kszerekkel, dajkÀval, nevets¢ges becenevekkel, f¢nyk¢pekkel ¢s civil bÀtyjaikkal, hÃgaikkal, f¢lszeg udvariaskodÀsaikkal: mindez egy r¢gen elhagyott, tapasztalatlan, mit
sem sejtû ¢s komolyan igazÀn nem vehetû vilÀg volt. Kiss¢ szerepet kellett jÀtszaniuk,
ha hazamentek, hogy meghagyjÀk ezeket a felnûtteket ´nÀltatÂ ÀbrÀndjaikban. EgymÀs elûtt mindezt term¢szetesen sz¢gyellt¢k volna. DamjÀninak mindenesetre esz¢be
sem jutott volna CzakÂt felvinni hozzÀjuk, ¢ppÃgy, ahogy a sz¡leinek sem mondott el
semmit ¢s nem is tudott volna elmondani semmit az int¢zeti ¢let¡krûl. De ahogy elgondolkozott CzakÂ zavarba nem j´vû magatartÀsÀn, Ãgy talÀlta, hogy v¢geredm¢nyben neki van igaza. A sz¡leik olyanok, amilyenek, s minthogy Ãgysem tudnak vÀltoztatni rajtuk, f´l´sleges sz¢gyenkezni¡k is.
De az¢rt nem hÁvta meg CzakÂt, ¢s csak a bevonulÀs reggel¢n talÀlkoztak Ãjra a
Keleti pÀlyaudvar csarnokÀban. CzakÂ vigyorogva integetett fel¢je, DamjÀni igyekezett a ny¡zsg¢sben elûret´rni, ¢s a tekintet¢vel TÂth Tibort kereste.
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A vonatnak, amely a szabadsÀgrÂl vitte ûket visszafel¢, n¢gy teljes harmadosztÀlyÃ kocsija volt lefoglalva a szÀmukra. Az utazÀs elsû ÂrÀi majdnem jÂkedvü ¢l¢nks¢gben
teltek el. AztÀn lassan alÀbbhagyott a j´v¢s-men¢s, a kiabÀlÀssal, nevet¢sekkel tarkÁtott
szapora eszmecsere, ¢s egyre t´bben k´ny´k´ltek az ablakoknak, vagy d¡l´ng¢ltek a
kocsi v¢g¢ben az ajtÂ k´r¡l, hogy szÂtlanul bÀmuljÀk a rohanÂ szÀntÂf´ldeket. S¡t´tt
a nap. A sarjadÂ vet¢sek bÀgyadtz´ld pÀrhuzamosai hol errûl, hol arrÂl futottak fel¢j¡k
s hajoltak el megint.
DamjÀni is elcs´ndesedett a hallgatag TÂth Tibor mellett. MiutÀn kiolvasta ¢s
visszaadta UrbÀn çkosnak a vicclapjÀt, egy darabig n¢mÀn ¡ld´g¢lt, k´ny´k¢n¢l ¢rezve TÂth k´ny´k¢t, szÂrakozottan hallgatva a m´g´tte folyÂ pÀrbesz¢det. Megfoghatatlan jÂ ¢rz¢s t´lt´tte el. SokÀig m¢gsem bÁrt nyugton maradni; felÀllt, levette tÀskÀjÀt
a csomagtartÂbÂl, hogy megn¢zze ¢s barÀtjÀnak is megmutassa a hozott rÀdiÂalkatr¢szeket. TÂth Tibor el¢g lanyha ¢rdeklûd¢st mutatott.
ä Mit akarsz vele? ä k¢rdezte.
ä HÀt... ä DamjÀni vÀllat vont, nem tudott mit felelni.
ä °rdekes ä mondta TÂth enged¢kenyebben, an¢lk¡l, hogy elmosolyodott volna.
DamjÀni Âvatosan visszadugta a kristÀlydetektort kis dobozÀba, s hirtelen vakmerû
´tlete tÀmadt. A tÀskÀja aljÀn, ahonn¢t ezeket a holmikat is kihalÀszta, voltak elrejtve
fontos kincsei: k¢t k´nyv, egy befûttes¡veg tele kacsazsÁrral, a àpatentgombokÊ, amiket
tilos volt hasznÀlni, de varrÀs helyett egyetlen nyomÀssal lehetett felerûsÁteni a nadrÀgra, a f¢l tucat keresztrejtv¢nyÃjsÀg, amiket anyja gyüjt´tt ´ssze neki, s n¢mi ¢lelmiszer. KihÃzta a k¢t tÀbla mogyorÂs csokolÀd¢ja k´z¡l az egyiket, ¢s odanyÃjtotta
TÂth el¢.
ä Neked hoztam ä mondta.
BÀr a szabadsÀg utÀni pillanatokban az ennivalÂk ¢rt¢ke lezuhant Àtmenetileg, a
teljes tÀbla csokolÀd¢ m¢gis megd´bbentette TÂth Tibort. Ez nem volt k´nnyelmüs¢g;
k´nnyelmüs¢g az lett volna, ha DamjÀni Istenesnek egy f¢l szelet helyett egy eg¢szet
ad. Vagy ha TÂth Tibornak semmi helyett egy f¢l szeletet ad. A fiÃ csodÀlkozva emelte
DamjÀnira madonnatekintet¢t. A mÀsik s¡rgetû mozdulatÀra v¢gre elfogadta a csokolÀd¢t, de mÀr k¢sû volt. V¢gh Àllt elûtt¡k, s gÃnyos mosollyal n¢zte siets¢g¡ket.
DamjÀni k´z´nyt szÁnlelû nyugalommal csukta be a tÀskÀjÀt. Igyekezett elhinni,
hogy V¢gh nem lÀtta meg a holmijÀt; mert nem lett volna jÂ, ha meglÀtja. Isten tudja,
mi k´vetkezhetne belûle, de semmi jÂ. A mozdony f¡ty¡lt egy hosszÃt, ¢s a kerekek
kattogÀsa lassÃdni kezdett. DamjÀni ¢rezte, hogy ebben a percben megint v¢get ¢rt
r´vid szabadsÀgÀval egy¡tt a biztonsÀga ¢s a b¢kess¢ge is. V¢gh az ¹ttev¢nyi-¡gy Âta
Mer¢nyi egyik leghatalmasabb embere lett. Ha rÀn¢zett valakire kutatÂ, felelûss¢gre
vonÂ, mindent tudÂ, gÃnyos, dermedt mosolyÀval, ez mÀr egymagÀban tÀmadÀs volt.
TÀmadÀs, pimasz kihÁvÀs, prÂbÀra tev¢s, m¢rkûz¢sre k¢sz k´r¡lszaglÀszÀsa a mÀsiknak.
AkÀrmelyik percben megszÂlalhat, gondolta DamjÀni, megvetû csÃfondÀrossÀgÀval: àMi az? Mit dugdosol Ãgy?Ê ä s ha erre azt feleli, amit szeretne: àSemmi k´z´d
hozzÀ!Ê ä akkor a mosoly mÀris eltünik V¢gh arcÀrÂl, s ä àögy! SzÂval titkaid vannakÊ
ä hamarosan Mer¢nyi¢kkel egy¡tt t¢r vissza, hogy kikutassÀk a tÀskÀjÀt. TÃlsÀgosan
ijedten ¢s alÀzatosan sem felelhet neki, mert akkor m¢g megvetûbb ¢s m¢g gÃnyosabb
mosollyal folytatnÀ, ¢s m¢g jobban bel¢akaszkodna. Egyszerüen azt kell mondania:
àSemmitÊ ä nyugodtan, ijeds¢g n¢lk¡l; s ha folytatja a tÀmadÀst, Àllni kell, v¢deni kell,
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v¢gig kell vÁvni vele az eg¢szet. DamjÀni irtÂzott ettûl az ´r´k´s r¢sen ÀllÀstÂl, harcrak¢szs¢gtûl, hazug szÁnjÀtszÀstÂl, amit V¢gh tÀmadÂszelleme mindenkire rÀk¢nyszerÁtett, de ¢rezte, hogy v¢dekezûen megfesz¡lû idegszÀlai ismerûs g´rcsbe ugranak ´ssze,
megszokott Àllapotukat veszik fel Ãjra, s hogy a m¢ly belsû undor, ami egyszerre mindentûl elveszi a kedv¢t, mÀr szinte a vilÀg term¢szetes Áz¢nek tünik elûtte. Schulze,
Mer¢nyi¢k, sût ValeriÀn szÀzados is ¢vek Âta ugyanazt a szakadatlan szÀmon k¢rû ¢s
tolakodÂan szÁnvallatÂ nyomorult kom¢diÀt jÀtsszÀk itt vel¡k, mint ez a beteges arcbûrü fiÃ.
V¢gh ezÃttal azonban nem k¢rdezett semmit. V¢gigm¢rte ûket, aztÀn felnevetett:
ä CsokolÀd¢t a kis szüznek? Igen? ä mondta, s hozzÀtett egy megszokott trÀgÀrsÀgot. S mivel szerencs¢re a vonat f¢kezett, ÀllomÀshoz k´zeledtek, egy alattomosan s´t¢t
pillantÀssal otthagyta ûket.
DamjÀni valami fenyeget¢st olvasott ki ebbûl a pillantÀsbÂl, csak azt nem tudta, mire
vonatkozik ez a fenyeget¢s.
BevonulÀsuk negyednapjÀn, estefel¢, ahogy BognÀr kiment a tanterembûl, a v´r´s
Burger r´gt´n felÀllt a hely¢rûl.
ä Figyelem ä mondta.
K¢t sorral hÀtrÀbb volt az asztala, mint DamjÀninak, aki gondolataibÂl felrezzenve
szÂrakozottan fordult hÀtra.
ä Van valakinek egy jÂ kristÀlydetektora? ä tette fel a k¢rd¢st Burger. T´bb¡knek
volt, de mielûtt vÀlaszolhattak volna, Burger hozzÀtette:
ä Hozott valaki hÃsv¢tkor rÀdiÂalkatr¢szeket?
ä °n! ä mondta CzakÂ. ä Mi¢rt?
ä Mutasd.
DamjÀni nem szÂlt. Most V¢gh is felÀllt:
ä MÀsnak nincs? ä k¢rdezte. ä A tanterem szÀmÀra csinÀlunk rÀdiÂt. OsztÀlyrÀdiÂt.
ä JÂ! ä mondta CzakÂ. ä Majd ¢n megcsinÀlom! ä MÀris fellelkesedett, s ha fellelkesedett, nem lehetett lerÀzni. MagyarÀzni kezdett.
Burger legyintett, s visszaadta a dobozt CzakÂnak.
ä MÀsnak nincs? ä k¢rdezte û is.
ä Nekem is van ä mondta DamjÀni k¢nyszeredetten.
Burger lassan odal¢pdelt mell¢je.
ä Mutasd.
ä Nem adom oda ä mondta DamjÀni elszÀntan. ä Az¢rt hoztam, hogy...
Burger sarkon fordult, s lehajolva visszacsÃszott a hely¢re, mert nyÁlt az ajtÂ, s a
tiszthelyettes j´tt vissza.
DamjÀni k´zben tudatÀra ¢bredt annak, hogy mit müvelt, ¢s rettenetesen megbÀnta. çtkozta oktalansÀgÀt, szÂrakozottsÀgÀt, amivel ilyen szerencs¢tlens¢get zÃdÁtott sajÀt fej¢re. A rÀdiÂcsinÀlÀs azonban olyan r¢gi terve volt, s Ãgy ´r¡lt a holmiknak mindennap, hogy a tÀmadÀs, amely k¢sz¡letlen¡l ¢rte, s amely azt jelentette, hogy Burger
elveszi tûle a detektort, s evvel f¡stbe megy az eg¢sz dolog, hirtelen elvette az esz¢t.
MÀsk¢nt nem mondta volna azt, hogy àNem adom odaÊ. V¢gzetes meggondolatlansÀg... àNem adod? Rendben van. Nem k¢nyszerÁt¡nk.Ê ä Szinte hallotta Burger gondolatait s V¢gh gÃnyos hangjÀt: àK´z¢rdekrûl van szÂ. S nem adja...Ê DamjÀni keservesen t¢pelûd´tt eg¢sz ÂrÀn Àt. Ismerte a mÂdszereiket. Mi lesz most vele? RÀfognak
valamit, bel¢k´tnek, s elbÀnnak vele kegyetlen¡l; nagy Àra lesz ennek, amellett, hogy
a rÀdiÂholmikat is megszerzik. Amikor a vacsorÀhoz cs´ngettek, rem¢nykedett, hogy
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talÀn Burger m¢g egyszer odaj´n hozzÀ, s akkor odaadhatja neki a detektort. De nem
j´tt. RÀ sem n¢ztek, s a nyugtalansÀg lassan n´vekedett DamjÀniban.
Reggel a tanterembe ¢rve felforgatva talÀlta a fiÂkjÀt. ¹sszeszorult a szÁve. KÀbultan
kezdte rendezgetni a holmikat, s megh´kkenve lÀtta, hogy a rÀdiÂalkatr¢szek ott vannak. Ahogy azonban jobban megn¢zte ä nem akarta, hogy a szomsz¢dja ¢szrevegye,
mi t´rt¢nt ä, kider¡lt, hogy a detektor m¢gis hiÀnyzik. Volt egy jÂ teny¢rnyi darab
szalonnÀja, az is hiÀnyzott. De a befûttes¡veg megvolt a zsÁrral. A k¢t reg¢ny is megvolt,
a keresztrejtv¢nyÃjsÀgok is.
NyilvÀn Burger vagy V¢gh takarodÂ elûtt vagy ¢bresztû utÀn lesz´k´tt a tanterembe, ¢s kinyitotta a fiÂkjÀt. A lakaton nem lÀtszott erûszak nyoma. DamjÀni belet´rûd´tt
a vesztes¢gbe, csak nem merte r´gt´n elhinni, hogy ennyivel meg is Ãszta a dolgot.
De az undor annyira felgy¡lemlett benne az eg¢sztûl, hogy elmes¢lte Istenesnek.
MÀsnak nem mondta volna el. Istenes nem szÂlt semmit. Rosszkedvü lett. Nem akart
erûszakkal mÀsrÂl besz¢lni, de hallgatott. Mindez nem segÁtett DamjÀnin, aki szabadulni szeretett volna a megsürüs´d´tt undok hangulatÀtÂl. TÂth Tibor sem segÁthetett, tudta. CzakÂt szÀmÁtÀsba sem vette. UrbÀn çkossal keresztrejtv¢nyeket gyÀrtottak
egymÀsnak, mert a hozott ÃjsÀgok lassacskÀn mind megteltek; ez se ¢rt semmit. Egy
vÀratlan dolog segÁtett csak rajta.
A f´ldrajzk´nyv¢ben az egyik k¢p a chicagÂi Michigan Avenue-t ÀbrÀzolta. Az egyik
este az Àrny¢ksz¢ken ¡lve esz¢be jutott ez a k¢p. Egyszerre el´nt´tte valami felszabadulÀs. Hirtelen olyan k¢zzelfoghatÂan ¢rezte annak a boldogsÀgÀt, hogy a chicagÂi
Michigan Avenue-ra gondolhat ä annak a kegyetlen, majdnem kÀr´rvendû boldogsÀgÀt, hogy ha Schulze vagy Mer¢nyi a fej¡k tetej¢re Àllnak, akkor is arra gondol, amire neki tetszik ä, hogy f¡ty´r¢szni kezdett.
Egyszerüen meg kell vÀlogatnia k¢pzettÀrsÁtÀsait, ez a v¢dekez¢s a gyakorlati gondjaikbÂl ÀradÂ elviselhetetlen szeg¢nyess¢g ellen. Ezek a nyomasztÂ bajok mind kizÀrÂlagossÀgra t´rnek; benyÀlazzÀk az embert a maguk ¢melygûs ¢s m¢gis sivÀr nyomorÃsÀgÀval; bÀrgyÃ erûszakkal hirdetik azt a lÀtszatot, hogy ennyibûl Àll a vilÀg. Holott
tÃl a tengereken, tÀvoli nagyvÀrosokban a sugÀrutak sz¢les szalagjai futnak a tÂparton;
Istenes Dani pedig komoly k¢ppel a legk¡l´nb´zûbb marhasÀgokat sÃgja a mellette
¡lû ZÀmencsiknek, aki a legutÂbbi t´rt¢nelemÂrÀn is engedelmesen felmondta, amit
sÃgott: àMartinuzzit meggyilkoltÀk... ¢s... leszÃrtÀk ¢s... Ajv¢! kiÀltott a barÀt, s meghaltÊ, s mÁg a pillanatokig tartÂ elk¢ped¢sben ZÀmencsik bizakodva bÀmult Ernst alezredes kûv¢ vÀlt arcÀba, Istenes fanyar egykedvüs¢ggel rakosgatta a ceruzÀit.
Az ¢vek folyamÀn, amiÂta elhagytÀk a gyerekkor l¢gnemü vilÀgÀt, a mÀr-mÀr gyûztesnek lÀtszÂ, sÀrbÂl ¢s v¢rbûl, idegrÀngÀsokbÂl, anyagi ¢rdekekbûl ¢s alsÂrendü ´szt´n´kbûl habart, tapadÂs ¢s cementt¢ merevedû valÂsÀgbÂl, az erûszaknak ¢s a k¢nytelens¢geknek nyomorult vilÀgÀbÂl lassan-lassan m¢gis ki tudtak szakadni, meg tudtak kapaszkodni egy m¢g erûsebb ¢s m¢g gyûzhetetlenebb valÂsÀg k¡llûibe. DamjÀni
gondolatainak a szabadsÀgÀt senki ¢s semmi el nem vehette. Istenes fanyar humorÀt
¢s teremtû emberÀbrÀzolÂ erej¢t senki el nem vehette. Szebek MiklÂstÂl, ha ValeriÀn
el is kobozhatta azt a barna k´t¢sü k´tetet, amelynek irodalmi karikatÃrÀibÂl az ´szt´nz¢st kapta a katonaiskolÀrÂl szÂlÂ Ãj Gulliver-fejezet¢hez, nem vehette el evvel
egy¡tt a versben ÁrÂdÂ müv¢nek bet¢ve tudott szakaszait ¢s a fej¢ben k¢sz¡lûdû tovÀbbi rÁmeit. Schulze ¢s Mer¢nyi minden hatalma kev¢s volt ahhoz, hogy hozzÀf¢rkûzz´n Gereben °nok izgalmas felfedez¢seihez, amelyekre egy v¢kony Schopenhauer-k´tetben bukkant rÀ, s amelyeket UrbÀn çkossal is megvitatott, aki mindjÀrt fel-
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hasznÀlt egyet-mÀst a k´nyvecsk¢bûl k¢sz¡lû k¢zÁrÀsos hetilapja elsû szÀmÀban. Cholnoky Ãj birodalmÀban pedig, ahol k¢t mennyis¢g n¢gyzeteinek k¡l´nbs¢ge mindig
egyenlû volt ¢s lesz ´sszegeiknek ¢s k¡l´nbs¢geiknek szorzatÀval ä amint ezt legravaszabb elûbukkanÀsaikban is leleplezte nagy ´r´m¢re ä, egyÀltalÀban semmif¢le f´ldi
erû nem vÀltoztathatott egy jottÀnyit sem. MÀsk¡l´nben Cholnoky ¢s Borsa, aki ´t
zsÁros keny¢r¢rt megvette DamjÀni lakkozott drÂttekercs¢t, a padlÂr¢sekbe rejtett
drÂt ¢s k¢t zseblÀmpa segÁts¢g¢vel tÀvÁrÂ-´sszek´ttet¢st l¢tesÁtettek egymÀs asztalai k´z´tt, s Cholnoky dolgozatÁrÀskor lemorz¢zta BorsÀnak az algebrafeladatok eredm¢ny¢t; legalÀbbis ez volt a c¢l; az asztal lapjÀba ferd¢n fÃrt lyukon Àt lÀtszott a fiÂkban
kigyulladÂ zseblÀmpak´rte, s mÀshonn¢t semmit sem lehetett ¢szrevenni; a morzejeleket t´k¢letesen megtanultÀk; Cholnoky az asztala aljÀra szerelt k¢t bÀdogleffentyü
segÁts¢g¢vel egyszerüen a t¢rd¢vel is tudta szaggatni az Àramk´rt; s hogy a gyakorlatban kis c¢dulÀi elûbb ¢rtek Borsa szomsz¢daihoz dolgozatÁrÀs alatt, mint a hosszadalmas tÀviratozÀs, ez semmit sem vÀltoztatott az ¢rt¢k¢n.
Langyosodott az Àprilis. Egy tornaÂrÀt mÀr kint tartottak a tornat¢ren, s CzakÂ magasugrÀsban megverte Mer¢nyit. Az ugrÂm¢rce n¢ha kint maradt a gyakorlÂt¢ren, s
a sz¡netekben ugrÀltak, sÃlyt dobtak. Szebek MiklÂs vÀratlanul nemcsak jÂ magasugrÂnak, hanem m¢g jobb sÃlydobÂnak bizonyult. Egyszer-k¢tszer Burgert is tÃldobta,
ÀltalÀban mÀsodik-harmadik volt. DamjÀni inkÀbb a korlÀton, nyÃjtÂn lÂgott Istenessel, a tÁzÂrai zsÁros keny¢r vagy az uzsonna utolsÂ falatait m¢g rÀgva; itt ugyanis nem
volt olyan nagy tolongÀs; a farakÀsokon tÃl hÀrom f´ldbe vert korlÀt is Àllt. Istenes
tudta a bukÂbillen¢st. De ha befejezte, rendszerint Ãgy maradt hanyatt terpeszkedve
a korlÀton, s a csÁpûs, ¢les napf¢nybe hunyorogva tovÀbb majszolta marad¢k kenyer¢t.
BogdÀn P¢ter, aki negyedik ¢ve volt vÀltozatlanul az ¢vfolyamelsûj¡k, sakkozni szeretett. Colalto k¡l´n´s r¢gi szenved¢lye az volt, hogy az ´reg kincstÀri tank´nyvek
fedel¢nek belsej¢re ragasztott, egymÀsra r¢tegezûdû àHiÀnyc¢dulÀkÊ alÂl nagy ¡gyess¢ggel egyre r¢gibb ¢vjÀratÃ àMangelzettelÊ-eket bÀnyÀszott elû ¢les bicskÀjÀval, viszonylagos ¢ps¢gben, s a gyüjtem¢ny¢t rendezte, osztÀlyozta. Meg tudta mondani,
hogy harminc-negyven ¢vvel ezelûtt ki tanÁtotta a f´ldrajzot, ki a franciÀt ä a szÂtÀrak,
t¢rk¢patlaszok kutatÂ feltÀrÀsa nyomÀn ä, vagy hogy Amadeus Krause p¢ldÀul mettûl
meddig volt n´vend¢ke az int¢zetnek. Voltak àOberstleutnant Karl Heinz LaubeÊ alÀÁrÀsai lila tintÀval ä 1883-bÂl, z´ld tintÀval ä 1885-bûl, sût egy tintaceruzÀs is ä 1882-bûl.
S ha valakinek a ronggyÀ nyütt atlaszÀn egy 1880-as vagy m¢g r¢gebbi r¢tegig tudott
lehatolni, s elûker¡lt az egykori n´vend¢k ¢s az egykori f´ldrajztanÀr neve, vagy egyenesen az ûsi HiÀnyjegyz¢k elsû n¢met sz´vege: àA t¢rk¢pf¡zet teljesen Ãj ¢s s¢rtetlenÊ,
Colalto ´r´m¢t nem ronthatta meg Schulze l¢tez¢se, s ¢ppen olyan ¢des izgalom futott
sz¢t az ereiben, mint SzabÂ Gerzsonnak, ha heged¡lhetett, vagy DamjÀninak, ha TÂth
Tibor durcÀs, mozdulatlan arcÀra n¢zett.
Ez az Ãj keletü barÀtsÀg egy¢bk¢nt hamarosan megszakadt. TÂth ugyan udvarias
volt DamjÀnihoz, m¢ltÀnyolta jÂakaratÀt, de lÀtni valÂ volt, hogy minden tekintetben
mÀsf¢le embernek tartja, s hogy nem hajlandÂ megvÀltozni a kedv¢¢rt. DamjÀni szÁvesen megvÀltozott volna TÂth Tibor kedv¢¢rt, de sehogyan sem tudott rÀj´nni arra,
hogy ezt mik¢nt csinÀlja. Hogy a barÀtsÀguknak v¢ge szakadt, ez m¢gsem rajtuk mÃlt.
Egy eb¢d utÀni s¢tÀnÀl TÂthnak esz¢be jutott DamjÀni hÃsv¢ti terve, s megk¢rdezte:
ä HÀt m¢gsem csinÀlsz rÀdiÂt?
DamjÀni roppant zavarba j´tt. A gyanÃtlan k¢rd¢s egyszerre felbolygatta benne az
¡gyet, amit ¢ppen siker¡lt elfelednie, s amit Istenesen kÁv¡l senkinek sem mes¢lt el.
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Burger k¡l´nben azÂta mÀr ´sszeÀllÁtotta a rÀdiÂjÀt, s DamjÀni k¢nytelen volt ¢szrevenni, hogy a legnagyobb nyugalommal hasznÀlja az û kristÀlydetektorÀt.
ä Ehm, iz¢, nem ä motyogta feleletk¢pp.
ä Tess¢k? ä n¢zett rÀ TÂth, s megism¢telte a k¢rd¢st.
DamjÀni ´szt´n´s csitÁtÂ mozdulattal nyÃlt a karja utÀn, s eg¢szen halkan vÀlaszolt:
ä Nem.
V¢gh m¢gis meghallott valamit, vagy ¢ppen DamjÀni ijedt elcs´ndesed¢s¢re lett
figyelmes, mert megrÃgta TÂth bokÀjÀt:
ä Mit suttogtok ti? Mi?
ä Semmit se suttogunk ä mondta TÂth dacosan. A bokÀjÀt kezdte simogatni, s nyitva
maradt a szÀja.
ä Mirûl besz¢ltetek? ä fordult V¢gh DamjÀnihoz.
ä Valami baj van? ä szÂlt most Mer¢nyi hozzÀjuk l¢pve.
Most mÀr baj volt. Ez a v¢letlen, Mer¢nyi k´zbel¢p¢se azt jelentette, hogy V¢gh
egyszerü k´teked¢s¢bûl valami ¡gy lesz, ¢s most mÀr a dolgokat nem lehet megÀllÁtani
vagy visszafordÁtani. DamjÀni elpirult d¡h¢ben.
Az ¡gy arÀnylag simÀn zajlott le; mindenesetre sokkal b¢k¢sebben, mint mÀsok eset¢ben. DamjÀnit kicsit ijesztgett¢k, kicsit faggattÀk: à¹sszebesz¢ltetek? Mit besz¢ltetek
´ssze?Ê, aztÀn Homola nyakon vÀgta, ¢s elengedt¢k; az ¢jjeliszekr¢ny¢t ¢s a fiÂkjÀt
persze megint kikutattÀk, ¢s marad¢k ¢lelmiszer¢nek lÀba kelt. TÂth Tibort annÀl tovÀbb vallattÀk. Este, mialatt a hÀlÂteremben Burger ÀtvizsgÀlta a szekr¢ny¢t ¢s az
ÀgyÀt, Mer¢nyi¢k kivitt¢k ût az illemhelyre, s ott folyt le a kihallgatÀsa. TÂth el¢g konokul viselkedett, majdnem kihÁvÂan; v¢g¡l V¢gh kicsavarta a karjÀt.
ä Engedjetek bemenni ä mondta TÂth. Erûlk´d´tt, hogy kiszabaduljon, de gyenge
volt.
ä Megmotozunk ä mondta V¢gh. ä Vetkûzz le.
Az ing¢t kezdte rÀngatni, Mer¢nyi azonban vÀratlanul intett neki, hogy hagyja.
V¢gh elengedte, s egy pillanatnyi cs´nd tÀmadt.
ä Bemehetsz ä mondta v¢gre Mer¢nyi.
TÂth Tibor gyanakodva jÀrtatta k´rbe a szem¢t. CsapdÀt sejtett. Ahogy kifel¢ indult, az ajtÂban valaki csakugyan elgÀncsolta hÀtulrÂl. Elesett, s szinte megnyugodva
tÀpÀszkodott fel, mert rosszabbtÂl tartott.
Ennyi volt az eg¢sz. DamjÀni szÀmÀra azonban az ¢lelmiszer-vesztes¢g mellett m¢g
mÀst is jelentett. Ez volt az elsû eset, hogy Mer¢nyi¢k az illemhelyen rendeztek ilyesf¢l¢t. Ide m¢g Schulze is csak nagy ritkÀn nyitott be, BognÀr pedig soha, s a tisztek
sem. Itt ter¡letenkÁv¡lis¢get ¢lveztek, itt magÀnemberek lehettek. NyÀron az ablak
mindig nyitva volt, t¢len kis vaskÀlyha ¢gett a sarokban, s az olajos büzbe sokszor a
sz¢nszagon kÁv¡l a s¡lt krumpli illata is belevegy¡lt, ha a konyhÀbÂl vagy a pinceablak
k´r¡l sz¢tgurult burgonyÀkbÂl egy-k¢t darabot tudtak szerezni. Volt, aki felhozta a
vacsorai kenyer¢t, hogy itt pirÁtsa meg, a kis kÀlyha parazsa f´l´tt. Volt, aki cigarettÀzott; a park egyik d¢lszaki fÀjÀnak szivar formÀjÃ term¢s¢t szÁvta, vagy szabadsÀg utÀn
rendes cigarettÀt, k´rbeadva hÀrmasban-n¢gyesben. Volt, aki csak olvasott, fel¡lt az
ablakpÀrkÀnyra a k´nyv¢vel, vagy le¡lt az egyik ¡res f¡lke ¡lûk¢j¢re, ¢s olvasmÀnyÀba
mer¡lt. De t¢len-nyÀron, tavasszal-ûsszel mindig tele volt a kis helyis¢g a takarodÂ
elûtti ÂrÀban. Papucsosan j´ttek, panyÂkÀra vetett k´pennyel vagy ingben-nadrÀgban; a rugÂs ajtÂ nyÁlt-csukÂdott, s ha ketten ´ssze¡tk´ztek, mosolyogva ¢s udvariasan
kit¢rtek egymÀsnak, mert itt eg¢szen mÀs volt a hang. Higgadt elûkelûs¢ggel besz¢l-
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gettek errûl-arrÂl, s ha a trÀgÀr szÂtÀruk nem is vÀltozott, s a dolgokat nev¡k´n is
nevezt¢k, mindenki tiszteletben tartott valami k´lcs´n´s megbecs¡l¢st kifejezû Áratlan
t´rv¢nyt. Ha valaki nem talÀlt ¡res f¡lk¢t, akkor kimondta ugyan, hogy mit Âhajt, s
hogy mit ne csinÀljanak ÂrÀkig, de inger¡lts¢g n¢lk¡l, mÀr-mÀr ´ngÃnnyal, s Colalto
egy Ázben evvel a szÂval engedte Àt hely¢t, nadrÀgjÀt hÃzogatva: àPahancsolj.Ê EgyszÂval Mer¢nyi¢k a jÂ modornak, az emberi m¢ltÂsÀgnak ¢s f¡ggetlens¢gnek magÀnyos v¢gvÀrÀba t´rtek be, amikor megszents¢gtelenÁtett¢k az Àrny¢ksz¢ket; DamjÀni
mindenesetre m¢lys¢gesen megd´bbent. Nem is tudta elk¢pzelni, hogy s mint lesz
ezutÀn.
4
Az egyik d¢lelûtt elmaradt a franciaÂrÀjuk. Amikor mÀr valÂszÁnünek lÀtszott, hogy
nem j´n be senki, ¢s sokan kezdtek ide-oda hurcolkodva helyet cser¢lgetni, sût BogdÀn
¢s Cholnoky is felÀllÁtottÀk a sakktÀblÀjukat, DamjÀni hÀtrapislogott TÂth Tibor fel¢.
MÀr napok Âta elhatÀrozta, hogy felhagy evvel a rem¢nytelen ¡ggyel, v¢get vet ennek a sz¢gyenletes gyenges¢g¢nek, s nem is gondol t´bbet TÂth Tiborra. De ahogy
akarata ellen¢re is most hÀtran¢zett, tele volt titkos rem¢nyked¢ssel. HÀtha int neki,
hogy ¡lj´n oda mell¢je, hÀtha megbÀnta, amit mondott? TÂth azonban nem n¢zett
fel. Egy k´nyv f´l¢ hajolva ¢ppen valamit besz¢lt a mell¢je letelepedett V¢ghhez. N¢hÀny napja mÀr ÀllandÂan egy¡tt voltak.
V¢gh nem k´r¡lm¢nyeskedett annyit, mint DamjÀni. Az illemhelybeli vallatÀs utÀn
mÀr mÀsnap oda¡lt TÂth mell¢ erûszakkal, s lerakta f¡zeteit a fiÃ asztalÀra.
ä L¢gy szÁves, magyarÀzd el nekem az algebrÀt ä mondta, szokott gÃnyos vigyorgÀsÀval.
TÂth Tibor k¢nyszeredett arcot vÀgott, vonogatta a vÀllÀt, de v¢g¡l elkezdt¢k egy¡tt
csinÀlni az algebrafeladatot. A harmadik d¢lutÀn DamjÀni megÀllt TÂth asztala mellett, s pÀr szÂt vÀltottak, amikor V¢gh a k´nyveivel oda¢rkezett, s f¢lretolta ût.
ä Na, eredj innen!
DamjÀni rÀn¢zett TÂth Tiborra.
ä Tanulni akar velem ä mondta TÂth hüv´sen. Kifejez¢stelen tekintettel n¢zett
egyenesen DamjÀni szem¢be.
V¢gh bukÀsra Àllt mennyis¢gtanbÂl, s ha TÂthnak ez a tÀrgy nem is volt ¢ppen az
erûss¢ge, k¢tgombos, jÂ tanulÂ volt, aki nem tagadhatja meg a segÁts¢g¢t. DamjÀni
szÂ n¢lk¡l sarkon fordult. Meg volt rÂla gyûzûdve, hogy a barÀtja utÀlja V¢gh tolakodÀsÀt, csak nem mer neki ellenszeg¡lni. Legk´zelebb azonban mÂdjÀt ejtette, hogy
kettesben besz¢ljen TÂthtal. A rajzÂrÀra vÀrtak a l¢pcsûn ¢s a rajzterem elûtt sz¢tszÂrÂdva.
ä Mit akar tûled V¢gh? ä k¢rdezte, lehalkÁtva a hangjÀt suttogÀsra.
TÂth felvonta a szem´ld´k¢t.
ä Semmit ä felelte fennhangon. ä Tanulunk.
Olyan elutasÁtÂ volt a tekintete, hogy DamjÀni belepirult.
ä A rajzÂrÀn se ¡ljek mell¢d? ä k¢rdezte sebzetten.
ä Jobb lenne, ha nem ä mondta TÂth nyugodtan.
ä K¢rlek ä mondta DamjÀni.
MÀr ekkor elhatÀrozta, hogy nem t´rûdik t´bb¢ TÂth Tiborral. K¢t napig t¢pelûd´tt a dolgon. Akkor Ãgy v¢lte, ostobasÀg volt megs¢rtûdnie, s az is nyilvÀnvalÂ, hogy
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TÂth neh¢z helyzetben van, amit û a k¢rd¢seivel m¢g jobban meg akart neki nehezÁteni, s ebbûl keletkezett az eg¢sz f¢lre¢rt¢s. Mindezt megfontolva, eb¢d elûtti k¢zmosÀskor csatlakozott a fiÃhoz.
ä Hallottad, hogy Schulz¢t elhelyezik? ä fordult hozzÀ.
ä Hallottam.
ä Elv¢gzett egy tanfolyamot, ¢s rozettÀs alhadnagy lesz. De lehet, hogy csak Zsoldos
talÀlta ki az eg¢sz mes¢t.
ä Lehet ä mondta TÂth, s szappanozni kezdte a kez¢t.
DamjÀni hirtelen fellelkesedett, ¢s odahajolva a mÀsikhoz, halkan magyarÀzni
kezdte mÃltkori k¢rd¢s¢t, s¢rtûd¢s¢t, az eg¢sz V¢gh-¡gyet.
ä Nem kellett volna rÀd tÀmadnom, tudod. Te is k¢nytelens¢gbûl Àllsz csak szÂba
avval a ronda d´ggel...
TÂth indulatosan megfordult.
ä N¢zd, hagyj engem b¢k¢ben, DamjÀni, l¢gy szÁves.
DamjÀninak torkÀn akadt a felelet.
Egyszerre vilÀgosan lÀtta, milyen szÀnalmas volt az ´mleng¢se, nyavalygÀsa; de ¢ppen ez¢rt halÀlosan megsebezte az elûkelû, szÁvtelen leforrÀzÀs. SokÀig sz¢delgett bele.
AztÀn szent¡l megfogadta, hogy ez t´bbet nem fordul elû vele.
Csakhamar rÀ kellett azonban j´nnie, hogy akÀrmit csinÀl, nem k¢pes k´z´ny´sen
n¢zni TÂth Tibor hamvas, telt arcÀt, seprüs pillÀit. Az elmaradt franciaÂrÀn jÂ darabig
k¢nyszerÁtette magÀt, hogy ne n¢zzen hÀtra t´bbet; de amint olvasmÀnyÀba mer¡lve
elfeledkezett egy pillanatra magÀrÂl, g¢piesen hÀtrafordult. TÂth mÀr nem ¡lt a hely¢n. A negyedik sorban Burger ¢s Mer¢nyi fogta ût k´zre, s ¢l¢nken besz¢lgettek.
DamjÀni kiss¢ megk´nnyebb¡lt; aztÀn szÀmot vetve vad f¢lt¢kenys¢g¢vel, k¢ptelen
szÁvfÀjdalmÀval, kezdte Ãgy ¢rezni, hogy valami lehetetlen ostobasÀg van ebben az
eg¢szben. Mi a csudÀt akar û tulajdonk¢ppen TÂth TibortÂl? Ettûl az alapjÀban v¢ve
kiÀllhatatlan, korlÀtolt szenteskedûtûl? Nincs is mit besz¢lni¡k egymÀssal. Mit kezdhetne vele?
Hogy egy lÀnnyal mit lehetne kezdeni, errûl bûs¢ges ¢s r¢szletes ismereteik voltak,
fûk¢nt a katonasÀgok ¢vszÀzadok Âta kerengû vaskos adomÀi r¢v¢n, de minden mÀs
forrÀsbÂl is. TÂth Tibor azonban nem volt lÀny; enn¢lfogva, gondolta DamjÀni, ha
valamiben rem¢nykedik vele kapcsolatban, csak abban rem¢nykedhet, hogy m¢gis az.
AkÀrhogyan is n¢zte a dolgokat, TÂth Tiborhoz ebben az idûben nem k´zeledhetett, mert Mer¢nyi vette pÀrtfogÀsÀba. Ugratta, etette, szelÁden gy´t´rte, maga mellett
tartotta. Mindez tr¢fa volt; Mer¢nyi csÃfolta a fiÃt lÀnyossÀga miatt, ¢s kinevezte hÀremh´lgy¢nek; ha mÀssal vÀltott egy-k¢t szÂt, harsÀnyan rÀf´rmedt: àNe kac¢rkodj!Ê;
de t¢nylegesen megv¢dte, s ha TÂthnak bÀrmi vitÀja tÀmadt valakivel, vagy csupÀn
vitÀnak v¢lhetû besz¢lget¢se, Mer¢nyi ott termett, ¢s eln¢mÁtotta a mÀsikat. A hÀlÂteremben az egyik este DamjÀni lÀtta, hogy Mer¢nyi ÀgyÀnÀl a Burger-f¢le k¢sz¡l¢kkel
s az û detektorÀval rÀdiÂznak, s az egyik f¢lkagylÂt TÂth Tibor hallgatja. Ez fÀjt neki;
de amilyen m¢rt¢kben tÃlzÀsba vitte Mer¢nyi a tr¢fÀjÀt, ugyanÃgy igyekezett DamjÀni
kijÂzanodni.
çprilis utolsÂ het¢ben beosztottak hozzÀjuk egy Ãj tiszthelyettest, s Ágy Schulze csak
harmadnaponk¢nt ker¡lt sorra. Az Ãj fel¡gyelû majdnem k¢t m¢ter magas, hatalmas
testü, v´r´sre mosdott k¢pü f¢rfi volt, ¢s BalabÀnnak hÁvtÀk. Az elsû napon kider¡lt,
hogy teljesen tehetetlen, f¢lszeg, jÂindulatÃ ember, akivel azt csinÀlnak, amit akarnak.
Schulze vagy ValeriÀn elûtt term¢szetesen ¡gyelni kellett, nehogy ez kider¡lj´n, s
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ilyenkor maga BalabÀn is csodÀlkozott, milyen fegyelmet tud tartani. De nem volt buta
ember. Hamarosan meg¢rtette a helyzetet, s bele¢lte magÀt. Azt is meg¢rtette, hogy
û nem kukoricÀzhat Mer¢nyivel, hanem fordÁtva, ki van szolgÀltatva a jÂindulatÀnak.
Ha valaki csomagot kapott, rendszerint a szalmazsÀkjÀban vagy az ¢jjeliszekr¢ny¢ben prÂbÀlta elrejteni, s ez¢rt Mer¢nyi ¢s Burger a d¢lutÀni ¢s vacsora elûtti tanulÀsi
ÂrÀk alatt felsz´ktek a hÀlÂterembe, hogy k¢zre kerÁts¢k az ismeretlen kincseket. Olykor Homola ¢s V¢gh is vel¡k ment. A tÀvolmaradÀs azonban kockÀzatos volt m¢g BognÀr szolgÀlata alatt is; siettek, fesz¢lyezve voltak, ¢s sokszor ¢ppen csak megd¢zsmÀltÀk
a csomagokat. BalabÀnnÀl megszünt minden kockÀzat. K¢nyelmesen kikutattak ¢s
megettek minden megehetût, s vissza sem j´ttek a tanterembe a vacsorÀig. Mer¢nyi
ezekre az esti vadÀszatokra ¢s lakomÀkra TÂth Tibort is magÀval vitte. TÂth mindig
vonakodott, s mindig csak a k¢nyszernek engedett; a hÀlÂteremben mindig visszautasÁtotta a felkÁnÀlt s¡tem¢nyt, szalÀmit, szardÁniÀt, s Ãjra meg Ãjra rÀ kellett parancsolnia Mer¢nyinek, mÀsk¢nt nem fogadta el; akÀrcsak reggelin¢l a feh¢r kenyereket, amiket inn¢t-onn¢t ´sszeraboltak az emelv¢nybeli asztal szÀmÀra.
Mer¢nyi HalÀsz P¢ter hely¢re ¡ltette oda TÂth Tibort; de k¢t h¢t sem telt el, ¢s
visszacser¢ltette ûket. Az egyik d¢lutÀn, amikor BalabÀn tiszthelyettes kiment a tanterembûl, Mer¢nyi intett HalÀsznak: àGyereÊ, s felÀlltak. TÂth Tiborra rÀ sem n¢zett;
nem hÁvta; megunta a tr¢fÀt. Pedig k¢t b¢ osztÀlybelinek is ¢rkezett csomagja. Ahogy
eltüntek, DamjÀni megfordult. TÂth figyelmesen hajolt a f¡zete f´l¢, sz¢p arcÀrÂl semmif¢le kifejez¢st nem lehetett leolvasni. MÀjus harmadika volt.

5
MÀjus nyolcadikÀn az eb¢d utÀni sz¡netben BognÀr felvitte ûket a tanterembe, holott
naps¡t¢ses, meleg idû volt, s a zÀszlÂalj odalent oszlott sz¢t a k¢t gyakorlÂt¢ren. Sokan
ingujjban rÃgtÀk a labdÀt, sokan hanyatt fek¡dtek a füben vagy a rÂdlidomb t´v¢ben,
s füszÀlat rÀgcsÀlva s¡ttett¢k magukat. MÀr d¢lelûtt Ãgy felmelegedett a levegû, hogy
DamjÀni¢k egyik ÂrÀjÀt kint tartottÀk a kerti lugasban, s a tanteremben is mindv¢gig
nyitva maradtak az ablakok, m¢g az ´reg nyugdÁjas ezredes sem csukatta be, aki a
franciaÂrÀkon helyettesÁtette Ãjabban a betegszabadsÀgon levû Kovarzik fûhadnagyot.
Elûsz´r azt hitt¢k, talÀn BognÀr akar kiosztani valamit vagy beszedni valamit, de
aztÀn, ahogy a tiszthelyettes r´gt´n eltÀvozott, DamjÀni kedvetlen¡l s¢tÀlt oda Istenes
asztalÀhoz:
ä Biztosan kivonulunk terepgyakorlatra.
ä Mi¢rt? ä n¢zett fel Istenes.
ä Gondolom, ValeriÀn rendelte fel a szÀzadot a tanterembe.
Istenes morgott egy kÀromkodÀsf¢l¢t. ValeriÀn csakugyan bent volt az ¢p¡letben,
eb¢dkor lÀttÀk. ValÂszÁnünek lÀtszott, hogy hamarosan megjelenik, s hosszÃ elûadÀsban ismerteti vel¡k, negyed¢vesekkel, a d¢lutÀni gyakorlat nagyszabÀsÃ terv¢t, t¢rk¢pvÀzlattal, lelk¡kre besz¢l¢ssel ¢s fenyegetû buzdÁtÀsokkal füszerezve. De eltelt tÁz
perc, ¢s ValeriÀn nem j´tt. A zaj ¢l¢nkebb lett, n¢hÀnyan ki¡ltek az ablakpÀrkÀnyra.
ä BogdÀn hol van? ä k¢rdezte Cholnoky.
ä A Monsignore hÁvatta ä mondta valaki a hÀta m´g´tt. ä TÂth Tiborral egy¡tt.
ä JÀtszol egy partit, Gereben? ä k¢rdezte Cholnoky.
Gereben nemet intett a fej¢vel. A lÀrma egyre nûtt. DamjÀni csavargatta a nyakÀt,
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mÁg megÀllapÁtotta, hogy TÂth Tibor csakugyan hiÀnyzik. Ebben nem volt semmi k¡l´n´s; Monsignore HanÀk gyakran lehÁvatta magÀhoz a fiÃt, mik¢nt a t´bbiek k´z¡l
is hol ezt, hol azt, leginkÀbb a mis¢re jÀrÂkat; habÀr nem ebben az ÂrÀban, hanem
rendszerint estefel¢. DamjÀni nem gondolt semmi rendkÁv¡lire mindaddig, amÁg egy
mÀsod¢ves meg nem jelent az ajtÂ¡veg elûtt.
A n´vend¢k bekopogott, aztÀn Àtadott egy c¢dulÀt a k´zelben ÀllÂ SzabÂ Gerzsonnak, besz¢lt valamit, tisztelgett, ¢s hÀtraarcot csinÀlt. SzabÂ felolvasott a papÁrlaprÂl
nyolc nevet, k´zt¡k DamjÀni¢t is.
ä HanÀk fûtisztelendû Ãrhoz! ä tette hozzÀ.
ä Mi a fhÀszt akah vel¡nk ez a csuhÀs? ä k¢rdezte Colalto, amint megindultak nyolcan a folyosÂn.
A Monsignore egy bolthajtÀsos f´ldszinti szobÀban lakott az ¢tterem ¢s a zeneszoba
k´z´tt. Telente Ãgy be volt fütve a szobÀja, mint egy kemence. Az ablakf¡lk¢t filcpokrÂc v¢dte, a padlÂt szûnyeg borÁtotta. Erûs f¢nyü ÁrÂasztali lÀmpÀja s´t¢tben hagyta a
helyis¢g t´bbi r¢sz¢t. Egy k´nyvespolc tetej¢n almÀk sorakoztak, ahonn¢t a Monsignore levett egyet-egyet, felszeletelte, s besz¢lget¢s¡k v¢g¢n megajÀnd¢kozta egy v¢kony kis cikkellyel a lehÁvatott fiÃt.
Senki sem tudta, hogy mit akarhat vel¡k a Monsignore. A kis elûszobÀban, ahova
a m¢lyen beugrÂ, falba vÀgott egyszÀrnyÃ ajtÂ nyÁlt, vÀrniuk kellett. V¢g¡l egyenk¢nt
kezdt¢k ûket beszÂlÁtani; de hosszÃ negyedÂrÀk teltek el, amÁg valamennyien bejutottak a Monsignore szobÀjÀba.
DamjÀni hatodiknak ker¡lt sorra. Az elûtte behÁvottakon kÁv¡l BogdÀn ¢s TÂth Tibor, Monsignore HanÀk mellett pedig ValeriÀn szÀzados ¢s BognÀr tiszthelyettes is
odabent voltak. DamjÀni megÀllt az asztal elûtt.
ä Felelj, fiacskÀm ûszint¢n ¢s kertel¢s n¢lk¡l a k¢rd¢sekre ä kezdte a Monsignore
¡nnep¢lyesen.
ä Igenis ä mondta DamjÀni. Bel¢ptekor ¢szrevette, hogy Colalto ¢s BogdÀn valamit
jelez neki, amit nem ¢rtett.
ä ¹sszebesz¢lt¢l-e az itt jelenlevûkkel ä intett a pap a DamjÀni hÀta m´g´tt ÀllÂk
fel¢ ä tÀrsaid k´z¡l valaki ellen?
A fiÃt olyan vÀratlanul ¢rte ez a k¢rd¢s, hogy hamarjÀban nem is ¢rtette. Cs´nd
tÀmadt, majd ValeriÀn t¡relmetlen¡l rÀrivallt:
ä Feleljen, ne kukoricÀzzon. Mindent tudunk.
A Monsignor¢nak meg kellett ism¢telnie a k¢rd¢st.
ä Nem ä mondta DamjÀni.
A pap bÂlintott.
ä HÀt akkor mondd meg nekem, mit tudsz mindarrÂl, ami k´z´ttetek folyik?
DamjÀni sebesen gondolkozott. M¢g mindig nem tudta elk¢pzelni, mirûl lehet szÂ.
CigarettÀzÀs, rÀdiÂzÀs, az elt´rt zuhany, keresztrejtv¢nyek. MÀr sorra elejtette ezeket
a feltev¢seket; tÃlsÀgosan jelent¢ktelenek voltak, egyikre se j´ttek rÀ, amellett nem
Àlltak kapcsolatban az ittl¢vûk k´z¡l senkivel, s legfûk¢ppen nem Monsignore HanÀkkal. ValeriÀn hangjÀbÂl olyasmit hÀmozott ki, hogy a vÀd nem is ellene szÂl. TalÀn
Szebek ¢s HalÀsz P¢ter ¢jszakai kalandozÀsÀra j´ttek rÀ valami mÂdon.
A papnak csak ehhez az ¡gyh´z lehetett n¢mi k´ze. Mer¢nyi¢k mÀr r¢gÂta jÀrtak
f´l a vÁztartÀlyhoz ¢s az ÂrÀhoz; takarodÂ utÀn a padlÀson kereszt¡l lehetett megk´zelÁteni ezt a tetû alatti birodalmat; Burgernek volt egy tolvajkulcsa. Vakmerû vÀllalkozÀs volt, a nyugalom ¢s a biztonsÀg megvet¢se kellett hozzÀ, ami tÀvol Àllt Szebek
MiklÂstÂl, de egyszer m¢gis vel¡k ment. Nem tÀmadt k¡l´n´sebb neh¢zs¢g¡k. Egyen-
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k¢nt surrantak fel a harmadik emeletre, negyedÂrÀig kÂboroltak a s´t¢t, ÂriÀsi padlÀson, Mer¢nyi zseblÀmpÀja hol a k´zelben, hol a tÀvolban villant f´l, a gerendÀk k´z´tt, vagy az Âraszerkezetn¢l, vagy egy k¢m¢ny oldalÀban, aztÀn visszafordultak, ¢s
Burger nekifogott az ajtÂ bezÀrÀsÀval bÁbelûdni. Mer¢nyi, aki mÀr k´zben le¢rt a mÀsodik emeletre, hirtelen visszaugrott, ¢s a l¢pcsû oszlopa m´g¢ lapulva felsziszegett
fel¢j¡k, hogy jelezze a k´zeledû napos tisztet. Teljes mozdulatlansÀgba dermedtek.
¹t-hat percig tartott ez a veszedelem, ami nagyon hosszÃ idûnek tünt f´l. De aztÀn
Mer¢nyi jelt adott, ¢s zavartalanul le tudtak osonni a hÀlÂterembe. Szebek nemsokÀra
egy sokkal kockÀzatosabb kirÀndulÀst tett HalÀsz P¢terrel egy¡tt. A kÀpolnÀn kereszt¡l ÀtmÀsztak a szÀzadirodÀba, ablakpÀrkÀnyrÂl ablakpÀrkÀnyra l¢pve.
Ennek az elûzm¢nye a Schulze-f¢le gyüjt¢s volt. Az egyik d¢lutÀni sz¡netben Mer¢nyi kihirdette, hogy Schulz¢nak bÃcsÃzÂul vesznek egy k´z´s ajÀnd¢kot, egy ez¡st
cigarettatÀrcÀt. Egy pillanatra mindnyÀjan eln¢multak; nem annyira a tudomÀsukra
hozott àk´z´s elhatÀrozÀsÊ f´l´tt valÂ elk¢ped¢s¡kben, mint inkÀbb a megilletûd´tts¢gtûl, mert m¢g mindig alig akartÀk elhinni, hogy csakugyan megszabadulnak Schulz¢tÂl, legalÀbb erre a hÀtral¢vû k¢t hÂnapra.
ä Enged¢lyt fogunk k¢rni ä folytatta Mer¢nyi ä, hogy mindenki kivehessen a p¢nz¢bûl tÁzezer koronÀt. Mi az? Van valami megjegyz¢sed, Szebek?
ä Van ä mondta Szebek elsÀpadva d¡h¢ben. ä Elefes.
Azt fejezte ki t´m´ren, hogy esze ÀgÀban sincs egy fityinget is adni Schulze ajÀnd¢kÀhoz. Valamennyi¡knek elÀllt a l¢legzete. Mer¢nyi f¢lelmetes nyugalommal n¢zte a
fiÃt, an¢lk¡l, hogy megszÂlalt volna. Gereben habozÀs n¢lk¡l Szebek mell¢ l¢pett, ¢s
szembefordult Mer¢nyivel, de lÀtszott rajta, hogy erûsen gondolkozik, s elÁt¢li Szebek
megfontolatlan k´nnyelmüs¢g¢t. M¢g soha nem t´rt¢nt meg, hogy valaki Ágy nyÁltan
ellentmondott volna Mer¢nyinek. A hosszÃ, hideglelûs cs´ndet vÀratlanul Istenes t´rte meg. Szebek fel¢ indult.
ä Ne marhÀskodj, Szebek ä szÂlt. ä Nekem meg¢r tÁz ficcset, hogy t´bbet az ¢letben
nem lÀtom Schulze pofÀjÀt.
ä Igaza van ä mondta hirtelen Gereben. ä Megszavazzuk.
ä Megszavazzuk ä mondta Istenes nyugodtan.
ä Megszavazzuk ä kiÀltott k´zbe lelkesen CzakÂ is, n¢mik¢pp f¢lre¢rtve az eg¢sz
helyzetet.
DamjÀni figyelt. VÀratlanul nagyon ¢rdekess¢ vÀlt az ¡gy. ý is kiabÀlni kezdett a
t´bbiekkel, de vilÀgosan lÀtta, hogy nem a tÁzezer koronÀkrÂl van itt szÂ, hanem arrÂl,
hogy valaki szembeszÀllt Mer¢nyivel, s hogy Mer¢nyi d´nt¢se f´l´tt egyszerüen szavazgatni kezdenek. Mindamellett az is vilÀgos volt DamjÀni elûtt, hogy Szebek elhamarkodta a dolgot, s hogy nem Ãszta volna meg szÀrazon, ha fÀtyolt nem borÁt az eg¢sz
¡gyre az aznap esti vÀllalkozÀsÀval.
Minthogy a kÀpolna szÁnes ablakÀt feszÁtett¢k ki, DamjÀni arra gondolt, a Monsignore most ebben az ¡gyben folytatja a nagy vallatÀst. Igyekezett tudatlan k¢pet vÀgni
¢s semmitmondÂ feleleteket adni. AztÀn egyszerre, a negyedik vagy ´t´dik k¢rd¢sn¢l,
megvilÀgosodott elûtte a helyzet.
ä SzÂval nem tudsz semmirûl? ä A pap m¢z¢des hangon besz¢lt, ellent¢tben ValeriÀnnal, mindig jÂsÀgosan ¢s finoman. Mindenki tudta rÂla, milyen veszedelmes ¢s
k´ny´rtelen ember.
DamjÀni mÀr ¢rtette, mirûl van szÂ. Mer¢nyi¢k leleplez¢se indult meg; TÂth Tibor
csinÀlta. Az utÂbbi napokban minden d¢lutÀn lent volt a Monsignor¢nÀl. °s ma eb¢d
utÀn BogdÀnt is û hÁvatta be.
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ä Nem ä mondta DamjÀni.
ä HÀnyan voltak? ä k¢rdezte a pap. ä T´bben voltak?
ä Nem.
ä SzÂval egyed¡l Mer¢nyi?
ä Nem.
ä Nem egyed¡l? De û volt a fûvez¢r, a hangadÂ, ugye?
ä ý... ä mondta DamjÀni akaratlanul.
A pap el¢gedetten felsÂhajtott, ¢s hÀtradûlt a sz¢k¢n. Egy jÂ negyedÂra mÃlva mÀr
k´nnyebben ment a k¢rd¢s-felelet.
ä °s m¢g ki?
ä Burger.
ä HÀt m¢g?
ä V¢gh.
ä Azt mÀr tudjuk. Ki volt a negyedik¡k?
ä Homola.
VÀratlan ellenkez¢st vÀltott ki ez a n¢v. ValeriÀn t¡relmetlen¡l rÀntott egyet az ´kl¢vel, de a Monsignore szelÁd hangon vÀgott k´zbe:
ä Ne hazudj, fiacskÀm.
ä Nem hazudok, fûtisztelendû Ãr...
KÁnos sz¡net tÀmadt. V¢gre a pap Ãjra megszÂlalt.
ä Kik a legjobb barÀtaid?
DamjÀni zavartan vÀlaszolt valamit.
ä MÀs senki? ä k¢rdezte a pap. ä Nem vagy v¢letlen¡l jÂ barÀtsÀgban HalÀsz P¢terrel?
ä De igen...
ä Igen? ögy? MiÂta?
ä R¢gÂta. M¢g civil korunkbÂl ismerj¡k egymÀst.
ä àCivilÊ korotokbÂl? No jÂl van.
A hÀtral¢vû k¢t fiÃ ker¡lt sorra. ValeriÀn ¢s BognÀr kimentek, a Monsignore Ãjabb
csoportot hÁvatott le, ValeriÀn visszaj´tt, DamjÀni egyik lÀbÀrÂl a mÀsikra Àllt, mÀr
a t´bbiek k´z´tt, az ablak felûli sarokba hÃzÂdva, s mÀr csak f¢l¢rdeklûd¢ssel figyelt
a mindig Ãjra kezdûdû vÀdpontokra, Mer¢nyi¢k bünlajstromÀra, amelyet a sorozatos vallomÀsok se nem bûvÁtettek ä elszÂlÀsaikkal ä, se nem cs´kkentettek ä tagadÀsaikkal ä, hanem csak megerûsÁtett¢k eredeti formÀjÀban. Az Ãj kik¢rdezettek ¢ppoly
habozÂ, Âvatos, t¢tova vÀlaszokat adtak, mint az elûbbiek; DamjÀni most mÀr k´nynyüszerrel a segÁts¢g¡kre tudott volna sietni, mert k´zben kibontakozott elûtte, hogy
mennyit tud s hogy hova akar kilyukadni a Monsignore. Mer¢nyi¢ken mÀr nem lehetett segÁteni; de nem is nagyon akart senki.
Homola helyett azonban HalÀsz ker¡lt k´z¢j¡k negyediknek. Ezen se sokat t´rt¢k
a fej¡ket. Mire h¢t Âra tÀjt visszamentek a tanterembe, a n¢gy k´z¡l mÀr egyiket sem
talÀltÀk ott. A fogdÀban voltak. BogdÀn ¢s TÂth Tibor, akik valamivel k¢sûbb j´ttek
f´l, elmondtÀk, hogy most kezdûdik n¢gy¡k kihallgatÀsa odalent.
A v´r´s alkonyat szokatlan f¢nybe borÁtotta a tantermet. A legrendkÁv¡libb azonban
az eg¢sz d¢lutÀnban az volt, hogy mialatt a zÀszlÂalj csakugyan kivonult terepgyakorlatra, ûk idehaza lebzseltek. BogdÀn TÂth Tiborral besz¢lgetett higgadtan, DamjÀnihoz odaj´tt Istenes, hogy nagyjÀbÂl elmes¢ltesse magÀnak, mi t´rt¢nt a Monsignore
szobÀjÀban. Csak a t¢nyekrûl besz¢ltek; mindenki tele volt az esem¢nnyel, de senki
sem formÀlt v¢lem¢nyt rÂla; hamarjÀban fel sem lehetett m¢g m¢rni a jelentûs¢g¢t.
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Szebek MiklÂson visszafojtott inger¡lts¢gf¢le lÀtszott. DamjÀni ûszinte bÀmulatot ¢rzett TÂth Tibor irÀnt, ¢s ûszinte idegenked¢st. Minthogy sem BognÀr, sem ValeriÀn
nem j´tt f´l a tanterembe, elsz¢ledtek a hely¡krûl, s lÀmpagyÃjtÀs utÀn is folyt a besz¢lget¢s, sakkozÀs, gombozÀs, a leghÀtsÂ asztalok m´g´tt pedig SzabÂ Gerzson hÃzott
egy sz¢ket a nyitott ablakhoz, ¢s halkan heged¡lt magÀnak.
Mer¢nyi, V¢gh, Burger ¢s HalÀsz P¢ter m¢g egy f¢l d¢lutÀnra visszaj´ttek a szÀzadhoz k¢t nap mÃlva. BalabÀn tiszthelyettes volt szolgÀlatban, de eb¢d utÀn BognÀr
is bej´tt, hogy Àtvegye tûl¡k a felszerel¢s¡ket. Kirakta nagy leltÀrk´nyveit a mosdÂ
asztalÀn, s Ãjra meg Ãjra ÀtszÀmolta a leadott ingeket, t´r¡lk´zûket, kapcÀkat. Csak
Burgernak lÂgott az orra; szelÁd lett ¢s kedvetlen; talÀlt rÀ alkalmat, hogy odamenjen
DamjÀnihoz, s magyarÀzat n¢lk¡l letegye az ÀgyÀra az ellopott kristÀlydetektort. A mÀsik hÀrom egykedvünek lÀtszott, akÀrcsak annak idej¢n ¹ttev¢nyi. HalÀsz P¢ter elker¡lte DamjÀni tekintet¢t; TÂth Tiborra egyik¡k sem n¢zett. Nem is besz¢ltek senkihez.
NyilvÀnvalÂ volt, hogy Mer¢nyi sem Mer¢nyi t´bb¢. Csak Homola nem volt m¢g tisztÀban a vÀltozÀssal. Egyfelûl, amikor felj´ttek a fogdÀbÂl, r´gt´n odament Burgerhoz,
hogy ¡dv´z´lje ¢s ´rvendezzen neki, amit a v´r´s hajÃ fiÃ bÀgyatagon elhÀrÁtott; mÀsfelûl meg a k¢zmosÀsnÀl ä mert k´zvetlen¡l eb¢d elûtt hoztÀk fel n¢gy¡ket ä lelkesed¢s¢ben belek´t´tt Zsoldosba, mellbe vÀgta, ¢s a t´r¡lk´zûj¢vel kezdett pattintgatni
fel¢je, ahogy azelûtt is szokta. Zsoldos hÀtrÀlt egy-k¢t l¢p¢st; aztÀn ahelyett, hogy
od¢bb vonult volna, elkapta Homola karjÀt, kirÀntotta a kez¢bûl a t´r¡lk´zût, ¢s az
arcÀba vÀgta; s ezek utÀn szilÀrdan Àllva maradt vele szemben, vÀrva a tÀmadÀst. Homola megzavarodott. Roppant indulatba j´tt, de Zsoldos p¢ldÀtlan viselked¢s¢bûl v¢gre meg¢rtette, hogy valami nincsen rendben. Fenyeget¢seket ¢s szitkokat morogva,
magÀban ÀtkozÂdva vÀllÀra csapta a t´r¡lk´zûj¢t, ¢s k¢zmosÀs n¢lk¡l kivÀgtatott a
mosdÂbÂl.
Mer¢nyi¢ket estefel¢ lÀttÀk utoljÀra. A portÀsf¡lke elûtt ÀlldogÀltak a csomagjaik
k´zt, s mind a n¢gyen szük, kinûtt civil ruhÀba voltak ´lt´zve. K¢t vagy hÀrom felnûtt
f¢rfi is volt vel¡k; ezekrûl semmit nem tudott volna mondani DamjÀni, sût ha a kapualj
ugyanazon oldalÀn vagy a portÀsf¡lke nyitott ajtajÀban a leg¢rdekesebb ¢s legcsodÀlatosabb dolgokat lÀtta volna, azt sem vette volna ¢szre jÂformÀn, annyira lenyüg´zte
ût ¢s a t´bbieket is, amint a l¢pcsûrûl le¢rve s az ¢tterem fel¢ kanyarodva egy pillanatra
egyenk¢nt szem¡kbe tünt a civil ruhÀba bÃjtatott n¢gy fiÃ lÀtvÀnya.
Nem nevettek rajtuk. Nem f¢ltek tûl¡k, ¢s haragot vagy megvet¢st sem ¢reztek irÀntuk. DamjÀni inkÀbb azt vette ¢szre, hogy TÂth Tibort kezdi k´r¡lvenni n¢mi r¢szv¢tlens¢g. De a lÀmpalÀzas, furcsa hangulat, amely ezen az est¢n valamennyi¡ket elfogta, napokig nem oszlott el, ¢s hetek mÃlva is ¢rezt¢k a kapualj alatt vagy a portÀsf¡lke elûtt elhaladva, hogy ez a hely, amely mÃlhatatlanul ûrizte az ¢vek sokf¢le eml¢k¢t legelsû bel¢p¢s¡k futÂ benyomÀsai Âta, most ism¢t Ãj ¢rtelmez¢st nyert, m¢gpedig nagyjÀbÂl a v¢glegeset. Az utolsÂ k¢p, a kalandos, tragikus-nevets¢ges, oly szerencs¢s nagy fordulatot jelentû utolsÂ k¢p l¢nyeg¢ben le is zÀrta szÀmukra a hely t´rt¢net¢t.
6
A park uszoda felûli r¢sz¢ben k¡l´n´s, magas füfajtÀt termesztettek a fÀk k´zt. JÃnius
k´zep¢n ez a àpr¢rifüÊ, ahogyan nevezt¢k, mÀr t¢rdig ¢rt, ¢s m¢g mindig nem kaszÀltÀk le; azaz t¢rdig ¢rt volna, ha szabad lett volna jÀrni benne. DamjÀni csak azt tapasz-
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talta, hogy amint belehasalt, ¢s n¢gyk¢zlÀb bekÃszott eg¢szen a k´z¢psû tisztÀsig, a fü
elnyelte ût, mint egy lÀgy, illatos z´ld tenger, ¢s majdnem ´sszezÀrult f´l´tte; mindenesetre sem a gyalogÃt felûl, sem a gyakorlÂt¢r felûl, ahol Ãjabban minden d¢lutÀn sz¢tszÂrÂdtak a vizsgÀkra valÂ k¢sz¡l¢s ¡r¡gy¢n k´nyveikkel, sem pedig a k¡lsû fasor felûl
senki nem veheti ût ¢szre.
MÀsok is szerett¢k ezt a f¡vet. DamjÀni egy eb¢d utÀn Istenest vÀrta a szokott hely¡k´n, az egyik platÀnfa lehajlÂ lombja alatt, amikor TÂth Tibor s¢tÀlt be a csapÀsukba, s ahelyett, hogy tovÀbbment volna a gyakorlÂt¢r fel¢, szÂba elegyedett vele, ¢s lehasalt mell¢je. Ez minden tekintetben szokatlan dolog volt. TÂth m¢g a legkitaposottabb tilos utakat sem k´vette soha eddigel¢, s m¢g az sem igen fordult elû, hogy valakivel besz¢lget¢st kezdett volna.
ä HÀromtÂl n¢gyig lesz uszodÀnk ä mondta.
ä Igen.
Meleg nap volt. DamjÀni mÀr tudott az uszodaidûrûl, ¢s nem volt kedve besz¢lgetni.
Visszafek¡dt a hÀtÀra, ¢s bÀmulta a lombok k´zt lebegû k¢k eget. Arra gondolt, hogy
tulajdonk¢ppen eg¢szen jÂl be lehetett volna itt rendezkedni; kÀr, hogy erre a r´vid
idûre mÀr nem nagyon ¢rdemes. TÂth Tibor helyzete el¢g lehetetlenn¢ alakult. Homola, akinek semmiv¢ foszlott a hatalma, egy d¢lutÀn megtÀmadta. M´g´tte volt az
asztala; szitkozÂdni kezdett, s egyre hangosabban kiabÀlt fel¢je; TÂth meg sem fordult;
akkor egyszerre nekirontott. MÀr mindnyÀjan figyelmesek voltak a jelenetre. TÂth
felugrott, szembefordult vele, s az asztalÀhoz lapulva hÀttal, r¢m¡lten emelte karjÀt a
levegûbe. Homola fÃjtatott a d¡htûl, s megragadta a fiÃ orrÀt. Egyebet mÀr nem tudott
csinÀlni, mert Istenes, Szebek ¢s Gereben nyomban lefogtÀk.
ä VÀgd szÀjon! ä mondta valaki.
Gereben f¢l k¢zre fogta a k¢t csuklÂjÀt, ¢s visszak¢nyszerÁtette a hely¢re. Amint elengedte, Homola Ãjra f´lugrott.
ä ºlj le ä mondta Gereben, s nyugodtan vÀrakozott.
A pofozkodÀsok ¢s vereked¢sek korszakÀt hatÀrozottan lezÀrtÀk. HomolÀtÂl ugyan
nem sajnÀlt volna DamjÀni se egy-k¢t szÀjonvÀgÀst, m¢gis jobban szerette ezt az Ãj
divatot. Gereben¢k mÀsokat sem hagytak verekedni. A tÀmadÂt vagy rendszerint
mindk¢t felet sietve lefogtÀk, sz¢tvÀlasztottÀk ûket, ¢s ezt senki sem bÀnta: tulajdonk¢ppen nagyon untÀk mÀr ezeket a zajos handabandÀzÀsokat. De TÂth Tibort is csak
ez¢rt v¢dt¢k meg, mÀs okuk nem volt. Senki nem azonosÁtotta magÀt TÂth Tiborral,
senki nem t´rt lÀndzsÀt mellette; sem Gereben, sem Szebek, sem a t´bbiek, amint ez
aprÀnk¢nt nyilvÀnvalÂ lett. Hogy TÂth v¢ghezvitte nagy haditett¢t, ez kizÀrÂlag az û
magÀn¡gye lett; s hogy egy k´vet fÃjt a Monsignor¢val, ebben senki nem Âhajtotta ût
k´vetni. Nem helyeselt¢k ¢s nem Át¢lt¢k el, udvariasak voltak irÀnta ¢s k´z´ny´sek, s
Ágy visszakapta tûl¡k akaratlanul, mint Pol¡krat¢sz a tengertûl a gyürüj¢t, tulajdon
r¢szv¢tlens¢g¢t. DamjÀni tudta, hogy ez nem el¢g TÂth Tibornak, de nem volt ereje
hozzÀ, mint ahogy mindig is nagy megerûltet¢s¢be ker¡lt, hogy besz¢lgessen vele.
Mozdulatlanul hanyatt fekve n¢zte az eget. Eltelt egy kis idû, s mÀr ¢ppen meg akart
fordulni, hogy megn¢zze, itt van-e m¢g TÂth, amikor megzizzent a fü, s a fiÃ hangjÀt
hallotta, majdnem alÀzatosan:
ä HÀt szervusz...
FeltÀpÀszkodott, ¢s tovÀbbindult. DamjÀni Àtfordult a hasÀra, hogy utÀnan¢zzen.
SajnÀlta, hogy elment. A sz¢ps¢ge vÀltozatlanul megbabonÀzta ût, de mindenest¡l
nem tudott mit kezdeni vele. Szerette n¢zni. Ez volt DamjÀni szem¢ben az a jÂ a vi-
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lÀgban, ami vonzotta, mint gyerekkorÀban a f¢lÀlomban hallgatott tÀvoli zongoraszÂ
vagy, talÀn pontosabban, mint az a jÂ, amirûl Ãgy k¢pzelte, hogy k´lcs´n´s ¢s egy¢rtelmü vonatkozÀsban van a formÀlhatÂ puha radÁrgumi birtoklÀsÀval, s enn¢lfogva el
is ¢rhetû cselekedetek Àltal. A mÀsikfajta jÂ azonban ¢ppen az volt, hogy el tudott taszÁtÂdni a vilÀg megk´t´tts¢geitûl; s minthogy ehhez nem is kellett t´bb, mint hanyatt
fekve az eget n¢zni, ahogyan a gyerekkori unalmas balatoni f¡rdûhely homokjÀban
bÀmulta az ¢gbolt friss k¢k zomÀncÀn ÃszÂ felhûrongyokat, Ãgy kiszakadva a f´ldi m¢retekbûl, hogy azt sem tudta volna megmondani, ma van-e, vagy tegnap, vagy mÀr
holnap, vagy m¢g tegnapelûtt ä minthogy ehhez nem kellett t´bb, visszaperd¡lt a hÀtÀra, ¢s minden fÀradsÀg n¢lk¡l megoldotta, hogy ne gondoljon semmi kellemetlenre.

Gergely çgnes

LONDON
H¢dÀval, 1968-ban

àNem kell halkan besz¢lned.
Itt nincs lehallgatÂk¢sz¡l¢k.Ê
¹t percre voltunk a British
MuseumtÂl, abban a nagyon
intellektuÀlis negyedben, ahol
a cukrÀszs¡tem¢ny is k´nyvek
k´z¢ ¢kelûdik, s az ember elfelejti,
hogy a hÀborÃ alatt elraboltÀk
a k´nyveit. A hÀborÃ utÀn meg
elkallÂdtak az al- ¢s tÀrsb¢rletek
vizenyûin. àNem kell halkan
besz¢lned.Ê Itt minden mÀrvÀnybÂl
van ¢s b¡szkes¢gbûl, a mÃzeum
f´ldszintj¢n II. Ramszesz fejszobra v¢gigsugÀrzik a fûutcÀn,
akÀr a tagolatlan Sors. Minden
eg¢szben van. Latin derü ¢s
germÀn rend helyett mint felfeh¢rlû Àrny dûl a falakbÂl
az integritÀs, a birodalom
sz¢thulltÀn tÃln´vekvû. àItt nincs
lehallgatÂk¢sz¡l¢k.Ê Minek.
A festû büzh´dt jÀrdak´vei
s a k´ltû Àlmatlan, vad vÀrosnegyede r¢g felszÁvta a d´gv¢szt
sikoltÂ utcalÀny ¢jszakai Àtkait,
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f¢lholt csecsemûje ¢ppÃgy r¢sze
a Teljess¢gnek, mint a k´nyvtÀr,
a piac, a gÀrdistÀk, a politikusok.
A szavak burka folyvÀst ugyanaz,
nyugodtan lehet igazat mondani.
Nem kell halkan besz¢lned ä
de hangosan sem. Nem halljÀk.
A szÂ nem hallatszik IthakÀig.
A hajÂn elolvashatod a vÀndorlÀs
kitünûen dokumentÀlt t´rt¢net¢t.

SzabÂ T. Anna

HOLD
A hold sÃlyÀtÂl meghajol
a vad kert, s terheit ledobja.
ElrÃgja gy¡m´lcs¢t az Àg.
Esnek zuhogva ¢s dobogva.
A m¢zgÀs szilva meghasad,
s´t¢t cseppekben hull a f´ldre.
°des lev¢ben forr ¢s erjed
a naptÂl kÀsÀs hÃsÃ k´rte.
¹rd´gszem, sÀrga hold figyel
a k´v¢r füben, moccanatlan.
¹v¢ az ¢des rothadÀs.
¹v¢ a kÃt, a kert, a katlan.

HAMU
Ez a meztelen Àgak kertje.
A sÁkos t´rzsek kertje ez.
A nedves f´ldre hÂ pilink¢l,
fekete hamu permetez.
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A s´t¢t csÁra sÀrban alszik,
mÁg sÁma burka felreped.
Hideg nyirok a gy´kerekben:
a holdtalansÀg kertje ez.
GyertyalÀng utÀn semmi kis f¡st,
lebeg a l¢lek, t¢vedez,
a nagy s´t¢tben meg se lÀtszik:
a lassÃ oszlÀs kertje ez.

S¹T°TKAMRA
DrÀga a villany. Az elûszobÀn Àt
a szük, s´t¢t konyhÀba kicsoszog,
benyit, ¢s megint meglÀtja a lÀnyÀt:
a gÀztüzhelyen lid¢rcf¢ny lobog,
¢s felette, eszelûsen sikoltva,
minthogyha egy menyasszony Àrnya volna,
a bizonytalan imbolygÂ s´t¢tben
fÀtylas gûzoszlop vergûdik feh¢ren
a bugyborgÀs, a forralÂ szük csûre
¢s a mennyezet k´z¢ ¢kelûdve.
°pp, mint ÀlmÀban, ¢vek Âta mÀr:
nem nyughatik meg, mindig visszajÀr.
Valami feh¢r kr¢met ken magÀra
a nagyt¡k´r elûtt, Ágy szÂl az Àlma,
vastagon keni, ¢s amire v¢gez,
akkorra ¢r a t¡k´r tÃlfel¢hez
valahonnan a s´t¢tbûl a lÀnya.
LÀtszik, hogy ordÁt, nyitva van a szÀja,
v¢rtelen ujjal fesz¡l az ¡vegnek,
nem marad nyoma k¢znek, leheletnek,
pedig mÀr û is nyomja, kr¢mes k¢zzel
rÀtapad, tartja minden erej¢vel,
¡v´ltenek ¢s sÁrnak mind a ketten ä
s a t¡k´r hangtalanul ´sszeroppan.
Kez¢ben ¢rzi m¢g, mikor fel¢bred.
Ny¡szÁt, meredten n¢zi a s´t¢tet.
àMaradjÊ suttogja àott, ahol vagy. VÀrj m¢g!Ê
Hirtelen felsÁr. àNe b¡ntess. BocsÀss meg!Ê
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Most nem szÂl. çll a k¡sz´b´n, a botja
izzadt fogÂjÀt k¢t k¢zzel szorÁtja.
Keresztet vetne ä megÀll a keze.
Ha van Isten, mÀr leszÀmolt vele.
Most odamegy, ¢s elzÀrja a gÀzt.
KannÀt vesz elû, t´lti a teÀt.
Bent issza majd meg, a lÀmpa alatt.
Fogja a csorba cs¢sz¢t, kanalat.
F´l¢hajol, rÀlehel a teÀra,
a tea szÁn¢t elfutja a pÀra ä
de aztÀn annÀl ¢lesebben lÀtja
a gûz´lgû s´t¢t t¡k´r mutatta arcot.

SCHILLER àKALLIASÊ-A
Ha minden a tervek szerint alakul, 1793
hÃsv¢tjÀra ´nÀllÂ k´nyv jelent volna meg
Friedrich Schillertûl K ALLIAS, ODER ºBER
DIE SCH¹NHEIT cÁmmel. A kanti filozÂfiÀban ¢pp csak megmerÁtkezett, de AZ íT°LýERý KRITIKçJç-t mÀris korrigÀlni-tovÀbbfejleszteni vÀgyÂ Schiller sz¡ks¢g¢t
¢rzi, hogy nyilvÀnosan k´z´lje: meglelte
az Ázl¢s objektÁv alapt¢tel¢t ä legalÀbbis errûl szÀmol be 1792 v¢g¢n barÀtjÀnak (s
korÀbbi anyagi tÀmogatÂjÀnak), Christian Gottfried K´rnernek, hozzÀt¢ve, hogy
a tÀrgyhoz leginkÀbb a dialÂgusforma illik. T´rt¢nik mindez n¢hÀny nappal karÀcsony elûtt. HÀrom h¢t mÃlva K´rner egy
Ãjabb lev¢lbûl megtudhatja, hogy a tervezett besz¢lget¢shez voltak¢ppen m¢g csak
rendezetlen feljegyz¢sek Àllnak k¢szen. Az
akkor mÀr r¢gÂta betegeskedû Schiller
mindenesetre biztosÁtja ût arrÂl, hogy Àtmenetileg eg¢szs¢ges l¢v¢n, egyre tisztÀbban lÀt a sz¢ps¢g k¢rd¢seiben. Majd januÀr v¢g¢n m¢giscsak Ãgy d´nt, hogy elgondolÀsait, mintegy tesztel¢sk¢ppen, elûbb

barÀtjÀval k´zli, arra szÀmÁtva, hogy a reakciÂk hozzÀsegÁtik bizonyos neh¢zs¢gek
lek¡zd¢s¢hez (K´rner hÁvja fel egy¢bk¢nt
a figyelm¢t a Hogarth-f¢le kÁgyÂvonalra).
S noha ekkor m¢g k¢ziratot Ág¢r kiadÂjÀnak, G´schennek ä igaz, most mÀr csak
jÃliusra ä, februÀr k´zep¢n v¢gk¢pp letesz a k´nyv megÁrÀsÀrÂl.
A K ALLIAS Ágy publikÀlatlan t´red¢k
maradt (nem ¢rkezett folytatÀs a k´vetkezû postanapon), s elûsz´r csak 1847-ben,
a SchilleräK´rner-levelez¢s megjelen¢sekor vÀlt nyilvÀnosan hozzÀf¢rhetûv¢.
Nem volt persze mindenki szÀmÀra ismeretlen: Friedrich Schlegel p¢ldÀul, aki a
kilencvenes ¢vek elej¢tûl szint¢n k´zeli viszonyban Àllt K´rnerrel (egy ideig mindketten DrezdÀban ¢ltek), pontosan tudhatta, mif¢le elm¢letet forgat a fej¢ben az
Àltala inkÀbb szellemi ellenlÀbasnak tekintett Schiller; ¢s abban, hogy A G¹R¹G
K¹LT°SZET TANULMçNYOZçSçRñL szÂlÂ
¢rtekez¢s az objektivitÀsban talÀlja meg a
modern müv¢szet anarchiÀjÀbÂl rendet
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teremtû varÀzspÀlcÀt, alkalmasint szerepe van a k´zvetve J¢nÀbÂl kapott ´szt´nz¢snek.
Ha befejezetlen maradt is, a K ALLIAS
az¢rt valamelyest tovÀbb ¢lt Schiller elm¢leti sz´vegeiben. LegalÀbb csÁrÀjukban
felbukkannak mÀr a k¢sûbb kimunkÀlt fû
gondolatok: feladatk¢nt jelentkezik az erk´lcsis¢g hajlammÀ, term¢szett¢ fejleszt¢se ä ennek ellentmondÀsossÀgÀba zavarodik majd bele A KELLEMRýL °S A M°LTñSçGRñL; terÁt¢kre ker¡l a lÀtszat, az eszt¢tikum sajÀtos autonÂmiÀja, legfûk¢ppen
pedig a moralitÀs ¢s a sz¢ps¢g ´sszef¡gg¢se ä ezekre ¢pÁtenek majd a LEV ELEK
AZ EMBER ESZT°TIKAI NEV EL°S°RýL (a
LEV ELEK ûsvÀltozatÀt az a lev¢lsorozat alkotja, amelyet Schiller 1794-ben k¡ld´tt
az ût hÀrom ¢ven Àt jÀrad¢kban r¢szesÁtû
dÀn hercegnek, Friedrich Christian von
Augustenburgnak, s amelybe belekezdv¢n megk¢rte K´rnert, juttassa vissza hozzÀ a K ALLIAS-t, mert sz¡ks¢ge van rÀ elm¢let¢nek Ãj kifejt¢s¢hez); ¢s megjelenik
v¢g¡l a àmüvis¢getÊ meghaladÂ s ennyiben a keresett tiszta objektivitÀsra utalÂ
naivitÀs is ä ezt gondolja majd tovÀbb a
t´rt¢neti perspektÁvÀt is nyitÂ utolsÂ nagy
¢rtekez¢s, melyben a naiv nem csupÀn
elûzm¢nye a reflexivitÀs b¢lyeg¢t viselû
szentimentÀlisnak, de valamik¢ppen meg
is haladja azt.
A Schiller ¢let¢ben megjelent teoretikus ÁrÀsok m¢gsem kontinuusak a K ALLI AS-szal; ¢s pontosan ez teszi megk¡l´nb´ztetett figyelemre m¢ltÂvÀ az elsû kÁs¢rletet. A t´r¢s nagyjÀbÂl megfelel annak,
ahogyan Schiller elpÀrtol KanttÂl, s helyette Ficht¢n¢l talÀlja meg a filozÂfiai
hÀtteret a maga szÀmÀra. Ettûl kezdve
szinte t´rv¢nyszerü, hogy elm¢lete folyamatosan aporiÀkba bonyolÂdj¢k. Mihelyt
a Fichte-f¢le ´n- ¢s vilÀgteremtû °n kiiktatja a szÀmÀra botrÀnyos magÀban valÂ

dolgot (vagy mÀsk¢pp: megsz¡nteti a l¢tez¢s elsûbbs¢g¢t a tudatossÀghoz k¢pest), egyszersmind megszünik az a lehetûs¢g, amelyet a K ALLIAS ä produktÁv mÂdon f¢lre¢rtve Kant t¢zis¢t az Ázl¢sÁt¢let
szubjektÁv jelleg¢rûl ä sejtet: hogy a sz¢p
l¢nyege szerint kÁv¡l ess¢k mindannak
k´r¢n, ami a szubjektivitÀs fennhatÂsÀga
alÀ tartozhat. Az isten¡lni igyekvû (vagyis
az ût, Ãgymond, megilletû abszolÃt mivoltra t´rû) °n ÀmokfutÀsa k´zepette elvileg lehetetlen, hogy ami van, az ne az û
vilÀgkonstitÃciÂjÀnak eredm¢nye legyen
ä hogy heautonÂmiÀval bÁrjon, maga adva t´rv¢nyt magÀnak. Az im¢nt emlÁtett
ÁrÀsokban (s fûleg a LEVELEK-ben) ¢ppen
ez okoz feloldhatatlan ä bÀr az ¢rtelmez¢s
szÀmÀra izgalmas ä fesz¡lts¢geket: Schiller egyfelûl mÀr csak ¢sznek alÀvetett term¢szetet ¢s ¢rz¢kis¢get, formÀnak alÀvetett anyagot talÀl azon a helyen, ahol a
K ALLIAS-ban m¢g a sz¢pet t¢telezte, mÀsfelûl rendre bele¡tk´zik abba, hogy az
eszt¢tikum nem helyezhetû el a rÀciÂ ¢s
term¢szet, forma ¢s anyag dualitÀsÀval
operÀlÂ konstrukciÂban; s ennyiben, ha
akaratlanul is, de kitart a K ALLIAS alapvet¢se mellett (mindezt hosszan elemeztem az EX Symposion 1998/23ä24. szÀmÀban megjelent ANDALOGOSZ cÁmü tanulmÀnyomban).
A fordÁtÀs a Deutscher Klassiker Verlag Schiller-sorozatÀnak V III. k´tete
alapjÀn k¢sz¡lt: THEORETISCHE SCHRIFTEN, Frankfurt/M., 1992, 276ä329. oldal.
Tekintettel arra, hogy Schiller elsûdlegesen a kanti eszt¢tikÀval vet szÀmot, a terminolÂgia megegyezik AZ íT°LýERý KRI TIKçJç-¢val. A vÀlogatÀs sorÀn csak n¢hÀny oldalt hagytam ki, olyan r¢szeket,
ahol Schiller az eszt¢tikai fejteget¢sbûl kiesû t¢mÀkrÂl (p¢ldÀul aktuÀlis politikai
esem¢nyekrûl) Ár.
Papp ZoltÀn
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Friedrich Schiller

KALLIAS, AVAGY A SZ°PS°GRýL
Levelek Christian Gottfried K´rnerhez
R¢szletek
Papp ZoltÀn fordÁtÀsa
J¢na, 1793. januÀr 25.
BÀr nem ¢rzem magam a legjobban, mostanÀig nem j´tt egyetlen roham sem, ¢s mÀr
hat nappal tÃl vagyunk azon az idûponton, amikor tavaly rÀm t´rt a paroxizmus. Aggodalmam nem cs¡ggetegs¢g volt, nem puszta hipochondriÀs rigolya. Nagyon hajlamos vagyok a hurutos bajokra, amiket fûk¢pp a t¢l hoz elû, ¢s a k¢t gyulladÀsos lÀzam
hurutos volt. Azonos okok azonos okozatokat id¢znek elû. A t¢ltûl tehÀt ugyanÃgy kell
f¢lnem a t¡dûm miatt, mint a nyÀrtÂl ¢s a tavasztÂl a g´rcseim miatt. Tiszta alternatÁvÀban leledzem, ¢s az Àllat´v minden jegye mÀs-mÀs szenved¢st hoz rÀm. M¢gis, a
legjobb, amit ¢sszerüen kÁvÀnhatok, az az, hogy m¢g sokÀig Ágy maradjon, mert vÀltozÀs csak olyan j´het, hogy az eg¢sz rosszabbra fordul.
FoglalatossÀgaim, Istennek hÀla, nagyjÀbÂl m¢g ¢ps¢gben tartanak. A sz¢prûl szÂlÂ
vizsgÀlÂdÀs, melytûl az eszt¢tikÀnak szinte egyetlen r¢sze sem vÀlaszthatÂ el, nagyon
tÀgas ter¡letre vezet, ahol szÀmomra m¢g teljesen ismeretlen tartomÀnyok ter¡lnek
el. °s m¢gis mindenk¢ppen meg kell birkÂznom az eg¢sszel, hogy valami kiel¢gÁtût
teljesÁthessek. MÀr-mÀr ÀtlÀthatatlan neh¢zs¢get tÀmaszt, hogy a sz¢p fogalmÀt objektÁve felÀllÁtsuk, ¢s az ¢sz term¢szet¢bûl teljesen a priori mÂdon legitimÀljuk, Ãgy, hogy
e fogalom a tapasztalat Àltal t´k¢letes megerûsÁt¢st nyerjen ugyan, de ¢rv¢nyess¢g¢hez
egyÀltalÀn ne szoruljon rÀ az ilyen tapasztalati igazolÀsra. Csakugyan meg is kÁs¢reltem
dedukÀlni fogalmamat a sz¢prûl, Àm a tapasztalat tanÃsÀga n¢lk¡l nem lehet boldogulni. Ez a neh¢zs¢g mindig megmarad: magyarÀzatomat pusztÀn az¢rt fogjÀk elfogadni, mert azt talÀljÀk, hogy illik az Ázl¢s egyedi Át¢leteire, ¢s nem az¢rt fogjÀk (ahogyan pedig egy objektÁv elvekbûl valÂ megismer¢sn¢l t´rt¢nnie kellene) helyesnek talÀlni az Ázl¢s Át¢let¢t az egyedi sz¢prûl, mert ´sszhangban van magyarÀzatommal. Azt
mondod majd, hogy ez tÃl nagy k´vetelm¢ny; de amÁg nem n¢z¡nk szembe vele, addig az Ázl¢s mindig empirikus marad, ahogyan ezt Kant elker¡lhetetlennek is tartotta.
Csakhogy ¢pp az empirikussÀgnak errûl az elker¡lhetetlens¢g¢rûl, az objektÁv Ázl¢selv
ilyen lehetetlens¢g¢rûl nem tudok egyelûre meggyûzûdni.
°rdekes megjegyezni, hogy az ¢n elm¢letem a sz¢p magyarÀzatÀnak egy negyedik
lehets¢ges formÀja. A sz¢p magyarÀzata vagy objektÁv, vagy szubjektÁv, ¢spedig vagy
¢rz¢ki-szubjektÁv (mint Burke-n¢l ¢s mÀsoknÀl), vagy szubjektÁv-racionÀlis (mint
KantnÀl), vagy racionÀlis-objektÁv (mint Baumgartenn¢l, MendelssohnnÀl ¢s a t´k¢leteskedûk eg¢sz sereg¢n¢l), vagy legv¢g¡l ¢rz¢ki-objektÁv. Ez utÂbbi terminus kapcsÀn persze most m¢g nemigen fogsz tudni sok mindenre gondolni, hacsak nem veted
´ssze egymÀssal a mÀsik hÀrom formÀt. Ezek az elûzû elm¢letek mind lefedik a tapasz-
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talat egy r¢sz¢t, ¢s nyilvÀnvalÂan megvan benn¡k az igazsÀg egy r¢sze; a hiba, Ãgy
tünik, pusztÀn az, hogy a sz¢ps¢gnek ezt a r¢sz¢t, mely ´sszeillik ama r¢szleges tapasztalattal, olybÀ vett¢k, mintha az lenne a sz¢ps¢g maga. A burke-iÀnusnak t´k¢letesen
igaza van a wolffiÀnussal szemben, amikor a sz¢p k´zvetlens¢g¢t, fogalmaktÂl valÂ f¡ggetlens¢g¢t ÀllÁtja; nincs viszont igaza a kantiÀnussal szemben, amikor a sz¢pet az ¢rz¢kis¢g puszta affektibilitÀsÀban t¢telezi. Az a k´r¡lm¢ny, hogy a gondolataikban lebegû sz¢ps¢gek tÃlnyomÂ t´bbs¢ge nem teljesen szabad sz¢ps¢gk¢nt, hanem egy c¢l
fogalma alatt ÀllÂ logikai l¢tezûk¢nt adÂdik a tapasztalatban ä mint az ´sszes müalkotÀs
¢s a legt´bb term¢szeti sz¢ps¢g ä, e k´r¡lm¢ny, Ãgy lÀtszik, f¢lrevezette mindazokat,
akik a szeml¢leti t´k¢letess¢gben t¢telezt¢k a sz¢ps¢get; mert Ágy a logikailag jÂt
´sszekevert¢k a sz¢ppel. Ezt a csomÂt Kant Ãgy akarja sz¢tvÀgni, hogy felt¢telezi a
pulchritudo vagÀt ¢s a pulchritudo fixÀt, a szabad ¢s az intellektualizÀlt sz¢ps¢get, s kiss¢
furcsÀn azt ÀllÁtja, hogy a valamely c¢l fogalma alatt ÀllÂ sz¢ps¢g sohasem tiszta sz¢ps¢g,
tehÀt hogy egy arabeszk ¢s ami ehhez hasonlÂ, sz¢ps¢gk¢nt tekintve tisztÀbb, mint az
ember legfûbb sz¢ps¢ge. °szrev¢tele, azt gondolom, igen hasznos lehet annyiban,
hogy a logikait k¡l´nvÀlasztja az eszt¢tikaitÂl, de nekem Ãgy tünik, hogy valÂjÀban
teljesen elhibÀzza a sz¢ps¢g fogalmÀt. Hiszen a sz¢ps¢g ¢ppen abban mutatkozik meg
a legragyogÂbban, hogy meghaladja objektumÀnak logikai term¢szet¢t; ¢s hogyan lehetne k¢pes ilyen meghaladÀsra ott, ahol nincs ellenÀllÀs? Hogyan ruhÀzhatnÀ fel a
maga formÀjÀval a teljesen formÀtlan anyagot? ArrÂl legalÀbbis meg vagyok gyûzûdve,
hogy a sz¢ps¢g csak egy forma formÀja, s hogy amit anyagÀnak neveznek, annak okvetlen¡l megformÀlt anyagnak kell lennie. A t´k¢letess¢g egy anyag formÀja, a sz¢ps¢g
ellenben e t´k¢letess¢g formÀja; a t´k¢letess¢g tehÀt Ãgy viszonyul a sz¢ps¢ghez, mint
az anyag a formÀhoz. [...]
J¢na, 1793. februÀr 8.
[...] Leveled, melyet n¢hÀny ÂrÀval ezelûtt kaptam meg, nagyon meg´rvendeztetett,
¢s olyan hangulatba hozott, hogy talÀn siker¡lni fog r´viden ÀbrÀzolnom eszm¢met
a sz¢ps¢grûl. NemsokÀra meglÀtod, milyen k´zel ker¡lt¡nk egymÀshoz eszm¢inkben,
s ahogyan ¢n elgondolom a sz¢pet, az talÀn vilÀgossÀ tesz szÀmodra bizonyos eszm¢ket,
melyekrûl most inkÀbb csak sejt¢seid vannak. Kifejez¢seid, mint ¢let a k¡lsû objektumokban, uralkodÂ erû ¢s az uralkodÂ erû gyûzelme, heterog¢n erûk, egymÀsnak ellenszeg¡lû
erûk ¢s hasonlÂk: ezek tÃlsÀgosan meghatÀrozatlanok, hogysem biztos lehetn¢l abban,
hogy semmi ´nk¢nyeset, semmi esetlegeset nem viszel bel¢j¡k; inkÀbb eszt¢tikailag,
mint logikailag vilÀgosak, s ez¢rt vesz¢lyesek.
így aztÀn egy kantiÀnus tovÀbbra is sarokba szorÁthat azzal a k¢rd¢ssel, hogy milyen
megismer¢selv szerint jÀr el az Ázl¢s. Az uralkodÂ erûrûl alkotott eszm¢det egy eg¢sznek az eszm¢j¢re alapozod, az ´sszekapcsolt k¡l´nf¢les¢g egys¢g¢nek fogalmÀra ä de
mirûl ismerszik meg ez az egys¢g? NyilvÀnvalÂan csak egy fogalom Àltal; sz¡ks¢g van
az eg¢szrûl valÂ fogalomra, mellyel a k¡l´nf¢les¢gnek ´sszhangban kell lennie. A Te
uralkodÂ erûd ¢s a wolffi iskola ¢rz¢ki t´k¢letess¢ge nem esnek annyira tÀvol egymÀstÂl,
mert a megÁt¢l¢s folyamata mindkettû eset¢ben logikai. Mindkettû azt elûfelt¢telezi,
hogy a megÁt¢l¢snek egy fogalmat tesz¡nk meg alapjÀul. Kantnak mÀrmost nyilvÀnvalÂan igaza van, amikor azt mondja, hogy a sz¢p fogalom n¢lk¡l tetszik; egy sz¢p objektumot mÀr jÂval azelûtt sz¢pnek talÀlhatok, hogy akÀr csak tÀvolrÂl k¢pes lenn¢k
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megadni a k¡l´nf¢les¢g egys¢g¢t, ¢s meghatÀrozni, mi az az uralkodÂ erû, ami benne
mük´dik.
Egy¢bk¢nt inkÀbb kantiÀnus mÂdjÀra besz¢lek itt, mert v¢gsû soron lehets¢ges,
hogy az ¢n elm¢letem sem marad teljesen immÃnis ezzel az ellenvet¢ssel szemben.
K¢t Ãt Àll elûttem, hogy bevezesselek elm¢letembe: egy nagyon szÂrakoztatÂ ¢s
k´nnyü, mely a tapasztalaton kereszt¡l vezet, ¢s egy nagyon kev¢ss¢ vonzÂ, amelyik ¢szk´vetkeztet¢sekkel halad. Hadd vÀlasszam az utÂbbit, mert ha ezt egyszer magunk m´g´tt
hagytuk, akkor a t´bbi mÀr annÀl kellemesebb.
A term¢szethez (mint jelens¢ghez) vagy elszenvedûleg viszonyulunk, vagy tev¢kenyen,
vagy pedig elszenvedûleg ¢s tev¢kenyen egyszerre.
Elszenvedûleg: amikor pusztÀn ¢rz¢kelj¡k hatÀsait; tev¢kenyen: amikor mi hatÀrozzuk
meg hatÀsait; a k¢t mÂdon egyszerre: amikor megjelenÁtj¡k magunknak a term¢szetet.
A jelens¢gek megjelenÁt¢s¢nek k¢t mÂdja van. Vagy megismer¢s¡k szÀnd¢kÀt k´vetj¡k: megfigyelj¡k ûket; vagy magukra a dolgokra hagyatkozva engedj¡k kialakulni
magunkban megjelenÁt¢s¡ket: pusztÀn szeml¢lj¡k ûket.
A jelens¢gek szeml¢l¢s¢n¢l az elszenvedû viszonyulÀs abban Àll, hogy befogadjuk benyomÀsaikat, a tev¢keny pedig abban, hogy e benyomÀsokat esz¡nk formÀinak vetj¡k alÀ
(ezt a t¢telt a logikÀbÂl posztulÀljuk).
A jelens¢geknek ugyanis megjelenÁt¢s¡nkben a megjelenÁtûerû formai felt¢teleihez
kell igazodniuk (hiszen ¢ppen ez teszi ûket jelens¢gekk¢), azaz szubjektumunk formÀjÀt
kell megkapniuk.
Minden megjelenÁt¢s valami k¡l´nf¢les¢g vagy anyag; e k¡l´nf¢les¢g ´sszekapcsolÂdÀsÀnak mÂdja a forma. A k¡l´nf¢les¢get az ¢rz¢k adja; a kapcsolÂdÀst az ¢sz (a legtÀgabb jelent¢sben v¢ve), mert az ¢sz az ´sszekapcsolÀs k¢pess¢ge.
Amikor tehÀt az ¢rz¢knek valami k¡l´nf¢les¢g adÂdik, az ¢sz megprÂbÀlja azt a maga formÀjÀval felruhÀzni, vagyis sajÀt t´rv¢nyei szerint ´sszekapcsolni.
Az ¢sz formÀja az a mÂd, ahogyan megnyilvÀnÁtja ´sszekapcsolÂ erej¢t. Az ´sszekapcsolÂ erûnek k¢t fû megnyilvÀnulÀsa van, tehÀt ugyanÁgy k¢t fû formÀja van az
¢sznek. Az ¢sz vagy megjelenÁt¢st kapcsol ´ssze megjelenÁt¢ssel megismer¢ss¢ (elm¢leti ¢sz), vagy megjelenÁt¢seket az akarattal cselekv¢ss¢ (gyakorlati ¢sz).
Amik¢nt az ¢sznek k¢t k¡l´nb´zû formÀja van, ugyanÃgy k¢tf¢le anyag van mindk¢t forma szÀmÀra. Az elm¢leti ¢sz a maga formÀjÀt megjelenÁt¢sekre alkalmazza, ezek
pedig k´zvetlenekre (szeml¢letekre) ¢s k´zvetettekre (fogalmakra) oszthatÂk. Az elûbbieket az ¢rz¢k adja, az utÂbbiakat maga az ¢sz (habÀr nem az ¢rz¢k k´zremük´d¢se
n¢lk¡l). A szeml¢letekn¢l esetleges, hogy ´sszhangban vannak-e az ¢sz formÀjÀval; a
fogalmaknÀl ez sz¡ks¢gszerü, mivel mÀsk¡l´nben megsz¡ntetn¢k ´nmagukat. Itt tehÀt az ¢sz megk´veteli a formÀjÀval valÂ ´sszhangot; amott meglepûdik, ha ilyet talÀl.
UgyanÁgy Àll a dolog a gyakorlati (cselekvû) ¢sszel. FormÀjÀt cselekedetekre alkalmazza, ezeket pedig vagy szabad, vagy nem szabad, vagy ¢sz Àltali, vagy nem ¢sz Àltali
cselekedetekk¢nt lehet tekinteni. Az elûbbiektûl a gyakorlati ¢sz ugyanazt k´veteli,
mint amit az elm¢leti ¢sz a fogalmaktÂl. A szabad cselekedeteknek a gyakorlati ¢sz
formÀjÀval valÂ ´sszhangja tehÀt sz¡ks¢gszerü, a nem szabad cselekedetek e formÀval
valÂ ´sszhangja pedig esetleges.
Helyesebben fejezz¡k ki ez¢rt magunkat, ha a nem az elm¢leti ¢sz Àltal valÂ, de
ennek formÀjÀval m¢gis ´sszhangban l¢vû megjelenÁt¢seket fogalmak utÀnzatainak,
a nem a gyakorlati ¢sz Àltal valÂ, de ennek formÀjÀval m¢gis ´sszhangban l¢vû csele-
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kedeteket pedig szabad cselekedetek utÀnzatainak, r´viden, ha mindk¢t fajtÀt az ¢sz
utÀnzatainak/analogonjainak nevezz¡k.
Egy fogalom nem lehet az ¢sz utÀnzata, mivel az ¢sz Àltal van, az ¢sz pedig nem
utÀnozhatja magÀt; a fogalom nem lehet pusztÀn analÂg az ¢sszel, hanem valÂban ¢szszerünek kell lennie. Egy akarati cselekedet nem lehet pusztÀn analÂg a szabadsÀggal,
hanem muszÀj valÂban szabadnak lennie, vagy legalÀbbis az kell hogy legyen. Egy mechanikus hatÀs ellenben (amilyen a term¢szeti t´rv¢ny szerint valÂ ´sszes hatÀs) soha
nem Át¢lhetû valÂban szabadnak, csak a szabadsÀggal analÂgnak.
Most vÀrok egy pillanatot, amÁg kifÃjod magad, fûleg az¢rt, hogy kellû figyelmet
szentelhess az utolsÂ bekezd¢snek; a k´vetkezûkben valÂszÁnüleg sz¡ks¢gem lesz rÀ,
hogy megvÀlaszoljak egy ellenvet¢st, amelyet elm¢letemmel szemben vÀrok tûled.
Folytatom.
Az elm¢leti ¢sz a megismer¢st c¢lozza. Amikor tehÀt valamely adott objektumot alÀvet a maga formÀjÀnak, akkor azt vizsgÀlja, hogy alkothatÂ-e belûle megismer¢s, azaz
´ssze lehet-e kapcsolni egy mÀr megl¢vû megjelenÁt¢ssel. Az adott megjelenÁt¢s mÀrmost vagy fogalom, vagy szeml¢let. Ha fogalom, Ãgy mÀr keletkez¢se Àltal, ´nmagÀnÀl
fogva sz¡ks¢gszerüen az ¢szre vonatkoztatott, ¢s ami itt t´rt¢nik, az pusztÀn egy mÀr
megl¢vû kapcsolat kimondÀsa. Ilyen megjelenÁt¢s p¢ldÀul egy Âra: egyed¡l ama fogalom szerint Át¢lj¡k meg, amely Àltal keletkezett. Az ¢sznek tehÀt csak fel kell fedeznie,
hogy az adott megjelenÁt¢s fogalom, s ¢pp ezÀltal el is d´nti, hogy az ´sszhangban van
az û formÀjÀval.
Ha viszont az adott megjelenÁt¢s szeml¢let, akkor ahhoz, hogy az ¢sz m¢gis felfedezze annak ´sszhangjÀt a maga formÀjÀval, sajÀt ¢rdek¢ben (regulatÁve s nem konstitutÁve, mint az elûbbi esetben) elm¢leti ¢sz Àltali eredetet kell k´lcs´n´znie a megjelenÁt¢snek, hogy ez az ¢sz szerint legyen megÁt¢lhetû. SajÀt eszk´ztÀrÀbÂl tehÀt egy
c¢lt helyez bele az adott tÀrgyba, ¢s eld´nti, hogy az ennek a c¢lnak megfelelûen viselkedik-e. Ez t´rt¢nik a term¢szet minden teleolÂgiai megÁt¢l¢s¢n¢l, az elûbbi pedig
minden logikai megÁt¢l¢s¢n¢l. A logikai megÁt¢l¢s objektuma ¢sszerüs¢g, a teleolÂgiai¢
¢szhasonlÂsÀg.
GyanÁtom, fel fogod kapni a fejed arra, hogy a sz¢ps¢get nem az elm¢leti ¢sz rubrikÀja
alatt talÀlod, ¢s ez rendesen meg is zavar. çm ebben nem tudok segÁts¢gedre lenni, a
sz¢ps¢g eg¢szen bizonyosan nem az elm¢leti ¢szn¢l talÀlhatÂ, l¢v¢n teljess¢ggel f¡ggetlen a fogalmaktÂl. De miutÀn k¢ts¢gkÁv¡l az ¢sz csalÀdjÀban keresendû, az elm¢letin
kÁv¡l pedig csak gyakorlati ¢sz van, ez¢rt alkalmasint itt kell keresn¡nk, ¢s itt meg is
fogjuk talÀlni. Azt hiszem, neked is meg kell gyûzûdn´d, legalÀbbis a k´vetkezûkben,
arrÂl, hogy ez a rokonsÀg nem vÀlik sz¢gyen¢re.
A gyakorlati ¢sz elvonatkoztat minden megismer¢stûl, ¢s pusztÀn akaratmeghatÀrozÀsokkal, belsû cselekedetekkel van dolga. A gyakorlati ¢sz ¢s a puszta ¢szbûl t´rt¢nû
akaratmeghatÀrozÀs ugyanaz. A gyakorlati ¢sz formÀja az akaratnak az ¢sz megjelenÁt¢seivel valÂ k´zvetlen ´sszekapcsolÀsa, tehÀt minden k¡lsû meghatÀrozÂ alap kizÀrÀsa;
mert ha nem a gyakorlati ¢sz puszta formÀjÀbÂl nyeri meghatÀrozÀsÀt, akkor az akarat
kÁv¡lrûl, materiÀlisan, heteronÂm mÂdon meghatÀrozott. A gyakorlati ¢sz formÀjÀt
felvenni vagy utÀnozni tehÀt pusztÀn annyit jelent, mint nem kÁv¡lrûl, hanem ´nmaga
Àltal, autonÂm mÂdon meghatÀrozottnak lenni vagy ekk¢nt megjelenni.
A gyakorlati ¢sz mÀrmost, ¢ppÃgy, mint az elm¢leti, a maga formÀjÀt egyarÀnt al-
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kalmazhatja arra, ami Àltala van (szabad cselekedetekre), ¢s arra, ami nem Àltala van
(term¢szeti hatÀsokra).
Ha egy akarati cselekedetre vonatkoztatja formÀjÀt, akkor csak azt hatÀrozza meg,
ami van; arrÂl d´nt, hogy a cselekedet az-e, ami lenni akar s aminek lennie kell. Ilyen
fajtÀjÃ minden morÀlis cselekedet: a tiszta, vagyis a puszta forma Àltal ¢s autonÂm mÂdon meghatÀrozott akarat produktuma, s mihelyt az ¢sz ekk¢nt ismeri meg, mihelyt
tudja, hogy a tiszta akarat cselekedete, r´gt´n magÀtÂl ¢rtetûdik az is, hogy megfelel
a gyakorlati ¢sz formÀjÀnak, l¢v¢n a kettû teljesen azonos.
Ha viszont a tÀrgy, amelyre a gyakorlati ¢sz a maga formÀjÀt alkalmazza, nem egy
akarat, nem a gyakorlati ¢sz Àltal l¢tezik, akkor ugyanazt teszi vele, mint amit az elm¢leti ¢sz tett az ¢szhasonlÂsÀgot mutatÂ szeml¢letekkel. A tÀrgynak (regulatÁve s nem
konstitutÁve, mint a morÀlis megÁt¢l¢sn¢l) ´nmeghatÀrozÀsra valÂ k¢pess¢get, akaratot k´lcs´n´z, s ekkor a tÀrgyat az û, mÀrmint a tÀrgy akaratÀnak formÀja alatt szeml¢li
(nem a sajÀt akaratÀ¢ alatt, mert Ágy az Át¢let morÀlis lenne). Azt ÀllapÁtja meg a tÀrgyrÂl,
hogy a maga tiszta akarata, azaz sajÀt ´nmeghatÀrozÂ ereje Àltal az-e, ami; mert a tiszta
akarat ¢s a gyakorlati ¢sz formÀja ugyanaz.
Egy akarati cselekedettûl vagy morÀlis cselekedettûl a gyakorlati ¢sz imperatÁv mÂdon
megk´veteli, hogy az ¢sz tiszta formÀja Àltal legyen; egy term¢szeti hatÀstÂl nem k´vetelheti, csak kÁvÀnhatja, hogy ´nmaga Àltal legyen, azaz autonÂmiÀt mutasson. (De itt
m¢g egyszer meg kell jegyezni, hogy egy ilyen tÀrgytÂl egyÀltalÀn nem vÀrhatja el,
hogy Àltala, mÀrmint a gyakorlati ¢sz Àltal legyen; ekkor ugyanis a tÀrgy nem ´nmaga
Àltal, nem autonÂm mÂdon, hanem valami k¡lsû, tehÀt egy idegen akarat Àltal lenne
meghatÀrozva [mivel a tÀrgyhoz minden ¢sz Àltali meghatÀrozÀs mint valami k¡lsû,
mint heteronÂmia viszonyul]). A tiszta ´nmeghatÀrozÀs ÀltalÀban v¢ve a gyakorlati ¢sz
formÀja. Egy eszes l¢nynek tehÀt, ha cselekszik, tiszta ¢szbûl kell cselekednie, hogy tiszta
´nmeghatÀrozÀst mutasson. Egy puszta term¢szeti l¢nynek pedig, ha cselekszik, tiszta
term¢szetbûl kell cselekednie, hogy tiszta ´nmeghatÀrozÀst mutasson. Az eszes l¢ny ´nmagÀja [Selbst] ugyanis az ¢sz, a term¢szeti l¢ny¢ a term¢szet. Ha mÀrmost a gyakorlati
¢sz egy term¢szeti l¢ny szeml¢l¢sekor azt fedezi fel, hogy az ´nmaga Àltal meghatÀrozott, akkor szabadsÀghoz valÂ hasonlÂsÀgot vagy r´viden szabadsÀgot tulajdonÁt neki (mint
ahogy hasonlÂ esetben az elm¢leti ¢sz ¢szhasonlÂsÀgot juttatott egy szeml¢letnek). Mivel
azonban az ¢sz pusztÀn k´lcs´nzi az objektumnak ezt a szabadsÀgot, l¢v¢n, hogy semmi
mÀs nem lehet szabad, mint az ¢rz¢kin tÃli, ¢s maga a szabadsÀg mint olyan sohasem adÂdhat
az ¢rz¢kek szÀmÀra, r´viden, mivel itt pusztÀn arrÂl van szÂ, hogy a tÀrgy szabadnak
jelenik meg, s nem valÂban szabadk¢nt van: ez¢rt a gyakorlati ¢sz formÀjÀval valÂ ilyen
analÂgiÀja nem t¢nyleges szabadsÀg, hanem pusztÀn szabadsÀg a jelens¢gben, autonÂmia
a jelens¢gben.
Mindebbûl tehÀt a megÁt¢l¢s n¢gy fajtÀja ¢s a megjelenÁtett jelens¢g ennek megfelelû n¢gyes felosztÀsa adÂdik.
A fogalmaknak a megismer¢s formÀja szerinti megÁt¢l¢se logikai; szeml¢letek
ugyane forma szerinti megÁt¢l¢se teleolÂgiai. Szabad hatÀsoknak (morÀlis cselekedeteknek) a tiszta akarat formÀja szerinti megÁt¢l¢se morÀlis; nem szabad hatÀsoknak a
tiszta akarat formÀja szerinti megÁt¢l¢se eszt¢tikai. A fogalomnak a megismer¢s formÀjÀval valÂ ´sszhangja az ¢sszerüs¢g (az igazsÀg, c¢lszerüs¢g, t´k¢letess¢g csak ennek
vonatkozÀsai), a szeml¢letnek a megismer¢s formÀjÀval valÂ analÂgiÀja az ¢szhasonlÂsÀg
(teleofÀniÀnak, logofÀniÀnak nevezhetn¢m), a cselekedetnek a tiszta akarat formÀjÀval
valÂ ´sszhangja az erk´lcsis¢g, a jelens¢gnek a tiszta akarat formÀjÀval avagy a szabadsÀggal valÂ analÂgiÀja pedig a sz¢ps¢g (a legtÀgabb jelent¢sben).
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A sz¢ps¢g tehÀt nem mÀs, mint szabadsÀg a jelens¢gben.
Itt abba kell hagynom, mert azt szeretn¢m, ha ez a lev¢l min¢l hamarabb a kezedbe
ker¡lne, ¢s rendkÁv¡l kÁvÀncsi vagyok vÀlaszodra. [...]
J¢na, 1793. februÀr 18.
Leveledbûl, melyet ¢pp most kaptam meg, lÀtom, hogy voltak¢ppen csak f¢lre¢rt¢seket s nem tulajdonk¢ppeni k¢telyeket kell eloszlatnom benned a sz¢ps¢grûl adott magyarÀzatommal kapcsolatban, ¢s hogy elm¢letem puszta folytatÀsa valÂszÁnüleg kialakÁtja k´zt¡nk az egyet¢rt¢st. Elûzetesen csak azt jegyzem meg,
1) hogy a sz¢ps¢g Àltalam megadott elve eddig persze csak szubjektÁv, mert mostanÀig csak magÀbÂl az ¢szbûl ¢rveltem, ¢s egyÀltalÀn nem foglalkoztam az objektumokkal. De ez az elv nem szubjektÁvebb, mint bÀrmi, ami a priori az ¢szbûl vezettetik le.
Hogy magukban az objektumokban kell talÀlni valamit, ami lehetûv¢ teszi emez elv
alkalmazÀsÀt rÀjuk, ez magÀtÂl ¢rtetûdik, mint ahogy az is, hogy nekem az a feladatom,
hogy ezt megadjam. çm hogy ezt a valamit (jeles¡l az ´nmaguk Àltali meghatÀrozottsÀgot a dolgokban) az ¢sznek kell megpillantania, m¢ghozzÀ tetsz¢ssel megpillantania,
ezt a dolog term¢szete szerint csak az ¢sz l¢nyeg¢bûl s ennyiben tehÀt csak szubjektÁve
lehet kimutatni. De rem¢lem, el¢gs¢gesen bebizonyÁtom, hogy a sz¢ps¢g objektÁv tulajdonsÀg.
2) Meg kell jegyeznem, hogy k¢t teljesen k¡l´nb´zû dolognak tartom azt, hogy megadjuk a sz¢ps¢g fogalmÀt, illetve azt, hogy a sz¢ps¢g fogalma meg¢rint benn¡nket. Azt egyÀltalÀn eszembe sem jut tagadni, hogy a sz¢p fogalma megadhatÂ, mivel ¢n magam megadom, azt viszont Kanttal egy¡tt tagadom, hogy a sz¢ps¢g e fogalom Àltal tetszene. Valamely fogalom Àltal tetszeni, ez azt elûfelt¢telezi, hogy a fogalom az ´r´m ¢rz¢s¢t megelûzûen l¢tezik az elm¢ben, ahogyan a t´k¢letess¢gn¢l, az igazsÀgnÀl, a moralitÀsnÀl
mindig is t´rt¢nik, habÀr e hÀrom objektum eset¢ben nem egyformÀn distinkt tudattal. De hogy a sz¢ps¢gben lelt ´r´m¡nket megelûzûen nem l¢tezik ilyen fogalom, ez
t´bbek k´zt mÀr abbÂl kivilÀglik, hogy m¢g most is keress¡k a fogalmat.
3) Azt mondod, hogy a sz¢ps¢g nem az erk´lcsis¢gbûl, hanem mindkettû egy magasabb k´z´s elvbûl dedukÀlandÂ. LegutÂbbi premisszÀim utÀn egyÀltalÀn nem szÀmÁtottam mÀr erre az ellenvet¢sre, mert annyira tÀvol Àll tûlem az erk´lcsis¢gbûl levezetni a sz¢ps¢get, hogy sokkal inkÀbb szinte ´sszef¢rhetetlennek tartom azzal. Az
erk´lcsis¢g a tiszta ¢sz Àltali meghatÀrozÀs, a sz¢ps¢g mint a jelens¢gek tulajdonsÀga a
tiszta term¢szet Àltali meghatÀrozÀs. Az ¢sz Àltali meghatÀrozÀs, ha egy jelens¢gen ¢szlelj¡k, sokkal inkÀbb a szabadsÀg megsz¡ntet¢se, mivel egy alkotÀson, mely megjelenik, az ¢szmeghatÀrozÀs igazi heteronÂmia.
A magasabb elv, amelyet ig¢nyelsz, mÀr megvan, ¢s ellentmondÀsmentesen igazolÀst is nyert. °s ahogyan k´veteled tûle, maga alÀ is foglalja a sz¢ps¢get ¢s az erk´lcsis¢get. Ez az elv nem mÀs, mint a puszta formÀbÂl valÂ l¢tez¢s. Most nem idûzhetem
fejteget¢s¢n¢l, elm¢letemet v¢gigk´vetve amÃgy is megtalÀlod majd bûs¢ges ¢s vilÀgos
taglalÀsÀt. M¢g csak azt jegyzem meg, hogy el kell szakadnod mindazoktÂl a mell¢kes
eszm¢ktûl, amelyekkel a morÀlfilozÂfia eddigi religionÀriusai vagy a kanti filozÂfiÀba
belerondÁtÂ szerencs¢tlen kontÀrok eltorzÁtottÀk az erk´lcsis¢g fogalmÀt ä akkor aztÀn
teljesen meg fogsz gyûzûdni arrÂl, hogy eszm¢id, ahogyan eddigi megnyilatkozÀsaidbÂl sejt¢sem van rÂluk, nagyobb ´sszhangban Àllnak a morÀl kanti alapjÀval, mint azt
most Te magad hinn¢d. HalandÂ ember bizonyosan nem mondott ki m¢g nagyobbat
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enn¢l a kanti diktumnÀl, mely egyszersmind eg¢sz filozÂfiÀjÀnak tartalma: hatÀrozd
meg magad ´nmagadbÂl; s ahogyan az elm¢leti filozÂfiÀban szerepel: a term¢szet az
¢rtelmi t´rv¢ny alatt Àll. Az ´nmeghatÀrozÀsnak ez a nagy eszm¢je visszasugÀrzik rÀnk
a term¢szet bizonyos jelens¢geibûl, s ezeket nevezz¡k sz¢ps¢gnek.
Most mindenesetre rÀbÁzom magam jÂ szerencs¢mre, ¢s folytatom a megkezdett
kifejt¢st, melyrûl azt kÁvÀnom, bÀrcsak legalÀbb feleakkora ¢rdeklûd¢ssel hallgatnÀd,
mint amennyire nekem fontos, hogy el¢d tÀrjam.
Van tehÀt a term¢szetnek vagy a jelens¢geknek egy olyan lÀtÀsmÂdja, ahol semmi mÀst
nem vÀrunk tûl¡k, mint szabadsÀgot, ahol pusztÀn azt n¢zz¡k, hogy ´nmaguk Àltal
azok-e, amik. Az ilyenfajta megÁt¢l¢s egyed¡l a gyakorlati ¢sz szempontjÀbÂl fontos,
¢s egyed¡l Àltala lehets¢ges, mert az elm¢leti ¢szben egyÀltalÀn nem talÀlhatÂ meg a
szabadsÀgfogalom, ¢s csak a gyakorlati ¢szn¢l Àll az autonÂmia mindenekf´l´tt. A gyakorlati ¢sz, szabad cselekedetekre alkalmazva, azt k´veteli, hogy a cselekedet pusztÀn
a cselekv¢smÂd (a forma) kedv¢¢rt t´rt¢nj¢k, ¢s ne legyen rÀ befolyÀssal se anyag, se
c¢l (mely mindig anyag is). Ha mÀrmost az ¢rz¢ki vilÀg valamely objektuma ´nmaga
Àltal meghatÀrozottnak mutatkozik, ha Ãgy ÀbrÀzolÂdik az ¢rz¢kek szÀmÀra, hogy
nem vessz¡k ¢szre rajta az anyagnak vagy egy c¢lnak a befolyÀsÀt, akkor a tiszta akaratmeghatÀrozÀs analogonjak¢nt Át¢lj¡k meg (s ¢ppens¢ggel nem annak produktumak¢nt). Mivel pedig azt az akaratot, amely a puszta forma szerint k¢pes meghatÀrozni
magÀt, szabadnak nevezz¡k, ez¢rt az a forma az ¢rz¢ki vilÀgban, amely pusztÀn ´nmaga
Àltal meghatÀrozottk¢nt jelenik meg, a szabadsÀg ÀbrÀzolÀsa, mert egy eszm¢t ÀbrÀzoltnak mondunk akkor, ha Ãgy kapcsolÂdik ´ssze egy szeml¢lettel, hogy a kettû egyazon
megismer¢sszabÀlyban osztozik.
A szabadsÀg a jelens¢gben tehÀt nem mÀs, mint az ´nmeghatÀrozÀs valamely dolgon, amennyiben a szeml¢letben nyilvÀnul meg. Ezzel az ´nmeghatÀrozÀssal szembeÀllÁtunk minden kÁv¡lrûl valÂ meghatÀrozÀst, ¢ppÃgy, ahogy egy morÀlis cselekv¢smÂddal szembeÀllÁtunk minden materiÀlis alap Àltal valÂ meghatÀrozÀst. Egy objektum viszont egyarÀnt kev¢ss¢ szabadnak jelenik meg, akÀr fizikai erûtûl, akÀr ¢rtelmi
c¢ltÂl kapja formÀjÀt, mihelyt felfedezz¡k, hogy formÀjÀnak meghatÀrozÂ alapja e kettû
valamelyik¢ben van. Ekkor ugyanis e meghatÀrozÂ alap nem benne, hanem rajta kÁv¡l
rejlik, ¢s az objektum ¢ppoly kev¢ss¢ sz¢p, mint amilyen kev¢ss¢ morÀlis a c¢lokbÂl valÂ
cselekv¢s.
Ha az Ázl¢sÁt¢let teljesen tiszta, akkor teljes m¢rt¢kben el kell vonatkoztatni attÂl,
milyen (elm¢leti vagy gyakorlati) ¢rt¢ke van a sz¢p objektumnak, milyen anyagbÂl
k¢pzûd´tt, ¢s milyen c¢lbÂl van. Teljesen mindegy! Mihelyt eszt¢tikailag Át¢lj¡k meg,
csak azt akarjuk tudni, hogy ´nmaga Àltal az-e, ami. Olyannyira kev¢ss¢ k¢rdez¡nk
rÀ logikai mibenl¢t¢re, hogy sokkal inkÀbb legnagyobb kit¡ntetetts¢g¢nek szÀmÁtjuk
a c¢loktÂl ¢s szabÀlyoktÂl valÂ f¡ggetlens¢get. Nem mintha a c¢lszerüs¢g ¢s a szabÀlyszerüs¢g ´nmagÀban v¢ve ´sszeegyeztethetetlen volna a sz¢ps¢ggel; ellenkezûleg,
minden sz¢p alkotÀs alÀ kell hogy legyen vetve szabÀlyoknak. Viszont a c¢l vagy a szabÀly ¢szrevett befolyÀsa k¢nyszerk¢nt jelentkezik, ¢s az objektum tekintet¢ben heteronÂmiÀval jÀr. A sz¢p alkotÀs szabÀlyszerü lehet, sût annak is kell lennie, de szabÀlyoktÂl
szabadk¢nt kell megjelennie.
MÀrmost a term¢szetben ¢s fûk¢nt a müv¢szetben egyetlen tÀrgy sem szabad c¢ltÂl
¢s szabÀlytÂl, egyetlenegy sem ´nmaga Àltal meghatÀrozott, ha elgondolkodunk rÂla.
Mindegyik valami mÀs Àltal ¢s valami mÀs¢rt van, soha nincs autonÂmiÀjuk. Az egyet-
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len l¢tezû dolog, amely ´nmagÀt hatÀrozza meg ¢s ´nmagÀ¢rt van, a jelens¢geken kÁv¡l, az intelligÁbilis vilÀgban keresendû. A sz¢ps¢g viszont a jelens¢gek r¢giÂjÀban lakozik, enn¢lfogva semmi rem¢ny arra, hogy a puszta elm¢leti ¢sz segÁts¢g¢vel ¢s az
elgondolkodÀs ÃtjÀn rÀbukkanjunk a szabadsÀgra az ¢rz¢ki vilÀgban.
Minden mÀs lesz azonban, ha elhagyjuk az elm¢leti vizsgÀlÂdÀst, ¢s az objektumokat
pusztÀn Ãgy vessz¡k, ahogyan megjelennek. Egy szabÀly, egy c¢l soha nem jelenhet meg,
l¢v¢n fogalom, nem szeml¢let. Egy objektum lehetûs¢g¢nek reÀlalapja tehÀt sosem
adÂdik az ¢rz¢kek szÀmÀra, s jÂformÀn nincs is, ha az ¢rtelem nem kap k¢sztet¢st arra,
hogy felkutassa. Az tehÀt, hogy egy objektumot a jelens¢gben mint szabadot Át¢lj¡nk
meg, csak azon mÃlik, hogy teljesen elvonatkoztassunk a meghatÀrozÂ alaptÂl (l¢v¢n
a nem kÁv¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀg az ´nmaga Àltal valÂ meghatÀrozottsÀg negatÁv
megjelenÁt¢se, m¢ghozzÀ annak egyetlen lehets¢ges megjelenÁt¢se, mert a szabadsÀgot csak elgondolni tudjuk, megismerni nem, ¢s maga a morÀlfilozÂfus is be kell
hogy ¢rje a szabadsÀg e negatÁv megjelenÁt¢s¢vel). Egy forma akkor jelenik meg tehÀt
szabadnak, ha alapjÀt sem nem talÀljuk rajta kÁv¡l, sem k¢sztetve nem vagyunk arra, hogy
rajta kÁv¡l keress¡k. Mert ha az ¢rtelem arra volna k¢sztetve, hogy a forma alapjÀra k¢rdezzen, akkor ezt sz¡ks¢gk¢ppen a dolgon kÁv¡l kellene megtalÀlnia, minthogy a dolog
vagy egy fogalom Àltal, vagy esetlegesen meghatÀrozott, ami egyarÀnt heteronÂmiÀt
jelent az objektumra n¢zve. Alapt¢telk¢nt felÀllÁthatjuk tehÀt, hogy egy objektum akkor ÀbrÀzolÂdik szabadnak a szeml¢letben, ha formÀja nem k¢szteti a reflektÀlÂ ¢rtelmet egy alap felkutatÀsÀra. Sz¢pnek tehÀt azt a formÀt nevezz¡k, amely ´nmagÀt magyarÀzza. ¹nmagÀt magyarÀzni pedig itt annyit jelent, mint fogalom segÁts¢ge n¢lk¡l
magyarÀzÂdni. Egy hÀromsz´g ´nmagÀt magyarÀzza, de csak fogalom k´zvetÁt¢s¢vel.
Egy kÁgyÂvonal viszont a fogalom m¢diuma n¢lk¡l magyarÀzza ´nmagÀt.
Azt mondhatjuk tehÀt, hogy sz¢p az olyan forma, amely nem k´vetel magyarÀzatot,
vagy az olyan is, amely fogalom n¢lk¡l magyarÀzza ´nmagÀt.
Biztos vagyok benne, hogy k¢telyeid egy r¢sze most mÀr kezd eloszlani, legalÀbbis
lÀtod, hogy a szubjektÁv elv m¢giscsak Àtvezethetû az objektÁvbe. Ha pedig majd eljutunk a tapasztalat mezej¢re, eg¢szen Ãj f¢ny fog gyÃlni benned, ¢s akkor ¢rted csak
meg igazÀn az ¢rz¢ki autonÂmiÀjÀt. De most tovÀbb.
Minden olyan forma tehÀt, amelyet csak egy fogalom elûfelt¢tele mellett talÀlunk
lehets¢gesnek, heteronÂmiÀt mutat a jelens¢gben, mivel az objektumhoz k¢pest minden fogalom valami k¡lsû. Ilyen forma minden szigorÃ szabÀlyszerüs¢g (melyen bel¡l
a matematikai Àll legf´l¡l), mert rÀnk k¢nyszerÁti a fogalmat, amelybûl keletkezett. Ilyen
forma minden szigorÃ c¢lszerüs¢g (kivÀltk¢pp a hasznos¢, mivel ez mindig valami mÀsra vonatkoztatik), mert felhÁvja figyelm¡nket az objektum meghatÀrozÀsÀra ¢s hasznÀlatÀra, miÀltal sz¡ks¢gk¢ppen megszünik az autonÂmia a jelens¢gben.
Ha azt vessz¡k, hogy valamely objektummal morÀlis szÀnd¢kot hajtunk v¢gre, akkor formÀja nem ´nmaga, hanem a gyakorlati ¢sz eszm¢je Àltal meghatÀrozott, azaz
heteronÂmiÀt szenved el. Ebbûl adÂdÂan egy müalkotÀs vagy akÀr egy cselekv¢smÂd
morÀlis c¢lszerüs¢ge olyannyira kev¢ss¢ jÀrul hozzÀ sz¢ps¢g¢hez, hogy ahhoz, hogy a
sz¢ps¢g ne menjen veszendûbe miatta, e c¢lszerüs¢gnek sokkal inkÀbb elrejtve kell
lennie, ¢s olyannak lÀtszania, mint ami teljesen szabadon ¢s k¢nyszermentesen a dolog
term¢szet¢bûl fakad. HiÀba mentegeti magÀt tehÀt egy k´ltû müv¢nek morÀlis szÀnd¢kÀval, ha verse n¢lk¡l´zi a sz¢ps¢get. A sz¢pet ugyan mindig a gyakorlati ¢szre vonatkoztatjuk, mivel a szabadsÀg nem lehet az elm¢leti ¢sz fogalma ä de pusztÀn a forma
s nem az anyag szerint. Egy morÀlis c¢l viszont az anyaghoz vagy a tartalomhoz tartozik,
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nem pedig a puszta formÀhoz. Hogy ezt a k¡l´nbs¢get ä melyen a jelek szerint fennakadtÀl ä m¢g jobban megvilÀgÁtsam, a k´vetkezût füz´m hozzÀ. A gyakorlati ¢sz ´nmeghatÀrozÀst k´vetel. Az eszesnek az ´nmeghatÀrozÀsa tiszta ¢szmeghatÀrozÀs, moralitÀs. Az ¢rz¢kinek az ´nmeghatÀrozÀsa tiszta term¢szeti meghatÀrozÀs, sz¢ps¢g. Ha
a nem eszesnek a formÀjÀt az ¢sz hatÀrozza meg (az elm¢leti vagy a gyakorlati, ez itt
egyre megy), akkor tiszta term¢szeti meghatÀrozÀsa k¢nyszert szenved el, azaz a sz¢ps¢g nem lehets¢ges. A dolog ekkor produktuma s nem analogonja, okozata s nem utÀnzata az ¢sznek, mivel valaminek az utÀnzÀsÀhoz az sz¡ks¢geltetik, hogy az utÀnzÂban
csak a forma legyen k´z´s az utÀnzottal, ne a tartalom, ne az anyag.
A morÀlis magatartÀs ez¢rt, ha nem kapcsolÂdik hozzÀ egyszersmind Ázl¢s, a jelens¢gben mindig heteronÂmiak¢nt ÀbrÀzolÂdik, pontosan az¢rt, mert az ¢sz autonÂmiÀjÀnak produktuma. Mivel az ¢sznek ¢s az ¢rz¢kis¢gnek k¡l´nb´zû akarata van, az ¢rz¢kis¢g akarata megt´rik, ha az ¢sz a magÀ¢t ¢rv¢nyesÁti. Szerencs¢tlen mÂdon ¢pp az
¢rz¢kis¢g akarata az, ami az ¢rz¢keknek adÂdik, min¢lfogva ¢pp akkor, amikor az ¢sz
a maga autonÂmiÀjÀt gyakorolja (mely a jelens¢gben sosem fordulhat elû), a jelens¢gben heteronÂmia bÀntja szem¡nket. [...]
1793. februÀr 19.
[...] Egy morÀlis cselekedet csak akkor lehet sz¢p cselekedet, ha ´nmagÀtÂl adÂdÂ term¢szeti hatÀsnak n¢z ki. MÀs szÂval: egy szabad cselekedet akkor sz¢p cselekedet, ha
az elme autonÂmiÀja ¢s a jelens¢gbeli autonÂmia egybeesnek.
Ez oknÀl fogva egy ember jellembeli t´k¢letess¢g¢nek a morÀlis sz¢ps¢g a maximuma, mert ez csak akkor jelentkezik, ha a k´teless¢g term¢szet¢v¢ vÀlt.
Az erûszakkal, melyet a gyakorlati ¢sz a morÀlis akaratmeghatÀrozÀsoknÀl gyakorol,
nyilvÀnvalÂan egy¡tt jÀr valami bÀntÂ, valami kÁnos a jelens¢gben. Sehol nem akarunk
azonban erûszakot lÀtni, ott sem, ahol maga az ¢sz gyakorolja; azt akarjuk, hogy a
term¢szet szabadsÀga is tiszteletben tartass¢k, mert az eszt¢tikai megÁt¢l¢sben minden
l¢nyt ´nc¢lnak tekint¡nk, ¢s minket, akiknek a szabadsÀg a legfûbb, undorÁt-felhÀborÁt, hogy valami a mÀsiknak felÀldoztass¢k ¢s eszk´z¡l szolgÀljon. Egy morÀlis cselekedet ez¢rt sohasem lehet sz¢p, ha figyel¡nk a müveletre, ahogyan kicsikarjÀk az ¢rz¢kis¢gtûl. °rz¢ki term¢szet¡nknek tehÀt morÀlis tekintetben szabadnak kell megjelennie, noha valÂsÀgosan nem az, ¢s olybÀ kell hogy tünj¢k, mintha a term¢szet csak
´szt´neink utasÁtÀsÀt hajtanÀ v¢gre, amikor, pontosan az ´szt´n´k ellen¢ben, alÀveti
magÀt a tiszta akarat uralmÀnak. [...]
J¢na, 1793. februÀr 23.
Eddig felsorakoztatott bizonyÁt¢kaimbÂl az az eredm¢ny adÂdik, hogy van a dolgoknak egy olyan megjelenÁt¢smÂdja, amelyben minden mÀstÂl elvonatkoztatva csak azt
n¢zz¡k, hogy szabadnak, azaz ´nmaguk Àltal meghatÀrozottnak jelennek-e meg. E
megjelenÁt¢smÂd sz¡ks¢gszerü, mert az ¢sz l¢nyeg¢bûl fakad, mely a maga gyakorlati
hasznÀlatÀban elmaradhatatlanul k´veteli a meghatÀrozÀsok autonÂmiÀjÀt.
Hogy a dolgoknak az a tulajdonsÀga, amelyet a sz¢ps¢g n¢vvel jel´l¡nk, ugyanaz,
mint ez a jelens¢gbeli szabadsÀg, ez m¢g egyÀltalÀn nincs bizonyÁtva, ¢s mostantÂl ezzel
kell foglalkoznom. Ki kell tehÀt mutatnom elûsz´r azt, hogy a dolgoknak az az objektÁv
minûs¢ge, amely k¢pess¢ teszi ûket arra, hogy szabadnak jelenjenek meg, ¢pp ugyan-
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az, mint ami sz¢ps¢get k´lcs´n´z nekik, ha megvan, ¢s megsemmisÁti sz¢ps¢g¡ket, ha
hiÀnyzik, m¢g akkor is, ha az elûbbi esetben semmilyen mÀs, az utÂbbi esetben pedig
minden mÀs kit¡ntetetts¢ggel rendelkeznek. MÀsodszor be kell bizonyÁtanom, hogy a
jelens¢gbeli szabadsÀg sz¡ks¢gszerüen olyan hatÀst gyakorol az ¢rz¢s k¢pess¢g¢re,
amely teljesen azonos a sz¢p megjelenÁt¢s¢vel ´sszekapcsolÂdÂnak talÀlt hatÀssal.
(Igaz, ez utÂbbit alighanem hiÀbavalÂ vÀllalkozÀs a priori mÂdon bizonyÁtani, mivel
csak a tapasztalat Àrulhatja el, hogy egy megjelenÁt¢sn¢l ¢rezn¡nk kell-e valamit, ¢s
hogy mit kell ¢rezn¡nk. Sem a szabadsÀg, sem a jelens¢g fogalmÀbÂl nem lehet ugyanis analitikusan kivonni egy ilyen ¢rz¢st, ¢s ¢ppily kev¢ss¢ van szÂ a priori szint¢zisrûl;
itt tehÀt mindenk¢ppen empirikus bizonyÁt¢kokra kell szorÁtkoznunk, ¢s ami ezekkel
teljesÁthetû, azt, rem¢lem, teljesÁtem is: nevezetesen indukciÂ r¢v¢n ¢s pszicholÂgiai
Ãton bizonyÁtom, hogy a szabadsÀg ¢s a jelens¢g ´sszetett fogalmÀbÂl, az ¢sszel harmonizÀlÂ ¢rz¢kis¢gbûl olyan ´r´m¢rz¢snek kell fakadnia, amely azonos a sz¢p megjelenÁt¢s¢t rendesen kÁs¢rû tetsz¢ssel.) Egy¢bk¢nt a vizsgÀlÂdÀs e mÀsodik r¢sz¢hez
nem jutok el egyhamar, mivel az elsû elv¢gz¢se t´bb levelet kit´lthet.
I. A jelens¢gbeli szabadsÀg megegyezik a sz¢ps¢ggel
KorÀbban mÀr ¢rintettem, hogy az ¢rz¢ki vilÀgban egy dolog szabadsÀga sohasem lehet valÂsÀgos, csak lÀtszÂlagos. çm pozitÁve szabadnak a dolog m¢g csak nem is lÀtszhat,
mert ez puszta ¢szeszme, mellyel semmilyen szeml¢let nem lehet adekvÀt. De ha a
dolgok, amennyiben a jelens¢gben elûfordulnak, sem nem rendelkeznek szabadsÀggal, sem nem mutatnak szabadsÀgot, akkor hogyan lehet e megjelenÁt¢s objektÁv
alapjÀt keresni a jelens¢gekben? Ez az objektÁv alap a dolgok olyan minûs¢ge kellene
hogy legyen, amelynek megjelenÁt¢se okvetlen¡l rÀk¢nyszerÁt minket arra, hogy l¢trehozzuk magunkban ¢s az objektumra vonatkoztassuk a szabadsÀg eszm¢j¢t. Ez az,
amit most bizonyÁtani kell.
Szabadnak lenni ugyanaz, mint ´nmaga Àltal meghatÀrozottnak, ´nmagÀbÂl meghatÀrozottnak lenni. Minden meghatÀrozÀs vagy kÁv¡lrûl t´rt¢nik, vagy nem kÁv¡lrûl
(bel¡lrûl), ami tehÀt nem kÁv¡lrûl meghatÀrozottnak jelenik meg, mindazonÀltal meghatÀrozottnak jelenik meg, azt bel¡lrûl meghatÀrozottk¢nt kell megjelenÁteni. Amint
elgondoljuk tehÀt a meghatÀrozottsÀgot, a nem kÁv¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀg indirekt
mÂdon egyszersmind a bel¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀgnak avagy a szabadsÀgnak a
megjelenÁt¢se.
Hogyan jelenÁtj¡k meg mÀrmost ezt a nem kÁv¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀgot? Ezen
alapul minden, ¢s ha ezt nem jelenÁtj¡k meg sz¡ks¢gszerüen egy tÀrgyon, akkor egyÀltalÀn nincs semmi alap ahhoz sem, hogy a bel¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀgot avagy a
szabadsÀgot megjelenÁts¡k. Az utÂbbi megjelenÁt¢s¢nek az¢rt kell sz¡ks¢gszerünek lennie, mert a sz¢prûl mondott Át¢let¡nk sz¡ks¢gszerüs¢get foglal magÀban, s mindenki
helyesl¢s¢t k´veteli. Nem lehet tehÀt esetleges, hogy egy objektum megjelenÁt¢s¢n¢l
tekintettel akarunk-e lenni szabadsÀgÀra, hanem megjelenÁt¢s¢nek okvetlen¡l ¢s
sz¡ks¢gszerüen maga utÀn kell vonnia a nem kÁv¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀg megjelenÁt¢s¢t is.
Ehhez mÀrmost az sz¡ks¢ges, hogy maga a tÀrgy sajÀt objektÁv minûs¢g¢vel f´lszÂlÁtson, vagy m¢g inkÀbb rÀk¢nyszerÁtsen benn¡nket arra, hogy ¢szrevegy¡k rajta a
nem kÁv¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀg tulajdonsÀgÀt, mivel egy puszta negÀciÂt csak akkor vehet¡nk ¢szre, ha elûfelt¢telezûdik az ellent¢t¢re irÀnyulÂ sz¡ks¢glet.
A bel¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀg vagy a belsû meghatÀrozÂ alap megjelenÁt¢s¢re
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irÀnyulÂ sz¡ks¢glet csak a meghatÀrozottsÀg megjelenÁt¢se r¢v¢n keletkezhet. Igaz
ugyan, hogy minden, ami szÀmunkra megjelenÁthetû, valami meghatÀrozott, azonban
nem mindent jelenÁt¡nk meg ekk¢nt, amit pedig nem jelenÁt¡nk meg, az jÂformÀn
nincs is szÀmunkra. Kell lennie valaminek a tÀrgyon, ami kiemeli a semmitmondÂnak
¢s az ¡resnek a v¢gtelen sorÀbÂl, ¢s stimulÀlÂlag hat megismer¢s´szt´n¡nkre, mivel
a semmitmondÂ szinte egyenlû a semmivel. A tÀrgynak meghatÀrozottk¢nt kell ÀbrÀzolÂdnia, mert a meghatÀrozÂhoz kell elvezetnie benn¡nket.
Az ¢rtelem mÀrmost az a k¢pess¢g, amely az alapot keresi a k´vetkezm¢nyhez, s
ennek megfelelûen az ¢rtelemnek kell jÀt¢kba hozatnia. K¢sztet¢st kell kapnia, hogy
reflektÀljon az objektum formÀjÀrÂl: a formÀrÂl, mert az ¢rtelemnek csak a formÀval
van dolga.
Az objektumnak tehÀt olyan formÀval kell rendelkeznie, olyan formÀt kell mutatnia, amely megenged valamely szabÀlyt: mert az ¢rtelem csak szabÀlyok szerint v¢gezheti feladatÀt. Nem sz¡ks¢ges azonban, hogy az ¢rtelem megismerje e szabÀlyt (a szabÀly
megismer¢se ugyanis elt´r´ln¢ a szabadsÀg minden lÀtszatÀt, ami a szigorÃ szabÀlyszerüs¢gn¢l csakugyan mindig meg is t´rt¢nik); el¢g, ha az ¢rtelem rÀvezettetik egy
szabÀlyra, de nem valamely meghatÀrozott szabÀlyra.*
Az olyan formÀt, amely egy szabÀlyra utal, egy szabÀly szerint kezelhetû, müv¢szetinek vagy technikainak nevezz¡k. Csak egy objektum technikai formÀja k¢szteti az
¢rtelmet arra, hogy az alapot keresse a k´vetkezm¢nyhez ¢s a meghatÀrozÂt a meghatÀrozotthoz; amennyiben tehÀt egy ilyen forma sz¡ks¢gletet ¢breszt arra, hogy a
meghatÀrozÀs alapjÀra k¢rdezz¡nk, a kÁv¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀg negÀciÂja eg¢szen
sz¡ks¢gszerüen elvezet a bel¡lrûl valÂ meghatÀrozottsÀg avagy a szabadsÀg megjelenÁt¢s¢hez.
A szabadsÀg tehÀt csak a technika segÁts¢g¢vel ÀbrÀzolÂdhat ¢rz¢kileg, amik¢nt az
akarat szabadsÀgÀt csak a kauzalitÀs segÁts¢g¢vel ¢s a materiÀlis akaratmeghatÀrozÀsokkal szemben lehet elgondolni. MÀs szavakkal: a szabadsÀg negatÁv fogalma csak
ellent¢t¢nek pozitÁv fogalma r¢v¢n gondolhatÂ el, s amik¢nt a term¢szeti kauzalitÀs
megjelenÁt¢se sz¡ks¢ges ahhoz, hogy elvezessen benn¡nket az akaratszabadsÀg megjelenÁt¢s¢hez, Ãgy a technika megjelenÁt¢se sz¡ks¢ges ahhoz, hogy a jelens¢gek birodalmÀban rÀvezessen benn¡nket a szabadsÀgra.
Ebbûl mÀrmost a sz¢p mÀsodik alapfelt¢tele adÂdik, amely n¢lk¡l az elsû pusztÀn
¡res fogalom lenne. A sz¢ps¢gnek a jelens¢gbeli szabadsÀg ugyan az alapja, de annak,
hogy megjelenÁts¡k a szabadsÀgot, a technika a sz¡ks¢gszerü felt¢tele.
Mindezt Ágy is kifejezhetn¢nk:
A sz¢ps¢gnek ÀltalÀban v¢ve a jelens¢gbeli szabadsÀg az alapja. Annak, hogy megjelenÁts¡k a sz¢ps¢get, a szabadsÀgbeli technika az alapja.
A sz¢ps¢gnek ¢s a sz¢ps¢g megjelenÁt¢s¢nek k¢t alapfelt¢tel¢t egyesÁtve a k´vetkezû
magyarÀzat adÂdik.
A sz¢ps¢g: term¢szet a müv¢szetis¢gben.
De hogy biztosan ¢s filozÂfiai mÂdon alkalmazhassam ezt a magyarÀzatot, elûbb
meg kell hatÀroznom a term¢szet fogalmÀt, biztonsÀgba helyezve minden f¢lre¢rtelme* Szeml¢lj¡nk meg akÀr csak egy falevelet, s r´gt´n vilÀgossÀ vÀlik ä m¢g akkor is, ha elvonatkoztatunk a
teleolÂgiai megÁt¢l¢stûl ä annak lehetetlens¢ge, hogy benne a k¡l´nf¢les¢g v¢letlenszerüen ¢s minden szabÀly n¢lk¡l rendezûdhetett el. A falev¢l lÀtvÀnyÀrÂl valÂ k´zvetlen reflexiÂ Àrulja el ezt, an¢lk¡l, hogy sz¡ks¢g¡nk volna belÀtni a szabÀlyt ¢s fogalmat alkotni a lev¢l szerkezet¢rûl.
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z¢s elûl. A term¢szet kifejez¢st az¢rt szeretem jobban, mint a szabadsÀgot, mert egyszersmind az ¢rz¢kinek a ter¡let¢t is jel´li, melyre a sz¢p korlÀtozÂdik, ¢s a szabadsÀg
fogalma mellett r´gt´n jelzi annak szf¢rÀjÀt is az ¢rz¢ki vilÀgban. A technikÀval szembeÀllÁtva term¢szet az, ami ´nmaga Àltal van; müv¢szet pedig az, ami valamely szabÀly
Àltal van. Term¢szet a müv¢szetis¢gben az, ami ´nmagÀnak adja a szabÀlyt ä ami sajÀt szabÀlya Àltal van. (SzabadsÀg a szabÀlyban, szabÀly a szabadsÀgban.)
Amikor azt mondom, hogy a dolog term¢szete, a dolog a maga term¢szet¢t k´veti, ´nmagÀt
hatÀrozza meg term¢szete szerint, akkor ebben a term¢szetet szembeÀllÁtom mindazzal,
ami az objektumtÂl k¡l´nb´zû, amit pusztÀn mint esetlegest szeml¢l¡nk rajta, s amit
gondolatban el lehet tÀvolÁtani an¢lk¡l, hogy ezzel megsz¡ntetn¢nk az objektum l¢nyeg¢t. Mintegy a dolog szem¢ly¢rûl van szÂ, mely megk¡l´nb´zteti minden mÀs,
nem az û fajtÀjÀbÂl valÂ dologtÂl. Ez¢rt azokat a tulajdonsÀgokat, amelyek egy objektumban k´z´sek minden mÀs objektummal, voltak¢ppen nem szÀmÁthatjuk term¢szet¢hez, m¢g akkor sem, ha e tulajdonsÀgokat nem vetheti le an¢lk¡l, hogy meg ne
szünn¢k l¢tezni. A term¢szet kifejez¢ssel pusztÀn azt jel´lj¡k, ami Àltal az objektum az
a meghatÀrozott dolog, ami. így p¢ldÀul minden test neh¢z, de egy testi dolog term¢szet¢hez csak a neh¢zked¢s ama hatÀsai tartoznak, amelyek specifikus mivoltÀbÂl szÀrmaznak. A neh¢zs¢gi erû, ha egy dolgon ´nmagÀ¢rt v¢ve ¢s annak specifikus mivoltÀtÂl f¡ggetlen¡l, pusztÀn mint ÀltalÀnos term¢szeti erû hat, idegen erûszaknak tekintendû, s hatÀsai mint heteronÂmia viszonyulnak a dolog term¢szet¢hez. Egy p¢lda megvilÀgÁthatja ezt. Egy vÀza, testk¢nt tekintve, alÀ van vetve a neh¢zs¢gi erûnek, de hogy
ez az erû ne tagadja egy vÀza term¢szet¢t, ahhoz hatÀsainak a vÀza formÀja Àltal mÂdosulniuk kell, azaz k¡l´n´s mÂdon kell meghatÀrozÂdniuk, s ennek a specifikus formÀnak kell sz¡ks¢gszerüv¢ tennie ûket. A vÀzÀn pedig a neh¢zs¢gi erû minden olyan
hatÀsa esetleges, amelyet a vÀzÀbÂl vÀzaformÀjÀnak kÀrosÁtÀsa n¢lk¡l elvehet¡nk. A
neh¢zs¢gi erû ekkor mintegy a dolog ´konÂmiÀjÀn kÁv¡l, term¢szet¢n kÁv¡l hat, s r´gt´n mint idegen erûszak jelenik meg. Ez t´rt¢nik olyankor, amikor a vÀza sz¢les ¢s
vastag hasban v¢gzûdik, mert ekkor Ãgy n¢z ki, mintha a neh¢zked¢s elvette ¢s a sz¢less¢gnek adta volna a hosszÃsÀgot, r´viden, mintha a neh¢zs¢gi erû hajtotta volna
uralma alÀ a formÀt s nem a forma a neh¢zs¢gi erût.
Ugyanez a helyzet a mozgÀsokkal. Egy mozgÀs akkor tartozik a dolog term¢szet¢hez,
ha sz¡ks¢gszerüen fakad specifikus mivoltÀbÂl vagy formÀjÀbÂl. Egy olyan mozgÀs ellenben, amelyet a neh¢zked¢s ÀltalÀnos t´rv¢nye Ár elû a dolognak specifikus formÀjÀtÂl f¡ggetlen¡l, kÁv¡l esik a dolog term¢szet¢n, ¢s heteronÂmiÀt mutat. çllÁtsunk
egy neh¢z igÀslovat egy k´nnyed spanyol paripa mell¢. A teher, amelynek hÃzÀsÀra
az elûbbit rÀszoktattÀk, olyannyira megfosztotta mozgÀsÀt a term¢szetess¢gtûl, hogy
amikor nem hÃz kocsit, akkor is ¢ppoly erûlk´dve ¢s neh¢zkesen jÀr, mintha kocsi el¢
volna fogva. MozgÀsa nem specifikus term¢szet¢bûl szÀrmazik t´bb¢, hanem a kocsival
vonszolt teherrûl Àrulkodik. A k´nnyed paripÀt viszont soha nem szoktattÀk rÀ arra,
hogy nagyobb erût fejtsen ki, mint amekkorÀnak kinyilvÀnÁtÀsÀra legnagyobb szabadsÀgÀban is ´szt´n´zve ¢rzi magÀt. MozgÀsa tehÀt mindig ´nmagÀra hagyatkozÂ term¢szet¢nek hatÀsa. Ez¢rt mozog olyan k´nnyed¢n, mintha nem is volna sÃlya, mik´zben az igÀslÂ Âlomneh¢z lÀbakkal halad. EgyÀltalÀn nem is jut esz¡nkbe, hogy test,
mert a specifikus lÂforma annyira meghaladja az ÀltalÀnos testi term¢szetet, mely a
neh¢zked¢snek kell hogy engedelmeskedjen. Az igÀslovat viszont a mozgÀs neh¢zkess¢ge r´gt´n t´megg¢ teszi megjelenÁt¢s¡nkben, mihelyt megpillantjuk, s benne a lÂ
sajÀtlagos term¢szet¢t elnyomja az ÀltalÀnos testi term¢szet.
Ha futÂlag Àttekintj¡k az ÀllatvilÀgot, azt talÀljuk, hogy az Àllatok sz¢ps¢ge ugyan-
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olyan arÀnyban cs´kken, ahogyan k´zelÁtenek a puszta t´meghez, ¢s csak a neh¢zs¢gi
erûnek lÀtszanak szolgÀlni. Egy Àllat term¢szete (e szÂ eszt¢tikai jelent¢s¢ben) vagy
mozgÀsaiban, vagy formÀiban nyilvÀnul meg, a t´meg pedig mindkettût korlÀtozza.
Ha a t´megnek befolyÀsa volt a formÀra, akkor ezt otrombÀnak hÁvjuk; ha a t´megnek
befolyÀsa volt a mozgÀsra, akkor ezt esetlennek nevezz¡k. Az elefÀnt, a medve, a marha stb. fel¢pÁt¢s¢ben a t´megnek lÀthatÂan r¢sze van mind a formÀban, mind a mozgÀsban. A t´meg pedig mindenkor a neh¢zs¢gi erûnek kell hogy engedelmeskedjen,
mely a szerves test sajÀt term¢szet¢hez idegen hatalomk¢nt viszonyul.
Ezzel szemben sz¢ps¢get ¢szlel¡nk minden¡tt, ahol a t´meg teljesen a forma ¢s (az
Àllat- ¢s n´v¢nyvilÀgban) az eleven erûk uralma alatt Àll (utÂbbiakban t¢telezem a szervesnek az autonÂmiÀjÀt).
Egy lÂ tudvalevûleg sokkal sÃlyosabb, mint egy kacsa vagy rÀk, mindazonÀltal a kacsa neh¢zkes, a lÂ pedig k´nnyed, pusztÀn az¢rt, mert az eleven erûk eg¢szen elt¢rûen
viszonyulnak a t´meghez. A kacsÀnÀl az anyag uralja az erût, a lÂnÀl az erû az Ãr az
anyag f´l´tt.
Az Àllatfajok k´zt a madarak bizonyÁtjÀk legjobban t¢telemet. Egy rep¡lû madÀr a
legszerencs¢sebb ÀbrÀzolÀsa a forma Àltal k¢nyszerÁtett anyagnak, az erû Àltal lebÁrt
neh¢zked¢snek. Nem ¢rdektelen megjegyezni, hogy a neh¢zked¢s legyûz¢s¢nek k¢pess¢g¢t gyakran a szabadsÀg szimbÂlumak¢nt hasznÀljÀk. A fantÀzia szabadsÀgÀt azzal fejezz¡k ki, hogy szÀrnyakat adunk neki; Psych¢t Ãgy lÀttatjuk, hogy pillangÂszÀrnyakkal f´l¢be emelkedik a f´ldinek, amikor az anyag bilincseitûl valÂ szabadsÀgÀt
akarjuk jel´lni. A neh¢zs¢gi erû nyilvÀnvalÂan bilincs minden szerves szÀmÀra, legyûz¢se ez¢rt nem helytelen jelk¢pe a szabadsÀgnak. A legyûz´tt neh¢zked¢snek mÀrmost
nincs talÀlÂbb ÀbrÀzolÀsa, mint egy szÀrnyas Àllat, amelyik belsû ¢letbûl (a szervesnek
az autonÂmiÀjÀbÂl) fakadÂan direkte a neh¢zs¢gi erû ellen¢ben hatÀrozza meg magÀt.
A neh¢zs¢gi erû nagyjÀbÂl ugyanÃgy viszonyul a madÀr eleven erej¢hez, mint tiszta
akaratmeghatÀrozÀsok eset¢n a hajlam a t´rv¢nyadÂ ¢szhez.
EllenÀllok a kÁs¢rt¢snek, hogy az emberi sz¢ps¢gen m¢g szeml¢letesebb¢ tegyem
szÀmodra ÀllÁtÀsaim igazsÀgÀt; ennek az anyagnak k¡l´n lev¢l dukÀl. De az eddig mondottakbÂl mÀr lÀtod, mit szÀmÁtok a term¢szet (az eszt¢tikai jelent¢sben vett term¢szet)
fogalmÀhoz, s mit akarok kirekesztve tudni belûle.
Egy technikai dolgon a term¢szet, amennyiben azt szembeÀllÁtjuk a nem technikaival, nem mÀs, mint a dolog technikai formÀja maga, mellyel szemben mindent, ami
nem tartozik ehhez a technikai ´konÂmiÀhoz, mint valami k¡lsût, ¢s ha befolyÀssal
volt rÀ, mint heteronÂmiÀt ¢s erûszakot tekint¡nk. De nem el¢g, hogy egy dolog csak
technikÀja Àltal meghatÀrozottk¢nt jelenjen meg, hogy tisztÀn technikai legyen; hiszen
minden szigorÃ matematikai alakzat is az, an¢lk¡l, hogy ettûl sz¢p lenne. MagÀnak a
technikÀnak megint csak a dolog term¢szete Àltal meghatÀrozottk¢nt kell megjelennie, amire azt mondhatnÀnk, hogy a dolog ´nk¢nt ´sszeillik technikÀjÀval. Itt tehÀt a
dolog term¢szet¢t Ãjra megk¡l´nb´ztetj¡k a dolog technikÀjÀtÂl, holott elûbb ezzel
azonosnak nyilvÀnÁtottuk. çm az ellentmondÀs csak lÀtszÂlagos. K¡lsû meghatÀrozÀsokhoz a dolog technikai formÀja mint term¢szet viszonyul; de a dolog belsû l¢nyeg¢hez a technikai forma megint mint valami k¡lsû ¢s idegen viszonyulhat. A k´rnek
p¢ldÀul az a term¢szete, hogy olyan vonal, amely minden pontjÀn egyforma messze
van egy adott ponttÂl. Amikor mÀrmost a kert¢sz k´r alakÃra metsz egy fÀt, a k´r term¢szete azt k´veteli, hogy a fa t´k¢letesen kerekre legyen vÀgva. A k´ralaknak tehÀt,
mihelyt jelezve van a fÀn, teljess¢ kell vÀlnia, ¢s szem¡nket bÀntja, ha v¢tenek ellene.
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De amit a k´r term¢szete k´vetel, az ellenkezik a fa term¢szet¢vel, s mivel nem tudjuk
elker¡lni, hogy a fÀnak sajÀt term¢szetet, sajÀt szem¢lyis¢get tulajdonÁtsunk, az erûszaktev¢s kedv¡nket szegi, ¢s tetsz¢s¡nkre van az, ha belsû szabadsÀga Àltal a fa megsemmisÁti a rÀerûltetett technikÀt. A technika tehÀt mindig valami idegen, amikor nem
magÀbÂl a dologbÂl keletkezik, nem egy annak eg¢sz l¢tez¢s¢vel, nem bel¡lrûl hat
kifel¢, hanem kÁv¡lrûl befel¢, nem sz¡ks¢gszerüen ¢s vele sz¡letetten sajÀtja a dolognak, hanem valami neki adott ¢s esetleges.
M¢g egy p¢lda segÁts¢g¢vel t´k¢letesen meg fogsz ¢rteni. A mester Àltal k¢szÁtett
hangszer lehet m¢goly tisztÀn technikai an¢lk¡l, hogy ig¢nyt tartana sz¢ps¢gre. Akkor
tisztÀn technikai, ha minden forma rajta, ha formÀjÀt teljes eg¢sz¢ben csak a fogalom
hatÀrozza meg, nem pedig az anyag vagy a müv¢sz fogyat¢kossÀga. Mondhatjuk a
hangszerrûl azt is, hogy autonÂmiÀval bÁr, mÀr amennyiben az autont abban a gondolatban t¢telezz¡k, amelyik itt teljesen ¢s tisztÀn t´rv¢nyadÂ volt, ¢s legyûzte az anyagot.
MegvÀltozik viszont az Át¢let, ha a hangszer autonjÀt abban t¢telezz¡k, ami benne term¢szet, s ami Àltal l¢tezik. Technikai formÀjÀt ekkor olyannak ismerj¡k fel, mint ami
tûle k¡l´nb´zû, l¢tez¢s¢tûl f¡ggetlen ¢s esetleges, ¢s k¡lsû erûszaknak tekintj¡k. Felfedezz¡k, hogy ez a technikai forma valami k¡lsû, hogy a müv¢sz ¢rtelme erûszaktevûen
k¢nyszerÁtette rÀ a hangszerre. Technikai formÀja tehÀt tiszta autonÂmiÀt tartalmaz ¢s
mutat ugyan, ahogyan ¢szlelt¡k, de m¢giscsak heteronÂmiak¢nt van a dologgal szemben, amelyen talÀlhatÂ. BÀr a forma nem szenved el k¢nyszert sem az anyag, sem a
müv¢sz r¢sz¢rûl, m¢gis k¢nyszert gyakorol a dolog sajÀt term¢szet¢vel szemben ä mihelyt azt olyan term¢szeti dologk¢nt szeml¢lj¡k, amely egy logikai dolognak (egy fogalomnak) k¢nyszer¡l szolgÀlni.
Mi volna tehÀt a term¢szet ebben a jelent¢sben? A l¢tez¢s belsû elve egy dolgon,
egyÃttal formÀjÀnak alapjak¢nt tekintve; a forma belsû sz¡ks¢gszerüs¢ge. A formÀnak a
legtulajdonk¢ppenibb ¢rtelemben egyszerre kell ´nmagÀt meghatÀrozÂnak ¢s ´nmaga Àltal meghatÀrozottnak lennie; nem puszta autonÂmiÀra van sz¡ks¢g, hanem heautonÂmiÀra. Csakhogy, fogod itt ellenvetni, ha a formÀnak ¢s a dolog l¢tez¢s¢nek
egyet kell alkotnia ahhoz, hogy sz¢ps¢g j´jj´n l¢tre, akkor hova lesz a müv¢szeti sz¢ps¢g, mely sohasem rendelkezhet ezzel a heautonÂmiÀval? Erre majd csak akkor akarok vÀlaszolni, amikor eljutunk a müv¢szeti sz¢phez, mert ez teljesen k¡l´n fejezetet
ig¢nyel. Elûzetesen csak annyit mondhatok, hogy a müv¢szet nem utasÁthatja el ezt a
k´vetelm¢nyt, s hogy ha ig¢nyt akarnak tartani a legmagasabb rendü sz¢ps¢gre, a müv¢szet formÀinak is egyet kell alkotniuk a megformÀlt l¢tez¢s¢vel. S mert erre a valÂsÀgban nem k¢pesek, minthogy a mÀrvÀnyon az emberi forma mindig esetleges marad, ez¢rt legalÀbbis Ágy kell megjelenni¡k.
Mi tehÀt a term¢szet a müv¢szetis¢gben, az autonÂmia a technikÀban? Nem mÀs,
mint a belsû l¢nyeg tiszta ´sszhangja a formÀval, olyan szabÀly, amelyet a dolog egyszerre
k´vet ¢s ad ´nmagÀnak. (Ez¢rt van az, hogy az ¢rz¢ki vilÀgban csak a sz¢p az ´nmagÀban
beteljesedettnek vagy a t´k¢letesnek a szimbÂluma, mivel a c¢lszerütûl elt¢rûen nem
kell valami rajta kÁv¡lire vonatkoznia, hanem egyszerre parancsol ¢s engedelmeskedik ´nmagÀnak, ¢s sajÀt t´rv¢ny¢t hajtja v¢gre.)
Rem¢lem, immÀr eljuttattalak odÀig, hogy akadÀlytalanul k´vess, amikor term¢szetrûl, ´nmeghatÀrozÀsrÂl, autonÂmiÀrÂl ¢s heautonÂmiÀrÂl, szabadsÀgrÂl ¢s müv¢szetis¢grûl besz¢lek. Egyet fogsz ¢rteni velem abban is, hogy ez a term¢szet ¢s ez a
heautonÂmia objektÁv minûs¢geit alkotjÀk azoknak a dolgoknak, amelyeknek tulajdonÁtom ûket, mivel akkor is megmaradnak nekik, ha gondolatban teljesen kiiktatjuk

856 ã Friedrich Schiller: Kallias, avagy a sz¢ps¢grûl

a megjelenÁtû szubjektumot. A k¡l´nbs¢g k¢t term¢szeti l¢ny k´z´tt, melyek k´z¡l az
elsû eg¢szen forma, ¢s az eleven erûnek a t´meg feletti t´k¢letes uralmÀt mutatja, a
mÀsikat viszont maga alÀ gyüri sajÀt t´mege, ez a k¡l´nbs¢g a megÁt¢lû szubjektum
kiiktatÀsa utÀn is megmarad. UgyanÁgy teljesen f¡ggetlen az eszes szubjektum l¢tez¢s¢tûl az ¢rtelem Àltali technika ¢s a term¢szet Àltali technika (minden szervesn¢l). A
k¡l´nbs¢g tehÀt objektÁv, s enn¢lfogva objektÁv a technikabeli term¢szet rajta alapulÂ
fogalma is.
Ahhoz persze sz¡ks¢ges az ¢sz, hogy a dolgoknak ezt az objektÁv tulajdonsÀgÀt ¢ppen Ãgy kezelj¡k, ahogyan a sz¢pn¢l tessz¡k. De ez a szubjektÁv hasznÀlat nem sz¡nteti
meg az alap objektivitÀsÀt, mert ugyanez a helyzet a t´k¢letessel, a jÂval, a hasznossal,
an¢lk¡l, hogy ettûl e predikÀtumok objektivitÀsa kev¢sb¢ megalapozott lenne. Persze
magÀnak a szabadsÀgnak a fogalmÀt, avagy a pozitÁvat csak az ¢sz helyezi az objektumba, amennyiben ezt az akarat formÀja alatt szeml¢li, azonban e fogalom negatÁvjÀt az
¢sz nem adja az objektumnak, hanem mÀr megtalÀlja benne. Az objektumnak tulajdonÁtott szabadsÀg alapja tehÀt benne magÀban rejlik, jÂllehet a szabadsÀg csak az ¢szben van.
AZ íT°LýERý KRITIKçJA 177.* oldalÀn Kant felÀllÁt egy t¢telt, amely rendkÁv¡l term¢keny, s amelyrûl azt gondolom, hogy csak az ¢n elm¢letembûl nyerhet magyarÀzatot. A term¢szet, mondja, akkor sz¢p, ha müv¢szetnek n¢z ki, a müv¢szet pedig akkor
sz¢p, ha term¢szetnek n¢z ki. Ez a t¢tel tehÀt a term¢szeti sz¢pnek l¢nyegi rekvizitumÀvÀ teszi a technikÀt, a müv¢szeti sz¢pnek pedig l¢nyegi felt¢tel¢v¢ a szabadsÀgot.
De minthogy a müv¢szeti sz¢p mÀr ´nmagÀban v¢ve ugyancsak tartalmazza a technika
eszm¢j¢t, a term¢szeti sz¢p pedig a szabadsÀg eszm¢j¢t, Ágy Kant maga ismeri el, hogy
a sz¢ps¢g nem mÀs, mint term¢szet a technikÀban, szabadsÀg a müv¢szetis¢gben.
Elûsz´r tudnunk kell, hogy a sz¢p dolog term¢szeti dolog, azaz ´nmaga Àltal van;
mÀsodszor Ãgy kell szem¡nkbe tünnie, mintha szabÀly Àltal lenne, mivel, ahogy Kant
maga mondja, müv¢szetnek kell mutatkoznia. A k¢t megjelenÁt¢s viszont, hogy ti. a
dolog ´nmaga Àltal van ¢s szabÀly Àltal van, csak egy mÂdon egyeztethetû ´ssze, nevezetesen Ãgy, ha azt mondjuk, hogy olyan szabÀly Àltal van, amelyet maga adott ´nmagÀnak.
AutonÂmia a technikÀban, szabadsÀg a müv¢szetis¢gben.
Az eddigiekbûl Ãgy tünhetne, mintha a szabadsÀg ¢s a müv¢szetis¢g teljesen egyformÀn tartanÀnak ig¢nyt a benn¡nk a sz¢ps¢g Àltal keltett tetsz¢sre, mintha a technika
egy sorban Àllna a szabadsÀggal; ekkor persze nagyon nem volna igazam abban, hogy
a sz¢ps¢grûl adott magyarÀzatomban (autonÂmia a jelens¢gben) pusztÀn a szabadsÀgot vettem figyelembe, a technikÀt egyÀltalÀn nem is emlÁtve. DefinÁciÂmat azonban
nagyon pontosan m¢rlegeltem. A technikÀnak ¢s a szabadsÀgnak nem ugyanaz a viszonya a sz¢ps¢ghez. A sz¢pnek egyed¡l a szabadsÀg az alapja, a technika pedig csak
annak alapja, hogy mi megjelenÁts¡k a szabadsÀgot. Amaz tehÀt a k´zvetlen alapja,
emez csak k´zvetve felt¢tele a sz¢ps¢gnek. A technika ugyanis csak annyiban jÀrul hozzÀ a sz¢ps¢ghez, amennyiben arra szolgÀl, hogy kivÀltsa a szabadsÀg megjelenÁt¢s¢t.
E t¢telt ä mely mÀsk¡l´nben az elûzûekbûl mÀr meglehetûsen vilÀgos ä m¢g a k´vetkezû Ãton is tisztÀzhatom.
A term¢szeti sz¢pn¢l szem¡nkkel azt lÀtjuk, hogy ´nmaga Àltal van; azt, hogy szabÀly Àltal van, nem az ¢rz¢k mondja nek¡nk, hanem az ¢rtelem. A szabÀly mÀrmost
Ãgy viszonyul a term¢szethez, mint a k¢nyszer a szabadsÀghoz. Mivel a szabÀlyt pusztÀn elgondoljuk, a term¢szetet viszont lÀtjuk, Ágy k¢nyszert gondolunk el, ¢s szabadsÀgot
* Magyarul: AZ
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lÀtunk. Az ¢rtelem egy szabÀlyt vÀr el ¢s k´vetel, az ¢rz¢k viszont azt k´zli, hogy a dolog
´nmaga Àltal s nem valamely szabÀly Àltal van. Ha mÀrmost a technika lenne fontos
szÀmunkra, akkor a kudarcot vallÂ elvÀrÀs kedv¡nket kellene hogy szegje, holott sokkal inkÀbb tetsz¢s¡nkre van. így tehÀt a szabadsÀgnak s nem a technikÀnak kell fontosnak lennie. Megvolna az okunk, hogy a dolog formÀjÀbÂl logikai eredetre, tehÀt
heteronÂmiÀra k´vetkeztess¡nk, de vÀrakozÀsunkkal ellent¢tben autonÂmiÀt talÀlunk. Mivel amit Ágy talÀlunk, az meg´rvendeztet, ¢s Àltala mintegy megk´nnyebb¡lve
¢rezz¡k magunkat egy gondtÂl (melynek gyakorlati k¢pess¢g¡nkben van a helye),
ez¢rt ez azt bizonyÁtja, hogy a szabÀlyszerüs¢gn¢l nem nyer¡nk annyit, mint a szabadsÀgnÀl. Elm¢leti esz¡nk sz¡ks¢glete csupÀn, hogy a dolog formÀjÀt mint szabÀlytÂl f¡ggût gondoljuk el; ¢rz¢k¡nk szÀmÀra viszont faktum, hogy a dolog nem szabÀly, hanem
´nmaga Àltal van. Ugyan mik¢nt is volna lehets¢ges, hogy eszt¢tikai ¢rt¢ket t¢telezz¡nk a technikÀban, s m¢gis tetsz¢ssel ¢szlelj¡k, hogy a technikÀnak az ellent¢te valÂsÀgos? A technika megjelenÁt¢se tehÀt pusztÀn arra szolgÀl, hogy elm¢nkbe id¢zze
az alkotÀs tûle nem f¡ggû voltÀt, ¢s annÀl szeml¢letesebb¢ tegye szabadsÀgÀt.
Ez magÀtÂl elvezet a sz¢p ¢s a t´k¢letes k´zti k¡l´nbs¢ghez. Minden t´k¢letes ä kiv¢ve
az abszolÃt t´k¢letest, amelyik a morÀlis ä a technika fogalma alÀ tartozik, mert abban
Àll, hogy a k¡l´nf¢les¢g ´sszehangzÂan egyet alkot. Mivel mÀrmost a technika csak
k´zvetve jÀrul hozzÀ a sz¢ps¢ghez, amennyiben ¢szrevehetûv¢ teszi a szabadsÀgot, a t´k¢letes pedig a technika fogalma alÀ tartozik, ez¢rt r´gt´n lÀtjuk, hogy a technikabeli szabadsÀg az egyetlen, ami a sz¢pet megk¡l´nb´zteti a t´k¢letestûl. A t´k¢letesnek lehet autonÂmiÀja, amennyiben formÀja tisztÀn fogalma Àltal hatÀrozÂdott meg; heautonÂmiÀja
azonban csak a sz¢pnek van, mert csak az û formÀjÀt hatÀrozza meg a belsû l¢nyeg.
A t´k¢letes tehÀt, ha szabadsÀggal ÀbrÀzoltatik, r´gt´n ÀtvÀltozik sz¢pp¢. SzabadsÀggal pedig akkor ÀbrÀzoltatik, ha a dolog term¢szete technikÀjÀval ´sszhangban l¢vûk¢nt jelenik meg, ha a dolog olyannak n¢z ki, mintha technikÀja ´nk¢nt fakadt volna belûle magÀbÂl. Az eddigieket r´viden a k´vetkezûk¢ppen is ki lehet fejezni. T´k¢letes egy tÀrgy akkor, ha benne minden k¡l´nf¢le ´sszehangzik egy fogalom egys¢g¢v¢; sz¢p akkor, ha t´k¢letess¢ge term¢szetk¢nt jelenik meg. A sz¢ps¢g n´vekszik,
ha a t´k¢letess¢g ´sszetettebb¢ vÀlik, s ek´zben a term¢szet semmit nem kÀrosodik;
mert az ´sszekapcsolt elemek gyarapodÀsÀval a szabadsÀg feladata nehezebb¢, szerencs¢s megoldÀsa pedig ¢pp ez¢rt meglepûbb¢ vÀlik.
A c¢lszerüs¢gnek, a rendnek, az arÀnynak, a t´k¢letess¢gnek ä tulajdonsÀgoknak,
melyekben a sz¢ps¢get oly sokÀig megtalÀlni v¢lt¢k ä egyÀltalÀn semmi k´z¡k a sz¢ps¢ghez. Ahol viszont a rend, az arÀny stb. egy dolog term¢szet¢hez tartozik, mint minden
szervesn¢l, ott eo ipso s¢rthetetlen is, de nem ´nmaga miatt, hanem az¢rt, mert elvÀlaszthatatlan a dolog term¢szet¢tûl. Az arÀny durva megs¢rt¢se rÃt, de nem az¢rt, mert
az arÀny betartÀsa sz¢ps¢g. A legkev¢sb¢ sem, hanem az¢rt, mert a term¢szet megs¢rt¢se, tehÀt heteronÂmiÀt jelez. çltalÀnossÀgban megjegyzem, hogy azok eg¢sz t¢ved¢se, akik a sz¢ps¢get az arÀnyban vagy a t´k¢letess¢gben kerest¢k, a k´vetkezûbûl adÂdik: azt talÀltÀk, hogy azok s¢r¡l¢se rÃttÀ teszi a tÀrgyat, s ebbûl minden logikÀval ellent¢tesen azt a konklÃziÂt vontÀk le, hogy a sz¢ps¢g e tulajdonsÀgok pontos tiszteletben tartÀsÀban rejlik. Csakhogy mindezek a tulajdonsÀgok pusztÀn a sz¢p anyagÀt alkotjÀk, mely minden tÀrgynÀl vÀltozhat; tartozhatnak az igazsÀghoz is, mely Ãgyszint¢n csak a sz¢ps¢g anyaga. A sz¢p formÀja csak az igazsÀg, a c¢lszerüs¢g, a t´k¢letess¢g
szabad bemutatÀsa.
Egy ¢p¡letet t´k¢letesnek nevez¡nk, ha minden r¢sze az eg¢sznek a fogalmÀhoz
¢s c¢ljÀhoz igazodik, s ha formÀjÀt tisztÀn eszm¢je hatÀrozta meg. Sz¢pnek viszont akkor
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mondjuk, ha nem kell ezt az eszm¢t segÁts¢g¡l hÁvnunk ahhoz, hogy a formÀt belÀssuk,
ha a forma ´nk¢nt ¢s szÀnd¢kolatlanul lÀtszik fakadni ´nmagÀbÂl, s minden r¢sz ´nmagÀt korlÀtozni ´nmaga Àltal. Egy ¢p¡let ez¢rt ä mellesleg ä sohasem lehet eg¢szen
szabad müalkotÀs, soha nem ¢rheti el a sz¢ps¢g ideÀljÀt, l¢v¢n hogy egy ¢p¡lettel,
melyhez l¢pcsûk, ajtÂk, k¢m¢nyek, ablakok ¢s kÀlyhÀk tartoznak, teljess¢ggel lehetetlen
fogalom segÁts¢ge n¢lk¡l elboldogulni, azaz elrejteni a heteronÂmiÀt. Teljesen tiszta tehÀt csak az a müv¢szeti sz¢ps¢g lehet, amelynek eredetije magÀban a term¢szetben van.
Sz¢p egy ed¢ny akkor, ha an¢lk¡l, hogy ellentmondana fogalmÀnak, a term¢szet
szabad jÀt¢kÀval azonosnak n¢z ki. Az ed¢ny f¡le pusztÀn a hasznÀlat v¢gett, tehÀt egy
fogalom Àltal van; de ahhoz, hogy az ed¢ny sz¢p legyen, a f¡lnek olyan k¢nyszermentesen ¢s ´nk¢nt kell kialakulnia belûle, hogy elfelejts¡k meghatÀrozÀsÀt. Viszont ha der¢ksz´gben megt´rne, ha a sz¢les has hirtelen szük nyakkÀ v¢konyodna
¢s hasonlÂk, akkor az irÀnynak ez a hirtelen megvÀltozÀsa megsz¡ntetn¢ az ´nk¢ntess¢g minden lÀtszatÀt, ¢s eltünne a jelens¢g autonÂmiÀja.
Mikor is mondjuk egy szem¢lyre, hogy sz¢pen van ´lt´zve? Akkor, ha sem a ruha
a test Àltal, sem a test a ruha Àltal nem kÀrosodik szabadsÀgÀban, ha a ruha Ãgy n¢z
ki, mintha semmi k´ze nem volna a testhez, s m¢gis a legt´k¢letesebben beteljesÁti
c¢ljÀt. A sz¢ps¢gn¢l vagy inkÀbb az Ázl¢sn¢l az sz¡ks¢ges, hogy minden dolgot mint
´nc¢lt tekints¡nk, s az Ázl¢s a legkev¢sb¢ sem türi, hogy az egyik dolog a mÀsiknak eszk´zk¢nt szolgÀljon vagy igÀjÀban Àlljon. Az eszt¢tikai vilÀgban minden term¢szeti l¢ny
szabad polgÀr, akinek a legnemesebbekkel egyenlû jogai vannak, ¢s m¢g az eg¢sznek a
kedv¢¢rt sem k¢nyszerÁthetû, hanem mindenbe magÀnak kell beleegyeznie. Ebben az eszt¢tikai vilÀgban, mely teljesen mÀs, mint a legt´k¢letesebb platÂni Àllam, m¢g a kabÀt
is, amelyet hordok, azt k´veteli tûlem, hogy tartsam tiszteletben szabadsÀgÀt, ¢s sz¢gyenlûs szolgÀhoz hasonlÂan azt kÁvÀnja, senkinek ne engedjem ¢szrevenni, hogy engem szolgÀl. Cser¢be viszont û is azt Ág¢ri, hogy olyan szer¢nyen fog ¢lni szabadsÀgÀval,
hogy az eny¢met ek´zben semmi kÀr nem ¢ri; s ha mindketten megtartjuk szavunkat,
az eg¢sz vilÀg azt fogja mondani, hogy sz¢pen vagyok ´lt´zve. Ha ellenben a kabÀt
szorÁt, akkor mindketten veszÁt¡nk szabadsÀgunkbÂl, a kabÀt is, ¢n is. Ez¢rt minden
eg¢szen szük ¢s eg¢szen bû ´lt´zet egyarÀnt kev¢ss¢ sz¢p, mert tÃl azon, hogy mindkettû
korlÀtozza a mozgÀs szabadsÀgÀt, a szük ´lt´zetn¢l a test csak a ruha rovÀsÀra mutatja
meg alakjÀt, a bû kabÀt pedig elrejti a test alakjÀt, a sajÀt alakjÀval p´ffeszkedve ¢s urÀt
puszta hordozÂjÀvÀ fokozva le.
Egy nyÁrfa, egy fenyû, egy nyÀrfa akkor sz¢p, ha sudÀran a magasba emelkedik,
egy t´lgyfa ellenben akkor, ha megg´rb¡l; ¢spedig az¢rt, mert a t´lgy, ´nmagÀ¢rt v¢ve,
a g´rbe irÀnyt szereti, az elûbbiek viszont az egyenest kedvelik. Ha tehÀt a t´lgy sudÀrnak, a nyÁr meghajlottnak mutatkozik, akkor egyik sem sz¢p, mivel irÀnyuk idegen befolyÀsrÂl, heteronÂmiÀrÂl Àrulkodik. Ha azonban a nyÀrfa meghajlik a sz¢lben, akkor
ezt megint csak sz¢pnek talÀljuk, mert ingÂ mozgÀsÀval szabadsÀgÀt nyilvÀnÁtja ki.
Milyen fÀt keres legszÁvesebben a festû, hogy tÀjk¢peihez hasznÀlja? BizonyÀra
olyat, amely ¢lni tud szabadsÀgÀval, alakjÀnak minden technikÀja ellen¢re sem veszÁtette el azt ä amely nem igazodik szolgaian szomsz¢djÀhoz, hanem, akÀr n¢mi mer¢szs¢ggel is, valamelyest kitünik a t´bbi k´z¡l, kil¢p rendj¢bûl, ´nfejüen erre vagy arra
fordul, m¢g azon az Àron is, hogy itt h¢zagot k¢nytelen hagyni, ott meg zavart kelt
f¢ktelen tolakodÀsÀval. Az olyan fÀt viszont, amely mindig megmarad egyazon irÀnyban, m¢g ha fajtÀja jÂval nagyobb szabadsÀgot kÁnÀl is neki, amelynek Àgai aggÀlyos
pontossÀggal gl¢dÀban Àllnak, mintha zsinÂrhoz igazÁtottÀk volna ûket: az ilyen fÀt a
festû ¢szre sem veszi, k´z´mb´sen elmegy mellette.
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Minden nagy kompozÁciÂnÀl az sz¡ks¢ges, hogy az egyes korlÀtozza magÀt, Ágy engedv¢n hatni az eg¢szet. Ha az egyesnek ez a korlÀtozÀsa egyszersmind szabadsÀgÀnak
hatÀsa, azaz ha sajÀt maga szabja meg ezt a hatÀrt magÀnak, akkor a kompozÁciÂ sz¢p.
A sz¢ps¢g az ´nmaga Àltal megf¢kezett erû; erûbûl valÂ korlÀtozÀs.
Egy tÀjk¢p sz¢pen van megkomponÀlva, ha az ût alkotÂ minden egyes r¢sz Ãgy jÀtszik egymÀsba, hogy mindegyik magÀnak szab hatÀrt, miÀltal tehÀt az eg¢sz az egyes
szabadsÀgÀnak eredm¢nye. A tÀjk¢pen mindennek az eg¢szre kell vonatkoznia, s m¢gis minden egyesnek csak sajÀt szabÀlya alatt kell Àllnia, olyannak lÀtszva, mint ami sajÀt
akaratÀt k´veti. Lehetetlen azonban, hogy az eg¢ssz¢ valÂ ´sszehangolÂdÀs ne jÀrjon
Àldozattal az egyesnek az oldalÀn, mivel a szabadsÀg kollÁziÂja elker¡lhetetlen. A hegy
tehÀt Àrny¢kot akar vetni sok mindenre, amirûl azt kÁvÀnjuk, hogy meg legyen vilÀgÁtva, ¢p¡letek fogjÀk korlÀtozni a term¢szeti szabadsÀgot, gÀtolni a kilÀtÀst, az Àgak
terhes szomsz¢dai lesznek egymÀsnak, az emberek, Àllatok, felhûk mozogni akarnak,
mert az elevennek a szabadsÀga csak cselekv¢sben nyilvÀnul meg. A folyÂ nem akarja
elfogadni, hogy a part t´rv¢nye szabjon neki irÀnyt, hanem sajÀt irÀnyÀt akarja k´vetni; r´viden: minden egyes azt akarja, hogy meglegyen az û akarata. De hol maradna az eg¢sznek a harmÂniÀja, ha minden csak magÀval t´rûdne? °ppen abbÂl j´n l¢tre, hogy belsû szabadsÀgbÂl minden egyes pontosan azt a korlÀtozÀst Árja elû magÀnak,
amelyre a mÀsiknak sz¡ks¢ge van ahhoz, hogy a maga szabadsÀgÀt kinyilvÀnÁtsa. Egy
elût¢rben ÀllÂ fa eltakarhatna egy sz¢p r¢szt a hÀtt¢rben; arra k¢nyszerÁteni, hogy ezt
ne tegye, szabadsÀgÀnak megs¢rt¢s¢t jelenten¢, ¢s kontÀrsÀgrÂl Àrulkodna. Mit tesz
hÀt az okos müv¢sz? NÀla a fÀnak az az Àga, amelyik a hÀtt¢r elrejt¢s¢vel fenyeget,
sajÀt neh¢zked¢s¢n¢l fogva lehajlik, s ezzel ´nk¢nt lÀtni engedi azt, ami hÀtul van; ekk¢pp
a fa Ãgy teljesÁti a müv¢sz akaratÀt, hogy pusztÀn a sajÀtjÀt k´veti.
Egy vers akkor sz¢p, ha minden egyes sora maga adja meg magÀnak szÂtagm¢rt¢k¢t, mozgÀsÀt ¢s nyugvÂpontjÀt, ha minden rÁm belsû sz¡ks¢gszerüs¢gbûl kÁnÀlkozik,
s m¢gis Ãgy j´n, mintha hÁvtÀk volna ä r´viden, ha Ãgy lÀtszik, mintha egyetlen szÂ
sem venne tudomÀst a mÀsikrÂl, egyetlen sor sem a mÀsikrÂl, mintha pusztÀn ´nmaga
miatt lenne ott, Àm m¢gis minden Ãgy siker¡l, mintha megegyeztek volna.
Mi¢rt sz¢p a naiv? Az¢rt, mert benne a term¢szet a müvis¢get ¢s a tettet¢st meghaladva ¢rv¢nyesÁti jogait. Amikor Vergilius fel akarja tÀrni elûtt¡nk Dido szÁv¢t, hogy
megmutassa, meddig jutott szerelm¢vel, akkor ezt nyugodtan megtehette volna a sajÀt
nev¢ben mint elbesz¢lû, Àm ekkor ez az ÀbrÀzolÀs nem is lett volna sz¢p. Amikor azonban magÀval DidÂval t¢teti meg ugyanezt a felfedez¢st, an¢lk¡l, hogy DidÂnak szÀnd¢kÀban Àllna ilyen nyÁltnak lenni irÀnyunkban (lÀsd a IV. k´nyv elej¢t, ahol AnnÀval
besz¢lget), akkor ezt igazÀn sz¢pnek nevezz¡k, mert maga a term¢szet fecsegi ki a titkot.
Egy tanÁtÀsi mÂd akkor jÂ, ha az ismerttûl halad az ismeretlen fel¢; akkor sz¢p, ha
szÂkratikus, azaz ha ugyanazokat az igazsÀgokat a hallgatÂ fej¢bûl ¢s szÁv¢bûl hÁvja elû
k¢rd¢sekkel. Az elûbbin¢l az ¢rtelembûl forma szerint kicsikarjÀk meggyûzûd¢seit, az
utÂbbinÀl kicsalogatjÀk belûle.
Mi¢rt tartjÀk a kÁgyÂvonalat a legszebb vonalnak? Az ´sszes eszt¢tikai feladat e legegyszerübbik¢n k¡l´n kiprÂbÀltam elm¢letemet, s ezt a prÂbÀt az¢rt tartom d´ntûnek,
mert enn¢l az egyszerü feladatnÀl nem vezethetnek f¢lre mell¢kes okok.
A kÁgyÂvonal az¢rt a legszebb vonal, mondhatja a baumgarteniÀnus, mert ¢rz¢kileg
t´k¢letes. Olyan vonal, amelyik mindig vÀltoztatja irÀnyÀt (k¡l´nf¢les¢g), ¢s mindig
Ãjra visszat¢r ugyanahhoz az irÀnyhoz (egys¢g). De ha csak ez volna sz¢ps¢g¢nek alapja, akkor ennek a vonalnak is sz¢pnek kellene lennie:
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MÀrpedig ez bizonyosan nem sz¢p. Itt is megvan az irÀny vÀltakozÀsa, a k¡l´nf¢les¢g,
ti. a-b-c-d-e-f-g-h-i, ¢s megvan az irÀny egys¢ge is, amelyet az ¢rtelem gondol bele, s
amelyet a k-l vonal jelenÁt meg. Ez a vonal nem sz¢p, jÂllehet ¢rz¢kileg t´k¢letes.
Az alÀbbi vonal viszont sz¢p, vagy legalÀbbis az lehetne, ha jobb volna a tollam.

A k¢t vonal k´zt az eg¢sz k¡l´nbs¢g pusztÀn az, hogy az elûbbi ex abrupto, az utÂbbi
viszont ¢szrev¢tlen¡l vÀltoztatja irÀnyÀt. Az eszt¢tikai ¢rz¢sre gyakorolt hatÀsaik k¡l´nb´zûs¢g¢nek tehÀt tulajdonsÀgaiknak ezen az egyetlen ¢szlelhetû k¡l´nbs¢g¢n kell
alapulnia. S vajon mi mÀs a hirtelen megvÀltoztatott irÀny, mint erûszakosan megvÀltoztatott? A term¢szet nem szereti az ugrÀst. Ha ugrÀst lÀtunk benne, akkor ez azt
mutatja, hogy erûszak ¢rte. ¹nk¢ntesk¢nt viszont csak az a mozgÀs jelenik meg,
amelyn¢l nem tudunk egyetlen meghatÀrozott pontot megadni, ahol irÀnyÀt megvÀltoztatta. Ez a helyzet a kÁgyÂvonallal, mely az elûzû vonaltÂl pusztÀn szabadsÀga Àltal
k¡l´nb´zik.
HalmozhatnÀm m¢g bûven a p¢ldÀkat, hogy megmutassam: minden, amit sz¢pnek
nevez¡nk, pusztÀn a technikÀjÀban megl¢vû szabadsÀg r¢v¢n tesz szert erre a predikÀtumra. De egyelûre el¢g a prÂbÀk felsorolÀsÀbÂl. Mivel tehÀt a sz¢ps¢g nem az
anyaghoz tapad, hanem pusztÀn a kezel¢sben rejlik, s mivel minden, ami az ¢rz¢kek
el¢ tÀrul, technikainak vagy nem technikainak, szabadnak vagy nem szabadnak jelenhet meg, ez¢rt ebbûl az k´vetkezik, hogy a sz¢p ter¡lete nagyon messzire terjed ki,
mert az ¢sz mindenn¢l, amit az ¢rz¢kis¢g ¢s az ¢rtelem k´zvetlen¡l jelenÁt meg szÀmÀra, rÀk¢rdezhet, ¢s k¢nytelen is rÀk¢rdezni a szabadsÀgra. Ez¢rt, hogy az Ázl¢s birodalma a szabadsÀg birodalma ä hogy a sz¢p ¢rz¢ki vilÀg a legszerencs¢sebb
szimbÂluma annak, amilyennek a morÀlis vilÀgnak kell lennie, ¢s minden rajtam kÁv¡li
sz¢p term¢szeti l¢ny boldog polgÀr, aki Ágy kiÀlt hozzÀm: l¢gy szabad, mint ¢n.
Ez¢rt zavar benn¡nket a zsarnoki emberk¢z minden erûszakos nyoma egy szabad
term¢szeti tÀjban, ez¢rt minden tÀncmesteri k¢nyszer a jÀrÀsban ¢s a tartÀsban, ez¢rt
minden müviess¢g az erk´lcs´kben ¢s a modorban, ez¢rt minden sz´gletess¢g az
¢rintkez¢sben, ez¢rt a term¢szeti szabadsÀg minden megs¢rt¢se az alkotmÀnyokban,
szokÀsokban ¢s t´rv¢nyekben.
Szembetünû, milyen k´nnyen ki lehet bontani a sz¢ps¢grûl adott fogalmambÂl a
jÂ modort (az ¢rintkez¢sbeli sz¢ps¢get). A jÂ hangnem elsû t´rv¢nye ez: kÁm¢ld az idegen
szabadsÀgot. A mÀsodik: mutass te magad szabadsÀgot. A kettû pontos teljesÁt¢se v¢gtelen¡l
neh¢z probl¢ma, Àm a jÂ modor okvetlen¡l megk´veteli ezt, ¢s csakis Ágy lehet valaki
kifogÀstalan vilÀgfi. A sz¢p ¢rintkez¢s ideÀljÀra nem tudok jobb p¢ldÀt egy jÂl eltÀncolt,
sok bonyolult fordulÂbÂl komponÀlt angol tÀncnÀl. A gal¢riÀn ¡lû n¢zû szÀmtalan
mozgÀst lÀt, melyek a legtarkÀbban keresztezik egymÀst, ¢l¢nken ¢s szesz¢lyesen vÀl-
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toztatjÀk irÀnyukat, Àm a tÀncosok sohasem ¡tk´znek ´ssze. Minden Ãgy van elrendezve,
hogy az egyik mÀr helyet enged, mire a mÀsik j´n, minden olyan ¡gyesen, de mÀsfelûl
olyan müvietlen¡l illeszkedik egymÀshoz, hogy Ãgy lÀtszik, mindenki csak a sajÀt feje
utÀn megy, s m¢gsem ker¡l soha a mÀsik ÃtjÀba. Ez a legtalÀlÂbb szimbÂluma az ¢rv¢nyesÁtett sajÀt szabadsÀgnak ¢s a mÀsik kÁm¢lt szabadsÀgÀnak.
Mindaz, amit szokÀsosan kem¢nys¢gnek neveznek, a szabadnak az ellent¢te. E kem¢nys¢g az, ami gyakran megfosztja az ¢rtelmi nagysÀgot, sût gyakran magÀt a morÀlis
nagysÀgot is eszt¢tikai ¢rt¢k¢tûl. A jÂ modor a legragyogÂbb ¢rdemnek sem bocsÀtja
meg ezt a brutalitÀst, ¢s szeretetre m¢ltÂvÀ maga az er¢ny is csak a sz¢ps¢g Àltal vÀlik.
Nem sz¢p viszont egy jellem, egy cselekedet, ha a t´rv¢ny k¢nyszere alatt ÀllÂk¢nt mutatja magÀnak az illetûnek az ¢rz¢kis¢g¢t, vagy ha k¢nyszert gyakorol a n¢zû ¢rz¢kis¢g¢re. Az utÂbbi esetben pusztÀn tiszteletet ¢breszt, nem pedig kedvel¢st, hajlandÂsÀgot;
a puszta tisztelet megalÀzza azt, aki ¢rzi. Ez¢rt van az, hogy Caesar sokkal jobban tetszik nek¡nk, mint Cato, Kimon jobban, mint Phokion, Thomas Jones sokkal jobban,
mint Grandison. Innen adÂdik, hogy pusztÀn affektÀlt cselekedetek gyakran jobban
tetszenek, mint a tisztÀn morÀlisak, mivel a term¢szet (az affektus) r¢v¢n mennek v¢gbe, s nem a parancsolÂ ¢sz Àltal a term¢szet ¢rdeke ellen¢ben ä innen j´het az is, hogy
a lÀgy er¢nyek jobban tetszenek, mint a heroikusak, hogy a nûies jobban tetszik, mint
a f¢rfias; mert a nûi jellem, legyen bÀr a legt´k¢letesebb, sohasem tud mÀsk¢nt cselekedni, mint hajlambÂl. [...]
J¢na, 1793. februÀr 28.
[...]
A müv¢szeti sz¢p
K¢tf¢le sz¢p van: a) a vÀlasztÀsban vagy az anyagban rejlû sz¢p ä a term¢szeti sz¢p
utÀnzÀsa; b) az ÀbrÀzolÀsban vagy a formÀban rejlû sz¢p ä a term¢szet utÀnzÀsa. Az
utÂbbi n¢lk¡l nincs müv¢sz. A kettû egy¡ttesen teszi a nagy müv¢szt.
A formai vagy az ÀbrÀzolÀsbeli sz¢ps¢g egyed¡l a müv¢szetnek sajÀtja. àA term¢szeti
sz¢p ä mondja Kant helyesen ä egy sz¢p dolog; a müv¢szeti sz¢p egy dolog sz¢p megjelenÁt¢se.Ê Az ideÀlis sz¢p, tehetn¢nk hozzÀ, egy sz¢p dolog sz¢p megjelenÁt¢se.
A vÀlasztÀsban rejlû sz¢pn¢l azt n¢zz¡k, amit a müv¢sz ÀbrÀzol. A formÀban rejlû
sz¢pn¢l (a müv¢szeti sz¢pn¢l stricte sic dicta) pusztÀn azt n¢zz¡k, ahogyan ÀbrÀzol. Az
elûbbi, azt mondhatjuk, a sz¢ps¢g szabad ÀbrÀzolÀsa, az utÂbbi az igazsÀg szabad ÀbrÀzolÀsa.
Mivel az elûbbi inkÀbb a term¢szeti sz¢p felt¢teleire korlÀtozÂdik, mÁg a müv¢szethez az utÂbbi tartozik sajÀtlagosan hozzÀ, ez¢rt elûsz´r ezzel foglalkozom; hiszen
elsûk¢nt azt kell megmutatni, hogy mit tesz ÀltalÀban v¢ve a müv¢sz, mielûtt a nagy
müv¢szrûl besz¢l¡nk.
Egy term¢szeti alkotÀs akkor sz¢p, ha müv¢szetis¢g¢ben szabadnak jelenik meg.
Egy müv¢szeti alkotÀs akkor sz¢p, ha szabadon ÀbrÀzol egy term¢szeti alkotÀst.
Az ÀbrÀzolÀs szabadsÀga tehÀt az a fogalom, amellyel itt dolgunk van.
Egy tÀrgyat leÁrunk, ha ismertetûjegyeit fogalommÀ vÀltoztatjuk ¢s a megismer¢s
egys¢g¢v¢ kapcsoljuk ´ssze.
çbrÀzoljuk a tÀrgyat, ha ezeket az ´sszekapcsolt jegyeket k´zvetlen¡l a szeml¢letben
mutatjuk fel.
A szeml¢letek k¢pess¢ge a k¢pzelûerû. Egy tÀrgyat ÀbrÀzolni tehÀt annyit tesz, mint
megjelenÁt¢s¢t k´zvetlen¡l a k¢pzelûerû el¢ hozni.
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Szabad az a dolog, amelyik ´nmaga Àltal meghatÀrozott, vagy ekk¢nt jelenik meg.
Valamely tÀrgy tehÀt akkor van szabadon ÀbrÀzolva, ha ´nmaga Àltal meghatÀrozottk¢nt tÀrul a k¢pzelûerû el¢.
De mik¢nt tÀrulhat a tÀrgy ´nmaga Àltal meghatÀrozottk¢nt a k¢pzelûerû el¢, hogyha û maga nincs is jelen, hanem pusztÀn utÀnozva van egy mÀsikban, hogyha nem
szem¢ly¢ben, hanem egy reprezentÀns r¢v¢n jelenÁttetik meg?
A müv¢szeti sz¢p ugyanis nem maga a term¢szet, hanem csak a term¢szet utÀnzÀsa
valamely m¢diumban, mely materialiter teljesen k¡l´nb´zik az utÀnzottÂl. Az utÀnzÀs a
materiÀlisan k¡l´nb´zû formai hasonlÂsÀga.
NB. Az ¢pÁt¢szet, a sz¢p mechanika, a kertmüv¢szet, a tÀncmüv¢szet ¢s hasonlÂk
nem hozhatÂk fel itt ellenvet¢s¡l; a k´vetkezûkben ugyanis teljesen evidenss¢ vÀlik,
hogy bÀr vagy nem utÀnoznak egy term¢szeti alkotÀst, vagy nem hasznÀlnak ehhez
egy m¢diumot, m¢gis e müv¢szetek is ugyanannak az elvnek rendelûdnek alÀ.
A tÀrgy term¢szete tehÀt a müv¢szetben nem sajÀt szem¢lyis¢g¢ben ¢s individualitÀsÀban jelenÁttetik meg, hanem egy m¢dium Àltal, mely
a) megint csak sajÀt individualitÀssal ¢s term¢szettel rendelkezik,
b) a müv¢sztûl f¡gg, aki ugyancsak sajÀt term¢szetk¢nt tekintendû.
A tÀrgy tehÀt harmadk¢zbûl ÀllÁttatik a k¢pzelûerû el¢, s tekintve, hogy mind az
anyag, amelyben utÀnozva van, mind a müv¢sz, aki ezt az anyagot megmunkÀlja, sajÀt
term¢szettel rendelkezik, ¢s sajÀt term¢szete szerint hat, mik¢nt lehets¢ges, hogy a
tÀrgy term¢szete m¢gis tisztÀn ¢s ´nmaga Àltal meghatÀrozottk¢nt jelenÁttess¢k meg?
Az ÀbrÀzolandÂ tÀrgy leveti elevens¢g¢t, maga nem jelenl¢vû, hanem az a dolog,
ami û, egy hozzÀ egyÀltalÀn nem hasonlÂ idegen anyagba ker¡l, s ezen az anyagon
mÃlik, hogy mennyit tud megmenteni vagy k¢nytelen elveszÁteni individualitÀsÀbÂl.
Az anyag idegen term¢szete tehÀt k´zbej´n, s nemcsak ez j´n k´zbe, hanem a müv¢sz
¢ppÃgy idegen term¢szete is, aki ennek az anyagnak meg kell hogy adja a formÀjÀt.
Csakhogy minden dolog sz¡ks¢gszerüen a maga term¢szete szerint hat.
HÀromf¢le term¢szet k¡zd tehÀt egymÀssal. Az ÀbrÀzolandÂ term¢szete, az ÀbrÀzolÂ
anyag term¢szete ¢s a müv¢sz term¢szete, akinek az elsû kettût ´sszhangba kell hoznia.
Egy müv¢szeti alkotÀsnÀl azonban az az elvÀrÀsunk, hogy pusztÀn az utÀnzottnak
a term¢szet¢t talÀljuk meg benne, s tulajdonk¢ppen ezt akarja mondani az a kifejez¢s,
hogy az utÀnzott ´nmaga Àltal meghatÀrozottk¢nt jelenÁttetik meg a k¢pzelûerû szÀmÀra. Ha akÀr az anyag, akÀr a müv¢sz beavatkozik sajÀt term¢szet¢vel, az ÀbrÀzolt tÀrgy
t´bb¢ nem ´nmaga Àltal meghatÀrozottk¢nt jelenik meg, hanem heteronÂmia forog
fenn. A reprezentÀltnak a term¢szete erûszakot szenved a reprezentÀlÂtÂl, amint ez a
maga term¢szet¢t ¢rv¢nyre juttatja. Egy tÀrgy tehÀt csak akkor mondhatÂ szabadon
ÀbrÀzoltnak, ha az ÀbrÀzolt term¢szete semmi kÀrt nem szenvedett az ÀbrÀzolÂ term¢szet¢tûl.
A m¢dium vagy az anyag term¢szet¢nek tehÀt Ãgy kell megjelennie, mint amit az
utÀnzott term¢szete teljesen legyûz´tt. Mivel pedig az utÀnzottnak pusztÀn a formÀja
az, ami Àtvihetû az utÀnzÂra, ez¢rt a müv¢szeti ÀbrÀzolÀsban a forma kellett hogy legyûzze az anyagot.
Egy müalkotÀsnÀl tehÀt az anyagnak (az utÀnzÂ term¢szet¢nek) bele kell vesznie a
formÀba (az utÀnzott¢ba), a testnek az eszm¢be, a valÂsÀgnak a jelens¢gbe.
A testnek az eszm¢be: mert az utÀnzott term¢szete nem valami testi az utÀnzÂ anyagban; pusztÀn eszmek¢nt l¢tezik az anyagban, melyben minden testi pusztÀn hozzÀ magÀhoz s nem az utÀnzotthoz tartozik.
A valÂsÀgnak a jelens¢gbe: a valÂsÀg itt az a reÀlis, ami egy müalkotÀsban mindig csak
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a mat¢ria, ¢s szembeÀllÁtandÂ azzal a formaival vagy eszm¢vel, amelyet a müv¢sz ebben
a mat¢riÀban kivitelez. Egy müalkotÀson a forma puszta jelens¢g: a mÀrvÀny embernek lÀtszik, de a valÂsÀgban mÀrvÀny marad.
Az ÀbrÀzolÀs tehÀt akkor szabad, ha a m¢dium term¢szete az ÀbrÀzolt term¢szete
Àltal teljesen megsemmisÁtve jelenik meg, ha az utÀnzott a reprezentÀnsban is ¢rv¢nyre juttatja tiszta szem¢lyis¢g¢t, ha a reprezentÀlÂ olyannak lÀtszik, mint ami term¢szet¢nek teljes levetkez¢se vagy sokkal inkÀbb megtagadÀsa r¢v¢n t´k¢letesen felcser¢lûd´tt a reprezentÀlttal, r´viden, ha semmi sem az anyag, hanem minden a forma
Àltal van.
Ha egy szobron akÀr egyetlen vonÀs is van, amely a kûrûl Àrulkodik, tehÀt nem az
eszm¢ben, hanem az anyag term¢szet¢ben megalapozott, akkor a sz¢ps¢g kÀrt szenved, ¢s heteronÂmia Àll elû. A kem¢ny ¢s merev mÀrvÀnyterm¢szetnek teljesen fel kell
oldÂdnia a lÀgy ¢s hajl¢kony hÃs term¢szet¢ben, ¢s sem a tapintÀsnak, sem a lÀtÀsnak
nem szabad bele¡tk´znie.
Ha egy rajzon akÀr egyetlen vonÀs is van, amely ¢szrev¢teti a tollat vagy a palavesszût, a papÁrt vagy a r¢zlapot, az ecsetet vagy az ezt vezetû kezet, akkor a rajz kem¢ny
vagy neh¢zkes; ha a müv¢sz sajÀtlagos Ázl¢se, a müv¢szterm¢szet lÀthatÂ rajta, akkor modoros. Ha ugyanis egy izom mozg¢konysÀga (egy r¢zmetszeten) kÀrt szenved a f¢m
kem¢nys¢ge vagy a müv¢sz neh¢zkes keze Àltal, akkor az ÀbrÀzolÀs rÃt, mivel nem az
eszme, hanem a m¢dium Àltal hatÀrozÂdott meg. Ha az ÀbrÀzolandÂ objektum sajÀtlagossÀga kÀrt szenved a müv¢sz szellem¢nek sajÀtlagossÀga Àltal, akkor azt mondjuk,
hogy az ÀbrÀzolÀs modoros.
A modor ellent¢te a stÁlus, mely nem mÀs, mint az ÀbrÀzolÀs legnagyobb fokÃ f¡ggetlens¢ge minden szubjektÁv vagy objektÁve esetleges meghatÀrozÀstÂl.
Az ÀbrÀzolÀs tiszta objektivitÀsa a jÂ stÁlus l¢nyege: a müv¢szetek legfûbb alapt¢tele.
A stÁlus Ãgy viszonyul a modorhoz, mint a formai alapt¢telekbûl fakadÂ cselekv¢smÂd az empirikus maximÀkbÂl (szubjektÁv alapt¢telekbûl) fakadÂ cselekv¢smÂdhoz.
A stÁlus: teljes fel¡lemelked¢s az esetlegesen az ÀltalÀnoshoz ¢s sz¡ks¢gszerüh´z. (A
stÁlus e magyarÀzata mÀr a vÀlasztÀsban rejlû sz¢pre is vonatkozik, melyrûl most m¢g
nem kell szÂt ejteni.)
A nagy müv¢sz, mondhatnÀnk tehÀt, a tÀrgyat mutatja meg nek¡nk (ÀbrÀzolÀsÀnak
tiszta objektivitÀsa van), a k´z¢pszerü müv¢sz ´nmagÀt (ÀbrÀzolÀsÀnak szubjektivitÀsa
van), a rossz müv¢sz pedig anyagÀt (ÀbrÀzolÀsa a m¢dium term¢szete ¢s a müv¢sz korlÀtai Àltal meghatÀrozott). [...]
A rajzolÂ ¢s k¢pezû müv¢szetekn¢l el¢g k´nnyü ¢szrevenni, milyen kÀrt szenved
az ÀbrÀzolandÂ term¢szete, ha a m¢dium term¢szete nincs teljesen visszaszorÁtva. Nehezebbnek Ág¢rkezik azonban emez alapt¢tel alkalmazÀsa a k´ltûi ÀbrÀzolÀsra, melyet
pedig m¢gis teljes m¢rt¢kben belûle kell levezetni. MegprÂbÀlok fogalmat adni errûl
szÀmodra.
MagÀtÂl ¢rtetûdik, hogy egyelûre itt sem a vÀlasztÀsban rejlû sz¢prûl van szÂ, hanem
pusztÀn az ÀbrÀzolÀsban rejlû sz¢prûl. Elûfelt¢telezz¡k tehÀt, hogy a k´ltû igazan, tisztÀn
¢s teljesen felfogta k¢pzelûerej¢ben tÀrgyÀnak eg¢sz objektivitÀsÀt, az objektum mÀr
idealizÀlva (azaz tiszta formÀvÀ vÀltoztatva) Àll lelke elûtt, ¢s pusztÀn az van soron, hogy
´nmagÀn kÁv¡l ÀbrÀzolja azt. Ehhez mÀrmost az sz¡ks¢ges, hogy elm¢j¢nek ez az objektuma ne szenvedjen heteronÂmiÀt annak a m¢diumnak a term¢szet¢tûl, amelyben ÀbrÀzolva van.
A k´ltû m¢diumÀt szavak alkotjÀk, absztrakt jelek tehÀt, amelyek mindig fajokra ¢s
nemekre vonatkoznak, sohasem individuumokra, viszonyaikat pedig szabÀlyok hatÀ-
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rozzÀk meg, melyeket a grammatika foglal rendszerbe. Hogy a dolgok ¢s a szavak k´z´tt
nincs materiÀlis hasonlÂsÀg (identitÀs), az nem okoz neh¢zs¢get, mert ilyesmi a szobor
¢s az Àltala ÀbrÀzolt ember k´z´tt sincs. çm a szavak ¢s a dolgok k´z´tt a pusztÀn formai
hasonlÂsÀg (utÀnzÀs) sem olyan k´nnyü. A dolog ¢s a rÀ vonatkozÂ szÂkifejez¢s csak
esetlegesen ¢s ´nk¢nyesen kapcsolÂdik ´ssze (n¢hÀny esetet leszÀmÁtva), puszta megegyez¢s Àltal. Ez sem jelentene mindazonÀltal sokat, mert nem az szÀmÁt, hogy a szÂ
´nmagÀban mi, hanem hogy milyen megjelenÁt¢st ¢breszt. Ha tehÀt volnÀnak egyÀltalÀn olyan szavak vagy szavakbÂl ÀllÂ mondatok, amelyek megjelenÁtik a dolgok legindividuÀlisabb karakter¢t, legindividuÀlisabb viszonyaikat, r´viden az egyedinek a
teljes objektÁv sajÀtlagossÀgÀt, akkor a legkev¢sb¢ sem szÀmÁtana, hogy ez pusztÀn megszokÀsbÂl vagy belsû sz¡ks¢gszerüs¢gbûl t´rt¢nik-e.
°ppen ez hiÀnyzik azonban. Mind a szavak, mind pedig ragozÀsuk ¢s ´sszekapcsolÀsuk t´rv¢nyei eg¢szen ÀltalÀnos dolgok, melyek nem egy individuumnak, hanem
individuumok v¢gtelen sokasÀgÀnak jelei. M¢g fonÀkabb a helyzet a viszonyok jel´l¢s¢vel, melyet szabÀlyok szerint v¢gz¡nk, ezek pedig megszÀmlÀlhatatlanul sok ¢s teljesen heterog¢n esetre alkalmazhatÂk, s csak az ¢rtelem k¡l´n müvelet¢vel igazÁthatÂk
egy individuÀlis megjelenÁt¢shez. így tehÀt az ÀbrÀzolandÂ objektumnak, mielûtt a
k¢pzelûerû el¢ ker¡l ¢s szeml¢lett¢ vÀltozik, nagyon hosszÃ ker¡lû utat kell megtennie a
fogalmak absztrakt ter¡let¢n Àt, ahol sokat veszÁt elevens¢g¢bûl (¢rz¢ki erej¢bûl). A
k´ltûnek semmilyen mÀs eszk´ze nincs a k¡l´n´s ÀbrÀzolÀsÀra, mint az ÀltalÀnos
´sszet¢tele müvi-müv¢szi mÂdon; az, hogy àaz ¢pp most elûttem l¢vû gyertyatartÂ felborulÊ, ilyen individuÀlis eset, merûben ÀltalÀnos jelek ´sszekapcsolÀsÀval kifejezve.
A müv¢sz Àltal hasznÀlt m¢dium term¢szete tehÀt az ÀltalÀnos fel¢ irÀnyulÂ tendenciÀban rejlik, s enn¢lfogva harcban Àll az individuÀlisnak a jel´l¢s¢vel (mely a feladatot
alkotja). A nyelv mindent az ¢rtelem el¢ ÀllÁt, a k´ltûnek pedig mindent a k¢pzelûerû el¢
kell hoznia (ÀbrÀzolnia kell); a k´lt¢szet szeml¢leteket akar, a nyelv csak fogalmakat ad.
A nyelv tehÀt a tÀrgyat, melynek ÀbrÀzolÀsa rÀ van bÁzva, megfosztja ¢rz¢kis¢g¢tûl
¢s individualitÀsÀtÂl, s ´nmagÀbÂl egy olyan tulajdonsÀgot k¢nyszerÁt a tÀrgyra (az ÀltalÀnossÀgot), amely ettûl idegen. A nyelv ä hogy a sajÀt terminolÂgiÀmmal ¢ljek ä az
ÀbrÀzolandÂnak a term¢szet¢be, mely ¢rz¢ki, beleavatkozik az ÀbrÀzolÂnak a term¢szet¢vel, mely absztrakt, Ágy tehÀt heteronÂmiÀt visz amannak ÀbrÀzolÀsÀba. A tÀrgy
ez¢rt nem ´nmaga Àltal meghatÀrozottk¢nt, tehÀt nem szabadk¢nt jelenÁttetik meg a
k¢pzelûerû szÀmÀra, hanem a nyelv g¢niusza Àltal megformÀzva, vagy pedig csak az
¢rtelem el¢ ker¡l, s Ágy vagy nem szabadon van ÀbrÀzolva, vagy egyÀltalÀn nincs is
ÀbrÀzolva, csak leÁrva.
Ahhoz tehÀt, hogy egy k´ltûi ÀbrÀzolÀs szabad legyen, a k´ltûnek müv¢szete nagysÀga
r¢v¢n meg kell haladnia a nyelvnek az ÀltalÀnos fel¢ irÀnyulÂ tendenciÀjÀt, ¢s az anyagot (a
szavakat, valamint ragozÀsuk ¢s ´sszekapcsolÀsuk t´rv¢nyeit) le kell gyûznie a forma Àltal
(nevezetesen azok alkalmazÀsÀval). A nyelv term¢szet¢nek (az ÀltalÀnos fel¢ irÀnyulÂ
tendenciÀnak) teljesen fel kell oldÂdnia a neki adott formÀban, a testnek bele kell vesznie az eszm¢be, a jelnek a jel´ltbe, a valÂsÀgnak a jelens¢gbe. Az ÀbrÀzolandÂnak szabadon ¢s gyûzedelmeskedve kell elûtünnie az ÀbrÀzolÂbÂl, s a nyelv minden bilincse
ellen¢re teljes igazsÀgÀban, elevens¢g¢ben ¢s szem¢lyis¢g¢ben kell ott Àllnia a k¢pzelûerû elûtt. EgyszÂval, a k´ltûi ÀbrÀzolÀs sz¢ps¢ge a term¢szet szabad ´ncselekv¢se a nyelv
bilincseiben.
(FolytatÀs a k´vetkezû postanapon.)
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P°NELOP° RçISMER
ODºSSZEUSZRA
Nem volt mÀs lehetûs¢g.
M¢g ha nem is hittem, ha rem¢lni
nem mertem mÀr r¢gen, akÀrhogy ä
HÀt mit tettem volna? A nappal
m¢g eltelt valahogy, szûttem, ¢s szinte csodÀlva
n¢ztem a f¡rge vet¢lût, hogy szaladoz, de az ¢jjel
lassÃ volt mindig, nehezebb volt,
hidd el, igen, nehezebb volt mÀr felfejteni Ãjra ä
Tudtam, hisz tudnom kellett, hogy az ostrom, ¢s azutÀn meg
hogy j´nnek Kirk¢k, de Kal¡pszÂk s NauszikaÀk is,
s nem tudhattam, lesz-e hajÂ v¢g¡l haza¢rned ä
Nem volt m¢gse nekem, nem, nem volt mÀs lehetûs¢g.
Telt az idû, de mi egy¡tt n¢zt¡k a mandula¢r¢st,
¢s egy¡tt Àlltunk a hegyen
az oktÂberi k´dbe figyelve, mikor mÀr
esteledett, s sz¡rk¢n gomolyogtak a nyÀjak a v´lgyben,
egy¡tt ¢bredt¡nk nap nap utÀn,
s egymÀst ¢rintve aludtunk.
HÀt hogy kellett volna a k¢rûk olcsÂ, vak zsivaja?
Nem tudhattam, nem is hittem, m¢gis ahogy ez az Àgy itt,
holtÀban belecsimpaszkodva ebbe a f´ldbe ä
Nem volt mÀs lehetûs¢g.
°s most?
Most a kezem eresebb lett, te sem vagy olyan karcsÃ,
mint amikor legelûsz´r lÀttam a tested,
s s¢r¡lt testemben gy´ny´rün lobogott fel
gy´ng¢ds¢ged, gy´ng¢ds¢gem vÀlasza rÀ, ¢s
csak simogattuk egymÀst Àmultan a s´t¢tben.
Nem volt hÀt sose mÀs lehetûs¢g.
°s most ajzd fel az Ájad,
s szÀlljon a nyÁl a tizenk¢t balta fokÀn Àt,
szÀlljon ä M¢g most sem hiszem el.
Te lehetn¢l v¢gre valÂban?
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VISSZATOLATNAK AZ °VEK
Visszatolatnak az ¢vek. CsukamÀjolajos,
lÀzongÂ prepubertÀs. Füzûs a cipû,
egy sima, egy fordÁtott a harisnya, a sÀl.
Bû bugyogÂm bÀbszÁnü, s a gubÂ betakar
t¢rdemig, ¢s t¢rdemtûl hÂnaljamig ¢r ä
Van, hogy a nyÀr grenadin. G¢zk´nnyü sz´vet¢n
lÀtszik a csont meg a bûr. Nyelvemet ´lti ki rÀm,
bÀnt a t¡k´r. Csak a kÁgyÂtÂl f¢lek, igaz.
Nyüg´s lÀny vagyok, egy nagy ravasz. Ezt kin´v´m,
mondjÀk most a nagyok, s egyszer majd virulok,
mint a t´k, ott a mezûn. KÀr, hogy nincs szeretûm.
MÀsoknak van, hencegnek ä n¢ha ä nekem.
MÀr ¢n is hazudok, mÀr tÀtong az eszem,
kÀprÀzÂ szakad¢k. ä Billeg alattam a sz¢k.

A NñTA SEM UGYANAZ
Abban a tegnapi napban volt n¢mi rem¢ny,
Àm a reg¢ny nem rÂlunk szÂlt. PrÂbababÀk
¡ltek a kerti padon, k¢t egy¡gyü amazon
meztelen¡l. KamerÀddal, kamerÀval ä amÃgy
meg szabadon. M¢ltÂsÀgrÂl szÂ sem esett.
Furcsa romantika, bÀgyadt hedonista szeÀnsz.
Megsz¡letett tavaszok szÁne-javÀhoz idû
kellene, mÀs reneszÀnsz. Gondoltam, szezonom
r¢gi szezon, fazonom r¢gi fazon, f¡lemig
gombolom ancugomat, majd obszc¢n dalokat
dÃdolok Àrnyaltabb hangomon. çlmodozÀs,
rÀkontrÀzÀs, prüd nÂta helyett szerepek
szintj¢n vesztegelek. MÂdjÀt is megadom,
jÂl tudom. öj n¢vvel. ForgÂ szÁnpadokon.
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A SZAKçLL ä MçSODSZOR
Egykori angoltanÀrnûm nyomta kezembe Isaac Bashevis Singer A szakÀll cÁmü elbesz¢l¢s¢t. Ha jÂl eml¢kszem, a Harper's magazinban jelent meg az 1980-as ¢vek v¢g¢n.
Elolvastam, ¢s roppant megtetszett. DiÂh¢jban legyen el¢g annyi, hogy a szokÀsos
New York-i jiddis irodalmi k´rnyezetben jÀtszÂdÂ sztori fûszereplûje az ÁrÂnak tehets¢gtelen, Àm telek- ¢s r¢szv¢nyspekulÀciÂn dÃsgazdaggÀ lett Bendit Pupko. No, az û
feles¢ge az, akirûl A szakÀll voltak¢pp szÂl. Ugyanis ezt a nût szÂ szerint szakÀllal verte
a term¢szet. Egy ideig prÂbÀlkozott borotvÀlkozÀssal, gyantÀzÀssal, ¢get¢ssel, de semmi sem hasznÀlt, azok a frÀnya szûrszÀlak egyre csak erûs´dtek. Bendit Pupko ennek
ellen¢re hajlandÂ volt ût nû¡l venni, mi t´bb, kik´t´tte, a frigynek felt¢tele, hogy j´vendûbelije t´bb¢ ne borotvÀlkozz¢k, hadd nûj´n az a szakÀll, ha egyszer Ágy rendelte
a sors!
LefordÁtottam az elbesz¢l¢st, ¢s elk¡ldtem VÀrady Szabolcsnak, a Holmi szerkesztûj¢nek. MulatsÀgosnak talÀlta û is az opust, ¢s n¢mi korrigÀlÀs utÀn ä ¢lesen eml¢kszem, a àcounter stocksÊ kifejez¢st akkoriban m¢g a honi bankÀrok se tudtÀk megfejteni, Ágy maradtunk a àgyanÃs r¢szv¢nyekÊ verziÂ mellett ä a lap 1991. Àprilisi szÀmÀban meg is jelent. Kerek tÁzezer forint honorÀriumot kaptam postai Ãton, ami akkortÀjt el¢g csinos p¢nznek szÀmÁtott. çm m¢g ez a minden t¢ren valÂ biztatÀs sem sarkallt
tovÀbbi buzgÂsÀgra: A szakÀll volt mÀig utolsÂ fordÁtÀsom, ami napvilÀgot lÀtott.
°s bizonyÀra, jÂmagamat leszÀmÁtva, teljes feled¢sbe mer¡lt annak rendje ¢s mÂdja
szerint.
AztÀn eltelt h¢t esztendû, bû vagy szük, ne firtassuk. Ami tÀn fontosabb, hogy a tudÂsok szerint ennyi idû alatt az ´sszes, t´bbmilliÀrdnyi sejt¡nk lecser¢lûdik, lassank¢nt
Ãj ember lesz belûl¡nk. öj ember voltam ¢n is, mikor EurÂpa kinevezett fûvÀrosÀban,
Br¡sszelben, a meleg februÀrban talÀlkoztam JelenÀval. Elûsz´r fiÃnak n¢ztem. R´vid, fekete haja, vastag, sürü, ´ssze¢rû szem´ld´ke volt, elûreugrÂ Àlla. ¹lt´z¢ke kev¢s
vÀltozatossÀgot mutatott: fekete inget, fekete farmert ¢s bakancsot hordott. T´mpe,
lerÀgott k´rmü ujjai k´z¡l egy percre sem hiÀnyzott a cigaretta. Rekedt, m¢ly hangon
tÀrsalgott ismerûseivel, de Ãgy tetszett, csak jobb hÁjÀn vet fel¢j¡k egy-egy inkÀbb horkanÀsnak tetszû megjegyz¢st.
Oroszul folyt a szÂ.
°s ism¢t eszembe jutott Nelli n¢ni, az orosztanÀr n¢ni int¢se hÃsz ¢v elûttrûl, hogy
mennyire fogom sajnÀlni, ami¢rt nem figyelek oroszÂrÀn, mikor pedig ragadna rÀm
a nyelv. Kihegyezett f¡llel el-elkaptam egy szÂt, mint ribjÀtÀ, ggye nahÂgyitszjÀ, vagy
n¢hai kedvencem, a pÀmjÀtnyiki gÂrada. Mintha r¢gi, Àlomb¢li tÀjakon barangoln¢k.
Csak ez a vad arcÃ, szÃrÂs tekintetü fiÃ ne bÀmult volna folyton oda. Mintha ¢szrevette
volna, hogy hallgatÂzom.
Ekkor azonban megkezdûd´tt k´z´s programunk, az egy h¢ten Àt tartÂ szeminÀrium, melynek sorÀn az eurÂpai gondolat alappill¢reivel ismerkedt¡nk. Ennyi nazÀlissal telemorgott angol nyelvü elûadÀst ¢letemben nem hallottam m¢g. A kÁm¢letlen
szigorral ´sszeÀllÁtott napirend taposÂmalmÀban ûrlûdû, jÂl f¢s¡lt, egyen´lt´ny´s diplomatÀk egymÀsnak adtÀk kis term¡nk kilincs¢t, helyet foglaltak az ÁrÀsvetÁtû mellett,
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¢s f¢lÀrbocra eresztett szemh¢jjal eldarÀltÀk monolÂgjukat, hogy aztÀn bÀrmi konkr¢t
k¢rd¢sre megadjÀk a megfelelû vÀlaszt. Ezek szerint az elhangzott felvet¢sre nem lehet
egyetlen mondattal felelni, hiszen t´bb, mint komplex a probl¢ma, de kem¢nyen dolgoznak rajta, ¢s mintegy 2006-ra, l¢p¢srûl l¢p¢sre haladva mindenki szÀmÀra megfelelû megoldÀst talÀlnak majd ä errûl az obligÀt bÀjmosolyt elûvonva biztosÁtottak, mik´zben mÀris akkurÀtusan hely¢re toltÀk a sz¢ket, barna bûr aktatÀskÀjukat magukhoz
ragadva ä nem kis cinizmusrÂl t¢ve tanÃbizonysÀgot ä tovÀbbi hasznos idût´lt¢st kÁvÀntak mindannyiunknak.
Kiss¢ megszeppent ¢s magÀt mindenk¢pp megtisztelve ¢rzû keleti tÀrsasÀgunk
egyetlen renitense ez a fekete Jelena-fiÃ volt, akit az ¡ltet¢si rend mell¢m vez¢nyelt.
Elûsz´r csak a neki balra ¡lû orosz koll¢gÀjÀval sutyorgott mind gyakrabban ¢s egyre
hangosabban, aztÀn, mint akinek v¢gtelen elkesered¢s¢ben semmi sem drÀga, hozzÀm
fordult.
ä Mit vartyogott? ä k¢rdezte angolul, de nem vÀrta meg rem¢nytelen vÀlaszomat
(mit is felelhettem volna?!), hanem elkezdte fÃjni a magÀ¢t. ä T´k h¡lye volt az ipse,
figyelted, ahogy a szempillÀjÀval verdesett, igazi zsÁros k¢pü majom, gebedne meg
mind, csak leszedik a nagy lovettÀt, nyomjÀk a gûz´s rizsÀt, hogy milyen fasza minden,
mÀsf¢l ÂrÀig nem lehet egy nyomorult blÀzt elszÁvni miattuk! HÀt nem? ä n¢zett rÀm,
¢s d´bbenten lÀttam, hogy a szem´ld´ke egyetlen vastag szûrcsÁk keresztben a homlokÀn.
Kifejtû vÀlasz helyett csak h¡mmentettem, majd n¢hÀny gyors tollvonÀssal egy kiv¢telesen jÂl siker¡lt karikatÃrÀt rittyentettem az EurÂpai UniÂ csillagocskÀival dÁszÁtett jegyzetf¡zetbe. Jelena felnyerÁtett, az orrom elûtt villogtak barna p´tty´s sÀrga
fogai. A k´vetkezû pillanatban egy izgatott sz¢krÀndÁtÀs kÁs¢ret¢ben csoportunk atyamestere, D´minyik felpattant a hely¢rûl, a falhoz lapulva hozzÀnk kÃszott, ¢s ¢les
szem¡veg-villogtatÀsok k´zepette felhÁvta a figyelm¡nket, hogy mik¢pp is illik e helyt
viselkedni.
ögy ¡ltem, mint valaha r¢gen a hittanÂrÀn, viccmes¢l¢s miatt Tibor atya r¢sz¢rûl
´r´k´s Àtokkal sÃjtottan, de mire szeg¢ny D´minyik ism¢t helyet foglalt, olyan parÀd¢s torz pofÀt kerekÁtettem rÂla is, hogy a k´vetkezû ´t percben JelenÀval majd' megd´gl´tt¡nk az arcizomrÀndulÀs n¢lk¡li nevet¢stûl.
Ez el is d´nt´tte a sorsunkat a k´vetkezû ´t napra. Mik´zben prÂbÀltunk jÂl viselkedni, lassank¢nt sz¢tr´h´gt¡k az agyunkat. T¡ durÀk, b´k´tt ilyenkor mellbe Jelena,
cigarettÀjÀrÂl zakÂm hajtÂkÀjÀra pottyant az addig d¢delgetett k¢tcentis hamu.
így aztÀn mindent tÃl¢lt¡nk, Hans Beck urat ÂriÀsszivarostul, Javier Solana ´tnapos szakÀllÀt ¢s huncut mosolyÀt, tovÀbbÀ azt a zmrzlinÀra hasonlÁtÂ nevü cseh koll¢gÀt,
aki jegyzetelt ¢s jegyzetelt, majd mikor elûadÂink v¢gre befejezt¢k a tÀj¢koztatÀst, û
m¢g k¢rdezett ¢s k¢rdezett. °vekkel r´vidÁtette meg valamennyi¡nk ¢let¢t.
Mire elk´vetkezett a bÃcsÃeste, mÀr tÃl voltam azon, hogy a kivilÀgÁtott br¡sszeli
vÀroshÀza elûtt visszar¢vedjek 1979-be, mikor Mihail Solohov SzÃgybÀ cselov¢kÀ cÁmü
opusÀt vett¡k oroszbÂl a tagozatos tanterv szerint. ºv´lt´ttem, hogy Andrej SzÀkÀlÂv
ucsÀsztvovÀl vÀ vtÀroj miravoj vÀjn¢... ºlt¡nk az egyik mell¢kutca valamelyik arabus
vend¢glûj¢ben, fenn az emeleten, ¢s egy vad tekintetü pinc¢r hordta fel a Jupiler s´r´ket. Illetve egy idû utÀn a vodkÀkat. A tÀrsasÀg uborkÀt is k´vetelt, csak Ãgy, egy
nagy tÀlban. MÀr senkit sem ¢rdekelt, hogy maga D´minyik is megeresztette nyakkendûj¢t, okos homloka verÁt¢kben Ãszott. Lengyelek fogtÀk k´zre, ¢s az eurÂpai gondolat egyik alappill¢r¢t, a k´z´s bemÀkolÀst valÂsÁtottÀk meg v¢le kar´ltve, lÀthatÂ sikerrel.
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Zmrzlina sÀrga nyakkendûje kilÂgott a mell¢nye el¢, Àllva szÂnokolt, hol cseh¡l, hol
franciÀul, hol oroszul.
De Jelena csak ¡lt, fÃjta maga el¢ a f¡st´t, n¢ha mormogott valamit. Ha k¢rdeztem,
mi van, bosszÃsan megvonta a vÀllÀt. HÀt hagytam, s sz¢p lassan kezdtem elpilledni.
AnnÀl d´bbenetesebb volt arra rebbenni fel, hogy Jelena egyszer csak kirÃgja maga
alÂl a sz¢ket, ¢s a kis hajÂpadlÂs szoba k´zep¢re Àll. Bakancsos lÀbÀt sz¢tvetette, kez¢t
csÁpûre vÀgta. °s elkezdett ¢nekelni. Reszelûs, m¢ly hangja eltünt, helyette sz¢p, zengû
alt csend¡lt fel, ¢s dalolt, dalolt ebben a fura pÂzban megmerevedve. SzÀllt a fÀjdalmasan bÀnatos ¢nek, eln¢mÁtott mindenkit, az elmÃlt egy h¢tben senki nem kapott
ekkora figyelmet ¢s tiszteletet, mint ez a fekete lÀny-fiÃ, akin csak az lÀtszott, hogy
valami v¢gtelen sajÀt szomorÃsÀgot dalol el nek¡nk, mert biztonsÀgban ¢rezheti magÀt: sose tudjuk meg, mi a titka.
SokÀig tartott a hujjogÀs ¢s a taps.
ä Ez egy zsidÂ kesergû ä mondta aztÀn Jelena, ugyanabban a tartÀsban ä, emberek
bÃcsÃzkodnak egymÀstÂl, akik tudjÀk, soha t´bb¢ nem lÀtjÀk egymÀst ebben a f´ldi
¢letben.
Vissza¡lt a hely¢re, szembe velem, ¢s ugyanÃgy bÀmult a semmibe, mint az ¢nek
elûtt. A hÀtt¢rzaj megint erûs´dni kezdett. Mintha D´minyik is valami kÂsza dalba
fogott volna a lengyelek segÁts¢g¢vel, de ezt elnyelte a vihogÀs ¢s sz¢kz´rg¢s.
ä Nem megyek vissza MoszkvÀba ä szÂlalt meg egyszerre Jelena, ¢s sz¢nfekete szem¢vel most Ãgy n¢zett rÀm, mintha mindez az ¢n bün´m volna.
ä Mi¢rt? ä k¢rdeztem, majd, mert olyan vicces gyerek vagyok, megism¢teltem oroszul is. ä PÀcsemÃ?
ä DÀ. PÀcsemÃ ä felelt Jelena. °s elkezdett hozzÀm oroszul besz¢lni. A szemembe
n¢zve, sz¢pen, tagoltan ¢s hosszan. Az ´sszerakosgatott szÂmorzsÀkbÂl Ãgy sejtem,
hogy az ¢let¢t mes¢lhette el nekem. Szerepelt egy bÀbuska, egy gÂrad, egy Àty¢c ¢s
egy bizonyos Igor. Ahogy Igor neve egyre t´bbsz´r elhangzott, JelenÀnak mindjobban
´sszeszük¡lt a szeme. K´zben a k´rm¢re ¢gett a cigaretta.
ä Alig ¢rtett¢l valamit, ugye? ä k¢rdezte Jelena, mikor a hosszÃ t´rt¢net v¢g¢re ¢rt.
BizonyÀra nagyon szÀnalmasan n¢ztem rÀ.
ä TanultÀl volna meg oroszul, t¡ durÀk! ä mondta, de most nem b´k´tt mellbe,
mint korÀbban annyiszor, ¢s vad nevet¢se se csattant fel.
Mi¢rt, mi¢rt nem, a kezem automatikusan ÀtnyÃlt az asztal f´l´tt, ¢s megsimogattam Jelena csontos, kem¢ny arcÀt. De alig ¢rtem a bûr¢hez, mintha meg¡t´ttem volna,
elkapta a fej¢t, ¢s szikrÀzÂ szemmel n¢zett rÀm. Ujjaim hegy¢n ¢reztem a sürü borosta
b´k¢s¢t, az ¢les szûrszÀlacskÀk v¢g¢t. V¢gighÃztam rajtuk a mÀsik tenyeremet, mintha
let´r´ln¢m ezt az ¢rint¢st.
ä T¢nyleg az a szerencse, hogy semmit sem ¢rtett¢l meg ä mondta n¢hÀny pillanattal k¢sûbb, ¢s most hirtelen elmosolyodott. ä Na, dÀszvidÀnyija! ä biccentett fel¢m,
mik´zben kivette a tÀlbÂl az utolsÂ szem uborkÀt. ä Ebben a kurvÀra egyes¡lt EurÂpÀban! ä tette m¢g hozzÀ, ¢s egy fura, addig sose lÀtott, kicsit zavart grimasszal az arcÀn
nagy dobogva leszaladt a fal¢pcsûn.
A n¢vjegyem ´sszegyür´getve ott hevert az asztalon, a vodkÀspohÀrka mellett.
De akkorra mÀr cs´nd volt, mindenki bÀmult maga el¢. LÀttuk a mÃltat, ami szakasztott ugyanolyan volt, mint a j´vendû.
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V´r´s IstvÀn

K°RD°SEK A M°LYBE
Tegnap volt hat hete,
hogy idûmet itt t´lt´m.
Mit szÂlna most ehhez
a legkedvesebb k´ltûm?
Vagy mit szÂlna ¢pp az,
kivel utÀljuk egymÀst?
Meghaltam, csak az¢rt,
hogy egyszer mindezt meglÀsd.
Nem az¢rt haltÀl meg,
te is pontosan tudod,
¢lt¢l volna m¢g tovÀbb,
de nincsen hozzÀ jogod.
Elvesztetted kockÀn.
A lelkedet meg sakkban.
Ne t¢rj most mÀr vissza
semmif¢le alakban.
Ne prÂbÀlj, ne kÁs¢rts.
Ne motyogj az Àlmomban.
Ne akarj az lenni,
aki soha nem voltam.
Ne lengjen szelÁden
az ablak elûtt felhû,
ne ringjon k´zep¢n
a bÀtor akasztott nû.
Ne j´jj´n kutya se,
macska se a k¡sz´bre,
maradj ott, ahol vagy,
a neml¢tben ´r´kre.
Lelked mÀr Ãgysincsen.
Ujjad talÀn kilÀtszhat.
Mi¢rt van a semmi
k´zelebb, mint a lÀtszat?

TatÀr SÀndor: Versek

Tegnap volt hat hete,
hogy minden vÀltozatlan,
vÀltozik most ez is,
mint a felt¢pett paplan.
Toll ´mlik belûle,
hely¢be levegû l¢p.
Mit szÂlna most ehhez
a harkÀly- ¢s rigÂn¢p?

TatÀr SÀndor

A V°N SZISZEGVE ELJ¹TT...
...a barnabûrü fÀk...

HÃsos lombok mind elasznak
(sem harasztnak, sem melasznak
[hahogy f´ldlapdÀnk belappad])
ä megint egyszer megj´tt az ûsz, versm¢rt¢k szerint.
Na nem. Ilyen vidÀm ¢ppenhogy
nem volt a dolog.
Megt´ppedtek a megmaradt szûlûszemek,
kocsÀnyukat feket¢re csÁpte a d¢r.
A hajnal sÁpolÂ l¢legzet¢tûl lÃdbûr´ztek a tÂcsÀk.
A buszok hÀtsÂ ablakÀra
rakÂdott mocsok m´g´tt naftalinszag s
a kelletlen kel¢sbûl az egymÀshoz-pr¢selts¢gbe Àtmentûd´tt ingerl¢kenys¢g utazott.
A reklÀmfeliratok & neonbetük v¢nember mÂdjÀra
folyattÀk a k´dbe f¢ny-nyÀlukat.
A dideregve bokÀzÂ novemberi f¡vek aljÀn,
elv¢rezve a d¢r karmai k´zt,
bev¢gezte a lÀbnyom.
*** .Porka havak esedeztek. ***
AztÀn meg is maradt a szÁnt-vÀltott elem, s a
mell¢kutcÀk alig elkÀsÀsodott havÀra
ker¢knyomok festeget¢nek barna csÁkokat.
A k¢mia-szaktantermekben a depressziÂ
sÀrga hÀrtyÀja vonta be
az Elemek periÂdusos rendszer¢t.
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De hÀt semmi sem tarthat ´r´kk¢ ä
a sz¢nsz¡netre elj´tt a nyÀr...
. . . . . . . . . . A filmszakadÀs a g¢p¢sz es¢lye.
BÀr kell hozzÀ bizonyos mer¢szs¢g,
szÂ se rÂla, mÀshol folytatni, mint a
legutolsÂ jelenettûl.

KIBEN A SZERZý SZEREZ, A HAJNAL
ZENGEDEZ, °S HALçL A PESSZIMISTçKRA!
LÀsd, ez a hajnal szürinx...
vagy û a pÀn, ¢s rût k¢m¢nyeken
zen¢l, homlokÀn rokokÂszerü tincs,
egy felhû à¡lÊ ä s û jÀtszik fesztelen;
Hogy hÀt az ¢j barlangjÀbÂl kijûve
milyen vidÀm ¢s f¢nyes nyÀjra lÀt:
m¢g szendergûkre ¢s korÀnkelûkre ä
û el nem unnÀ e gal¢riÀt.
S hogy neszelnek f´l a hegyek is, lÀssam!
A folyÂ hÀtÀn viszont-tüz ragyog:
minden t¡kr´zûdik ezernyi mÀsban ä
az egyes mind kihuny, az ¢let ¢lni fog!
Vigasza ennyi: ennyi.
Felhûk, tornyok, vÀrosok; mind egy-egy betü ä
Az ¢letet lehet szeretni, nem szeretni,
de bolond, akit nem t´lt el derü.
°s m¢gsem szÂlok ¢n: Ne baszd meg!*
ma k¡szk´d¡nk, s tÀn holnap meghalok;
a nyÀr kiszikkaszt, ûsz sÀrrÀ dagaszt meg...
Mit ¢rnek akkor majd a sz¢p pÀsztordalok?!
LÀsd, ez a hajnal svindli,
'tilinkÂzÀsa m¢goly isteni...
VÂna pedig a raktÀron idill, mi?
ä a vÀsÀrlÂ p¢ldÀnya; megûrizheti.
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*A k´ltû vÀzlatf¡zet¢bûl:
S lÀsd, m¢gsem mondom ¢n: Ne basszad!
ma k¡szk´d¡nk, s tÀn holnap meghalok:
marad a pûre csont, r¢gi barackmag.
SegÁtenek bÀrmit a sz¢p pÀsztordalok?!

SajÂ LÀszlÂ

EGY K°P
Balla Demeter: Miskolc (1977)

mindegy d¢lutÀn van vagy d¢lelûtt
esznek isznak ´r´k Àlmot alusznak szeretkeznek
minden neszre ´sszerezzenû
szellû dermeszti a toronyhÀz mellett
flakonvÀzÀkban burjÀnzÂ temetût
a f´ldszinten menza utÀn tÀlcÀra pakolta
a f¢l hütûszekr¢nyt hallgatja a tÀnczenei kokt¢lt
a kÁvÀnsÀgmüsor alatt tanulni fog
egy perc mÃlva mÀr nem eml¢kszik hogy ott ¢lt
az elsûn f¡llesztû f¡gg´nyf¢nyben lefekszik
nûi nemiszervet k¢pzel a szûnyeg mintÀin
mindjÀrt f´lf¡ty¡lnek focizni hÁvjÀk
ma nem k¢ne aztÀn m¢gis elkezd onanizÀlni
a mÀsodikon lerajzolja a huszonn¢gyes busz
nyomvonalÀt mintha a papÁr lenne az aszfalt
ahÀnyszor kanyarodik annyiszor a t´rt hegyü ceruza
mit kapsz majd ez¢rt ´r´kk¢ megûrzi eml¢k¢t az asztalt
a harmadikon kimegy a balkonra
szaglÀssza a frissen mosott magfoltos lepedût
Ãgyse j´nnek utÀna mÀr nem f¢ltik ¢s ha leugorna
mindegy d¢lutÀn van vagy d¢lelûtt
a negyediken amÁg t´rt¢nik valami
n¢zi magÀt az adÀssz¡netben
isten a k¢pcsûben lakik ¢s egy pÂk gondolja
mÁg v¢gre bej´n a szlovÀk kettes
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az ´t´diken mint egy pofon f¡l¢ben anyja ¢s egy
nû mondata cseng vidd onnan a kezed mert rÀcsapok
bezÀrkÂzik tesz-vesz turkÀl szennyes bugyik
k´zt higgy¢k f¡rdik megnyitja a gÀzcsapot
a hatodikon bÀrmikor megj´hetnek
fekszik egy nûn akit nem ismer
gyorsan el kell ¢lvezni most boldog vagy
nem el¢g hogy bel¢mtetted mozogni is kell
a hetediken te magad l¢gy
gipszangyalok k´zt gipszkrisztus n¢z rÀd s te n¢zed ût
gipszszoborrÀ dermedsz gipsz az ¢g m¢g az isten is gipsz
mindegy d¢lutÀn van vagy d¢lelûtt
kezdet¢t veszi minden pillanatban az apokalipszis
hÀny emeletes a hÀz szÀmold meg Ãjra ha ´sszedûlt

P¢k ZoltÀn

TEMETýMþSZAK
P. I.-nek, szeretettel

AkÀrhÀnyszor olvastuk el a levelet, csak az Àllt benne, hogy àaz ´nkormÀnyzat a temetûfel¡gyelet ¢s az ¢rintett polgÀrok beleegyez¢s¢vel megsz¡nteti a 21. sz. temetûtÊ.
R¢gi temetû, mi csak Ágy hÁvtuk. Mellesleg egyÀltalÀn nem r¢mlett, hogy az ¡gyben
bÀrki is megk¢rdezett volna, mire azt mondtad, hogy biztos egy k¢rdûÁv volt, amit
olvasatlanul kihajÁtottam. Meglehet, feleltem.
Az is benne Àllt a lev¢lben, hogy ig¢ny szerint kivehetj¡k r¢sz¡nket a munkÀbÂl,
avagy fizet¡nk, Àm mindk¢t esetben legy¡nk kedvesek szem¢lyesen megjelenni itt ¢s
itt, ekkor ¢s ekkor stb.
A megjel´lt nap szombatra esett. Verûf¢nyes d¢lelûtt volt, az a dzsekisnek indulÂ,
majd àegy pulÂver is el¢gÊ-f¢le, ¢s mi f¢lszeg vÀrakozÀssal eltelve baktattunk fel a
dombra. A kilÀtÀs megfogott: a vÀros ott ter¡lt el alattunk, de a lÀrmÀt ¢s a büzt a sz¢l
elfÃjta valamerre, s ettûl valahogy meghitten festett m¢g ez az otromba Àllat is.
A ravatalozÂnÀl gy¡lekezt¡nk, egy hajlott hÀtÃ, aggastyÀn viskÂnÀl, amit alighanem
csak a szÀmtalan ÃjravakolÀs tartott egyben. Meglepet¢ssel lÀttuk, hogy mennyien idesereglettek; noha csoportokba verûdve besz¢lgettek, jÂl ki lehetett venni az ´sszetartozÂ pÀrokat, ¢s csakis pÀrokat, mert senki magÀnzÂt nem talÀltunk, akÀrha az alkalom
kiv¢teless¢ge megkÁvÀnta volna a csalÀdi tanÃsÀgt¢telt. Az is egybûl kitünt, hogy n¢hÀny magunkhoz hasonlÂ fiatal pÀron kÁv¡l mindenki a negyvenet ker¡lgeti, de leg-
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inkÀbb alulrÂl. Egy sem idûsebb. Igen, bÂlintottÀl, szemedben megmÀrtva a napot, ez
a nemzed¢kvÀltÀs.
A temetûfel¡gyelû papot is hozott magÀval. Meglehetûsen komikusan festettek egymÀs mellett; az elûbbi alacsony, k´pc´s, nagy mosolyÃ emberke, az utÂbbi hÂrihorgas
¢s komor. Milyen mereven tartja magÀt, v¢ltem. Te fesz¡lt¢l meg, sÃgtad vissza, mint
mindig, ha a szervezett hit nyomdokvonalÀt keresztezed. A kezed most is (´r´kk´n´r´kk¢) biztos gyÂgyÁrnak bizonyult.
A k¢t Ãjonnan ¢rkezett lÀttÀn az eleddig egymÀs k´zt fojtott hangon besz¢lgetû ¢s
fesz¢lyezetten ÀcsorgÂ pÀrok elhallgattak, ¢s engedelmesen k´r¢j¡k sereglettek. A temetûfel¡gyelû olyan pici volt, lÀdÀra kellett Àllnia, hogy mindenkihez eljusson a hangja. Elsûk¢nt ¡dv´z´lt minket, megk´sz´nte a megjelen¢st, majd pÀr szÂban ´sszegezte
az elûzm¢nyeket (p¢nzhiÀny, vÀrosfejleszt¢s stb.). Sz¢pen besz¢lt. Termet¢hez k¢pest
m¢ly volt a hangja, szinte bariton, de nem harsogott, tisztÀn, finom hangsÃllyal artikulÀlt. Nem tudom, a temetûhivatalnokok milyen iskolÀban tanulnak, de hogy a sz¢p
besz¢d felv¢teli k´vetelm¢ny, az biztos.
AztÀn rÀt¢rt a gyakorlati tennivalÂkra. Az elk´vetkezûk pÀr ÂrÀt vesznek ig¢nybe,
de csak àegy ¡tembenÊ c¢lszerü v¢grehajtani, ez¢rt tudni szeretn¢, ki az, aki maga
akarja csinÀlni, ¢s ki az, aki nem, mert ez esetben r´gt´n telefonÀl munkÀsok¢rt, akik
fizets¢g ellen¢ben besegÁtenek. Nem a k¢rd¢s hangneme volt provokatÁv, hanem a szituÀciÂ. Nem volt annyi merszem, hogy feltegyem a kezem, ¢s senki mÀs sem tette.
TalÀn ûk komolyan gondoltÀk. °n nem. Mi elûzûleg gondosan megtanakodtuk, ¢s
arra az elhatÀrozÀsra jutottunk, hogy elj´v¡nk ugyan, de csak hogy szem¢lyesen tisztÀzzuk az eg¢sz megsz¡ntet¢s hogyanjÀt-mik¢ntj¢t. A d´ntû pillanatban azonban meghÀtrÀltam. Te pedig tudtad, hogy ez lesz, ¢s nem segÁtett¢l.
A temetûfel¡gyelû el¢gedetten vette tudomÀsul az egyhangÃ vÀlaszt, s (biztosan
pszicholÂgiai megfontolÀsbÂl) meg is k´sz´nte. AztÀn arra k¢rt minket, hogy a kerti
szerszÀmokkal, amiket kapunk, ne menj¡nk egybûl a sÁrokhoz, hanem elûbb a kerÁt¢st
tisztÁtsuk meg ¢s szerelj¡k le, mert àtapasztalatbÂlÊ tudja, hogy jobb elûbb kicsit bemelegÁteni.
A szerszÀmokat a ravatalozÂban vett¡k fel. Dugig volt vel¡k, akÀr egy raktÀr, ¢letemben nem lÀttam m¢g ennyit. Minden tolakodÀs vagy fennakadÀs n¢lk¡l, pÀrokban
jÀrultunk oda, s a temetûfel¡gyelû meg a pap a kez¡nkbe nyomott szerszÀmok mell¢
egy meleg, biztatÂ pillantÀst is adott. Eny¢m lett az ÀsÂ, ti¢d a kapa.
A kerÁt¢s szÀnalmasan festett, ahol egyÀltalÀn Àllt, ott is csak a gaz tartotta. A halottakon kÁv¡l nem sok mindenkit akadÀlyozott meg a ki-be mÀszkÀlÀsban. Belevetett¡k
magunkat a munkÀba. Elûsz´r a drÂtrÂl fejtett¡k le a rÀcsavarodott, belenûtt indÀkat,
bokrokat, majd a k´zvetlen k´rny¢k¢t tisztÁtottuk meg. Amint ez megvolt, a g¢nekbe
ivÂdott munkamegosztÀs ¢rtelm¢ben a pÀrok felbomlottak; mi f¢rfiak a drÂthÀlÂt csavartuk ´ssze, ¢s az oszlopokat emelt¡k ki, ti nûk pedig a megmaradt gazcsÁkot semlegesÁtett¢tek egyszer s mindenkorra.
Hamar v¢gezt¡nk. Egyr¢szt sokan is voltunk, azonkÁv¡l mindenki derekasan kivette a r¢sz¢t a munkÀbÂl. Addig is lek´t´tte a figyelm¡nket, s nem kellett azon t´prengn¡nk, vajon hogyan lesz ezutÀn. Besz¢lni nemigen besz¢lt¡nk, csak ami az eff¢le
tev¢kenys¢ghez n¢lk¡l´zhetetlen: àvalaki ideÊ, àmajd ¢n fogomÊ meg eff¢l¢ket.
A roskatag kerÁt¢s hely¢n furcsa hiÀny¢rzet maradt. A felszÀntott f´ldek szinte el
sem ¡t´ttek ettûl a frissen feltÃrt r¢sztûl. A kigyomlÀlt gazt, a drÂtot meg az oszlopokat
m¢g halmokba raktuk, majd a temetûfel¡gyelû pihenjt vez¢nyelt a fogÂsabb r¢sz elûtt.
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öjra pÀrokba verûdt¡nk, ¢s Ãgy telepedt¡nk le, mintha csak piknikezni j´tt¡nk
volna. Sorra elûker¡ltek az elemÂzsiÀs zacskÂk, kosarak. Feneketlen tÀskÀd m¢ly¢rûl
te is szendvicseket ¢s egy termosz meleg teÀt varÀzsoltÀl elû. Vajon hogyhogy te tudtad
¢s ¢n nem? A nûi intuÁciÂ kemenc¢j¢ben s¡t´tt zsemle piros volt ¢s ropogÂs.
Eleddig nem ¢reztem a tÀrsadalmi munka anakronisztikus, negatÁv z´ng¢j¢t, jegyezted meg. KivÀlÂ ¢rz¢kkel tudod a legostobÀbb megjegyz¢seimet Ãgy visszapasszolni, olyan idûzÁt¢ssel, hogy ¢n is rÀd´bbenjek ostoba mivoltukra, ¢s m¢gse s¢rtûdjek meg. Ami szinte kivihetetlen, az neked Ãjra ¢s Ãjra siker¡l. De abban nem vagyok biztos, hogy tudod-e, ezzel mennyire gazdaggÀ teszel. çltalad szerzett b´lcsess¢gem kincstÀra lassan tÃlnû a dÀriuszi m¢reteken.
MiutÀn az utolsÂ morzsÀk ¢s kortyok is biztosan le¢rtek, a temetûfel¡gyelû Ãjra maga k´r¢ gyüjt´tte nyÀjÀt. EzÃttal is lÀdÀra Àllt, de most mintha magasabb lett volna.
Most j´nnek a sÁrk´vek, mondta. Ennyit tehet¡nk. ¹r¡l, hogy senki nem ragaszkodott
a k¢rdûÁv (ugye-ugye) hatodik pontjÀnak c¢ variÀnsÀhoz, hiszen a legutolsÂ temet¢s
is vagy negyven ¢ve volt, ¢s nem lenne szerencs¢s megprÂbÀlni kihantolni egy ennyi
ideje ànyugalomra helyezettÊ koporsÂt, nemhogy ÀtszÀllÁtÀs, de m¢g hamvasztÀs v¢gett sem. MindazonÀltal a sÁrk´vekkel is vigyÀzni kell. ñvatosan bÀnjunk a szerszÀmokkal, mert ezek a r¢gi k´vek egy k´zvetlen ¡t¢stûl k´nnyen elpattanhatnak. A
f´ld nem kem¢ny, s kis vÁzzel m¢g jobban megk´nnyÁthetj¡k a àdolgunkatÊ.
Amennyiben valaki sz¡ks¢g¢t ¢rzi lelki tÀmasznak, nyugodtan szÂljon, a lelk¢sz Ãr szÁvesen Àll rendelkez¢s¡nkre.
Beletelt egy idûbe, mire megtalÀltuk a sÁrt. Vagy hÃsz ¢ve be nem tettem ide a lÀbam, te pedig nem is jÀrtÀl m¢g itt. LÀthatÂan ezzel nem mi voltunk egyed¡l Ágy. AkÀr
egy busznyi turista, halkan csacsogva, mutogatva s¢tafikÀltunk sorrÂl sorra, betüzgett¡k a t´bbnyire ¢pp hogy olvashatÂ feliratokat. N¢hÀnyan szerencs¢re tudtÀk, hol keressenek, aztÀn mi t´bbiek kizÀrÀsos alapon folytattuk.
A nagyi¢k sÁrjÀt a domb tetej¢n talÀltuk meg. Innen mÀr nem lÀtszott a vÀros, csupÀn egy-k¢t k¢m¢ny meg a vÁzbe dobott kû utÀn hullÀmszerüen sz¢tfutÂ dombok. (Ez
a hely nekem is megfelelne, szaladt ki a szÀmon ä egy pillantÀssal helyretett¢l.) A dupla
sÁrhoz egyetlen kûkereszt tartozott, mintegy ´tven centi magas, sz¢lei csorbÀk. LeguggoltÀl, ¢s v¢gigsimÁtottad a z´ldre szÁnezûd´tt k´vet, mire a mohÀsodÀsnak indult pÀra
dalra fakadt, ¢s egy, csak a szÀmodra ¢rthetû hangrendszerben elûadta azt a v¢gtelen
t´rt¢netet, amely mindenki mÀsnak csak egy mügonddal felv¢sett csalÀdn¢v volt ¢s a
k¢t ¢vszÀm. A nagy koncentrÀlÀsban m¢g a szÀd is mozgott. CsillogÂ szemmel n¢zt¢l
fel rÀm. Azt gondolhattad, Áme egy Ãjabb lÀncszem az ¢letembûl, ¢n meg azt, hogy
tÃlontÃl rozsdÀs.
MunkÀhoz lÀttunk, ahogy mindenki. A sÁrt mÀr jÂcskÀn ledolgozta az idû (Â, a betontemetkez¢s elûtti Âidûk!), alig vÀlt el a gyalogÃttÂl, m¢gsem l¢pt¡nk rÀ. EgymÀst
ker¡lgetve forgolÂdtunk a keskeny, hepehupÀs csapÀson, igyekezt¡k Ãgy megÀsni az
Àrkot, hogy min¢l kevesebbet abajgassuk magÀt a sÁrk´vet. AmÃgy a f´ld t¢nyleg puha
volt, porhanyÂs; jÂl haladtunk. Csak nagy n¢ha pillantottunk fel, s ilyenkor azt lÀttuk,
hogy mindenki hasonlÂk¢pp belefeledkezve munkÀlkodik, de a kerÁt¢s eset¢ben eljÀtszott Àlfigyelmet ezÃttal igazi vÀltotta fel. Nem volt mitûl f¢lni, s erre rÀ is ¢bredt¡nk.
A maga k¡l´nlegess¢g¢ben is h¢tk´znapi munka volt, ¢s ennek a paradoxonnak k´sz´nhetûen lassan leker¡ltek a kiskabÀtok, pulÂverek, ¢s a feltürt ingujjak alÂl elûvillanÂ t¢l-sÀpadt karok pûres¢ge sem keltett meg¡tk´z¢st senkiben.
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Megh´kkenve fedeztem fel (miutÀn te kiszÃrtad), hogy a temetûfel¡gyelû vel¡nk
egy¡tt dolgozik, a legbelsû sorban udvarolt k´r¡l egy k´vet. V¢g¡l is a temetûfel¡gyelûknek is lehetnek halottaik, mi¢rt is ne. ý volt az egyetlen, aki magÀban csinÀlta,
bÀr nem volt egyed¡l: a pap jÂtÀllt f´l´tte. Langal¢ta termet¢vel most Ãgy magaslott
a domb f´l¢, akÀr egy, a vÁzszintes szÀrÀtÂl megfosztott kereszt; szÀja mozgott, egyfolytÀban besz¢lt a temetûfel¡gyelûh´z, de k´zben tekintete ide-oda vÀndorolt, ha netÀn
valakinek egyszerre sz¡ks¢ge tÀmadna egyhÀzi tÀmaszra. ValÂszÁnüleg csak û nem
tudta, hogy erre mÀr vajmi kev¢s az es¢ly. Vagy talÀn tudta, csak k´t´tte a liturgikus
fegyelem.
A temetûfel¡gyelû mindenesetre csak f¢lszavakkal segÁtette a szÂÀradat zavartalan
folyamÀt. A kis ember f¡rg¢n, felesleges mozdulatok n¢lk¡l dolgozott, Àsott, kapÀlt, s
k¢zzel is besegÁtett ´nmagÀnak. °l¢nk ugrÀndozÀsa a pap mozdulatlansÀgÀnak hÀttere elûtt Ãgy hatott, mint egy k¡l´nc madÀr nÀsztÀnca.
A sÁrkû f¢lm¢teres f´nti r¢sz¢hez, mint kider¡lt, m¢g jÂ harminc-negyven centis
alsÂ tartozott, elv¢gre szilÀrdan kellett Àllnia az idûk viharÀt. Egy¡ttes erûvel emelt¡k
ki, te meg ¢n, aztÀn hely hiÀnyÀban a sÁrhantra fektett¡k. Csak most, hogy megÀlltunk,
¢reztem, mennyire elfÀradtam. A nap k´zben delelûre ¢rt, szabÀlyosan meleg lett, ¢s
a munka is füt´tt. Csorgott a hÀtamon az izzadsÀg, s a te arcod is pipacsba borult.
Az utolsÂ l¢pcsûfokhoz ¢rkezt¡nk. Annak ellen¢re, hogy egyed¡l dolgozott, a temetûfel¡gyelû is tartotta a tempÂt. Leporolta a tenyer¢t, s k´rben¢zett, hogy meggyûzûdj´n, mindenki v¢gzett. Most nem volt mire Àllnia, de a lyukak, a torz sÁrhalmok ¢s
a f´ld´n heverû keresztek kusza geometriÀjÀban a t¢r is mintha mÀsk¢pp g´rb¡lt volna. Mindenki mindent lÀtott.
A sÁrk´veket teherautÂval szÀllÁtjuk el, mondta, Àm ide az sajnos nem tud felkaptatni. Nek¡nk kell lecipeln¡nk a k´veket a temetûdomb aljÀn futÂ Ãtig, ahol mÀr vÀr
rÀnk a teherautÂ. Ezek a r¢gi k´vek egyÀltalÀn nem nehezek, k¢t ember k´nnyed¢n
elbÁrja. Amire inkÀbb vigyÀznunk kell, intett Âva a temetûfel¡gyelû, nehogy tÃl meglÂduljunk ¢s elbotoljunk a meredek lejtûn. Mivel pedig ilyen sokan vagyunk, a legc¢lszerübb, ha a sz¢lrûl kezdve, soronk¢nt indulunk, hogy ne akadÀlyozzuk egymÀst.
így tett¡nk. N¢melyik kereszt eg¢szen pici volt, m¢gis mindenki maradt pÀrban.
Elûtt¡nk folyamatosan ¡resedett a terep, f´ldhÀnyÀsok ¢s lÀbnyomok zürzavara maradt vissza. RÀnk ker¡lt a sor. Kiss¢ aggodalmasan fogtam meg a kû f´ldes v¢g¢t, de
megnyugtattÀl, hogy bÁrod, hÀt elindultunk. A n¢hai legsz¢lsû sort elhagyva mÀr belÀttam a domb teljes g´rb¡let¢t. Messze lent egy autÂ sz¢lv¢dûj¢n csillant meg a nap.
Az elûtt¡nk haladÂk nyÁlegyenes sora egyenletes l¢ptekkel bandukolt a lent vergûdû
Àrnyas Ãt fel¢, s mi felzÀrkÂztunk m´g¢j¡k. A vÀros megszeppenten hunyorgott a vakÁtÂ k¢k ¢g alatt, amelyen a nap, akÀr a jÂ pÀsztor, mosollyal a szÀja sz´glet¢ben figyelt
minket, a lÀbÀnÀl pedig egy Àlmos felhû-puli szuszogott.
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SZENTJçNOSBOGARAK AZ ºVEGBEN
Eszternek

BarÀtnûm barÀtja rÀm hagyta az Àlmait. A szÂban forgÂ lÀny nem Ãgy a barÀtnûm,
neki a fickÂ viszont Ãgy volt a barÀtja. Egyetlenegyszer talÀlkoztam vele, egy partin.
Akkor mÀr vagy k¢t ¢ve jÀrtak, s barÀtnûm Ãgy ¢rezte, meg¢rett az idû ´sszeismertet¢s¡nkre.
A fazon idûsebb volt, mint a jelenlevûk ´sszesen. °s hangosabb. Kezet nyÃjtott. Azt
a kezet, amellyel azt a nûi testet bitorolta, amit ¢n m¢g csak meg sem ¢rinthettem.
BemutatkozÀs helyett azt mondta: àAz ¢letem egy cs´m´r. Meg akarok halni.Ê àCsak
rajtaÊ, mondtam neki.
Nem tudtam, hogy Ágy tudok hatni az emberekre.
K¢t h¢ttel k¢sûbb barÀtnûm holtan talÀlt rÀ a f¡rdûkÀdban. ögy lebegett a vÁzben,
mint egy sz´rnysz¡l´tt ¢s kik´z´sÁtett medÃza. De nem vÁzbefÃlÀsrÂl volt szÂ. Megivott
valami lÃgot, ami sz¢tmarta a beleit. M¢g a szÀjÀn is kij´tt valami z´ldes vÀlad¢k. Nem
az agya, az fix.
PÀr napra rÀ aztÀn barÀtnûm telefonÀlt, hogy megtalÀltÀk a v¢grendeletet, ¢s ¢n is
benne vagyok. Hagyott rÀm valamit, mint àÁrÂpalÀntÀraÊ. Ez Àm a szem¢ts¢g: ha valaki
meghal, annyira pofÀtlan lehet, amennyire csak bÁr, nem lehet neki nemet mondani.
Egy dobozrÂl volt szÂ. A kamrÀban Àllt idûtlen idûk Âta, ÀllÁtotta barÀtnûm. Fogalma
sem volt, mi lehet benne. Elsû rÀn¢z¢sre Àrtalmatlannak lÀtszott: bazi nagy papÁrdoboz, talÀn egy hütû¢, minden felirat n¢lk¡l. ögy Àlltunk elûtte, mint k¢t felavatÀsra
vÀrÂ terrorista. àVajon mi lehet benne?Ê, talÀlgatta barÀtnûm. àTalÀn egy mÀsik d´gl´tt
medÃzaÊ, szaladt ki a szÀmon. Ezzel el¢rtem, amit akartam. BarÀtnûm bûgve a szobÀjÀba rohant, becsapta az ajtÂt, ¢s ¢n magamra maradtam. Nem megs¢rteni akartam,
hanem megÂvni. Ki tudja, mif¢le sz´rnyüs¢gek lapulnak odabent ugrÀsra k¢szen.
Ahogy kibontottam, elûsz´r azt hittem, m¢giscsak igazam volt a tartalmÀt illetûen.
De aztÀn meg¢rtettem, hogy csak a por az. A dobozban nem volt d´gl´tt medÃza.
F¡zetek voltak benne. T´bb szÀz, az ÀltalÀnos iskolÀban hasznÀlt vonalas f¡zet.
Belelapoztam az egyikbe. NaplÂnak lÀtszott: egyoldalas vagy annÀl r´videbb bejegyz¢sek, gondosan dÀtumozva. AztÀn ahogy forgattam, ¢szrevettem, hogy sok helyen az idûpont is fel van t¡ntetve, s hogy az mindig hajnali. çlmok voltak.
A legelsû f¡zet tizen´t ¢vvel azelûttrûl szÀrmazott. A legutolsÂ az elûzû h¢trûl. Tizen´t ¢v minden ÀlmÀt leÁrta. Persze volt olyan nap, amikor nem Àlmodott, viszont
talÀltam olyat is, amikor egy ¢jjel hÀromszor ¢bredt f´l, ¢s hÀrom k¡l´nb´zû Àlmot
vetett papÁrra. Igazi ÀlomgyÀros volt.
Elmondtam a barÀtnûmnek, mirûl van szÂ. Nem tudott hovÀ lenni. Sejtelme sem
volt errûl. Elsû rÀn¢z¢sre jÂ pÀr Àlom rÂla szÂlt, de ezt nem siettem a tudomÀsÀra hozni. Meglepet¢semre ragaszkodott hozzÀ, hogy elvigyem a dobozt. àMit csinÀljak egy
mÀsik ember Àlmaival?Ê, ellenkeztem. àírd meg ûket.Ê àDe m¢g a magam¢it sem tudom.Ê HiÀba minden.
Kis lakÀsom atmoszf¢rÀjÀnak nem tett valami jÂt a doboz. Elûsz´r az ablak alÀ tettem, merthogy ott volt egyed¡l hely, de egy idû mÃlva azt kellett tapasztalnom, hogy
a szoba egyre s´t¢tebb. Mintha sugÀrzott volna a dobozbÂl valami, ami lassan megt´l-
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t´tte a szobÀt. Ekkor Àtcipeltem a mÀsik szobÀba, a belsû sarokba, de ott meg a virÀgok
kezdt¢k el megadni magukat.
RÀadÀsul, mÀr ha ilyesmi egyÀltalÀn lehets¢ges, m¢g rosszabbul aludtam. Folyton
f´lriadtam, f¡leltem: mintha l¢ptek alatt recsegett volna a padlÂ. Ez az ¡ld´z¢si mÀnia
olyannyira elhatalmasodott rajtam, hogy egyik ¢jjel muszÀj volt f´lkelnem ¢s ellenûrizni a dolgot. A lakÀsban persze nem volt egy l¢lek sem, de valami a dobozhoz hÃzott.
ögy vilÀgÁtott fel¢m a sarokbÂl, akÀr egy barna, f¡ltûl f¡lig vigyor.
Egyszerre azon kaptam magam, hogy kinyitom, ¢s kiveszek egy f¡zetet. Az elsût.
Olvasni kezdtem. El´lrûl.
így kezdûd´tt. öjraÀlmodom az Àlmait. Hangosan olvasok, ¢s egy befûttes¡vegbe
besz¢lek. Ha v¢g¢re ¢rek egy Àlomnak, a befûttes¡vegben megjelenik egy f¢nyfolt.
AprÂ, mint egy szentjÀnosbogÀr, ¢s mindig mÀs-mÀs szÁnü. ögy szÀz f¢r egy ¡vegbe.
Amikor megtelik az ¡veg, rÀcsavarom a tetej¢t; noha a bogarak a legcsek¢lyebb ¢rdeklûd¢st sem mutatjÀk a k¡lvilÀg irÀnt, jobb a b¢kess¢g. AztÀn fogom az ¡veget, ¢s
a kamrÀba viszem a polcon sorakozÂ tÀrsai mell¢.
A vÀlsÀgot Àtv¢szelendû barÀtnûm t´m¢rdek munkÀt vÀllalt. Rengeteget ¢jszakÀzott
meg nappalozott. Mivel gy´ny´rü lÀny, elker¡lhetetlen¡l felbukkantak a kopÂk (v¢rszagra gyül), s neki csak vÀlasztania kellett. Egy darabig hÃzÂdozott, aztÀn kegyeibe
fogadott valakit. Aki Ãjra csak nem ¢n lettem. LÀthatÂan jÂl elvannak, ¢s ¢n ´r¡l´k
ennek (tehetek mÀst?). MÀr talÀlkoztam is a kivÀlasztottal, ¢s minden fanyalgÀsom ellen¢re el kell ismernem, hogy jÂ vÀlasztÀsnak tünik. Szimpatikus, van p¢nze meg jÂ
ÀllÀsa. °s okos. M¢g nem mondta, hogy az ¢lete egy cs´m´r, ¢s meg akar halni.
BarÀtnûm h¢be-hÂba megk¢rdezi: àHasznÀt veszed az Àlmoknak?Ê Ilyenkor azt felelem: àIgen, hasznÀtÊ, ¢s neki ennyi el¢g is. °n meg nem untatom a r¢szletekkel.
Azzal, hogy egy jÂ darabig nincs gondom az esti olvasmÀnyra. Hogy az utÂbbi idûben meglehetûsen jÂl alszom. Hogy a kamrÀm f¢nyÀrban Ãszik a szaporodÂ befûttes¡vegektûl, amikben testetlen f¢nyp´tty´k lebegnek. Hogy est¢nk¢nt elûveszek egyet,
leteszem az asztalra, ¢s Àllam tenyerembe hajtva figyelem, ahogy mozognak: ide ¢s
oda ¢s f´l ¢s le. MÁgnem ´sszeÀllnak egy arccÀ. BarÀtnûm rÀm mosolyog az ¡vegbûl,
¢s azt mondja, szeret. Hajf¡rtjei kibomlanak, akÀr a tÀgulÂ galaxisok. HÀt ezt is meg¢rtem. Sajnos szentjÀnosbogÀr arck¢p¢nek szÂkincse kimer¡l ebben az egy mondatban, ez¢rt egy ideig m¢g bÀmulom, majd ´sszerÀzom az ¡veget, az univerzumot, az
idût, vissza a Nagy Bummig.
°s kezdûdik minden el´lrûl.
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HatÀr Gyûzû

AZ EMBERIS°G GYERMEKKERTJE
Egy-egy kultÃrk´r´n bel¡l az a titkos szakad¢k, amely az egyes embert elvÀlasztja embertÀrsÀtÂl ¢s viharzÂnÀkban feltÀtong ä semmi ahhoz a tÀtongÂ m¢lys¢ghez k¢pest,
amely az egyes kultÃrk´r´ket elvÀlasztja.
A kora k´z¢pkorban, a zsidÂkereszt¢nys¢g kultÃrk´r¢ben senkinek magyarÀzatra
nem szorult, hogy a szents¢gre t´rekv¢s elsûdleges parancsa a humilitas et obsecratio; a
megalÀzkodÀs, a leg´rnyed¢s; az abban valÂ verseng¢s; az elûreenged¢s, az elt´rp¡l¢s.
A szents¢gben valÂ verseng¢s illemkÂdexe szerint a szentember minden tÀrsÀt ¢s minden elûdj¢t a szents¢gben nagyobbnak, ¢rdemesebbnek, feljebb- ¢s elûbbre valÂnak
tartja, ¢s aszerint viselkedik: nem àvet¢lytÀrsÊ û, hanem àeszm¢nyk¢pÊ, olyan, akit a
humilitasban t´k¢letesebbnek, isten elûtt kedvesebbnek tartanunk egyenesen k´teless¢g¡nk, s kereszt¢nyi à´szt´n¡nkÊ amÃgy is Ágy diktÀlja.
A feneketlen szakad¢k mÀsik oldalÀn, az iszlÀm jÀt¢kszabÀlyai ennek az ellenkezûj¢t
ÁrjÀk elû
meg´r´k´lve a 232 kûbÀlvÀnynak ÀldozÂ, sivatagban nomadizÀlÂ arab ûseinek t´rzsi vet¢lked¢s¢t, egymÀst hergelû hetvenked¢s¢t, nagyotmondÀsÀt, tevefuttatÀsaira
fajzÂ rituÀlis hencegûverseny¢t, az iszlÀm perzsa/arab szentemberei egymÀst tÃllicitÀlva k¢rkednek Allah àkizÀrÂlagos barÀtsÀgÀvalÊ, ill. àszerelm¢velÊ, s ez a rituÀlis d´lyf´sk´d¢s, a mufakhara odÀig megy, hogy nem gyûzik egymÀst hÀtraparancsolni rangban ¢s àistenszerelembenÊ; egymÀs csodat¢teleit fitymÀljÀk, lÀtomÀsait kicsinyelik, ¢s
konokul kitartanak amellett, hogy maga Allah az elsûsorban r¢szrehajlÂ, nekik kedvezû, àvûleg¢nyiÊ szerelm¢nek kegyeit nekik tartogatÂ.
A kereszt¢nys¢gben az ilyen isteni kedvez¢st illendû volt megr´stellni, s olykor a
szent nû, a kegyes f¢rfiÃ osztentatÁve meg-megeresztett egy-egy hiÀbavalÂ tiltakozÀst.
KÁnos, ha valaki istene àkedvenc¢nekÊ bizonyul, ¢s megsÁnyli, hahogy az °g kiv¢telez
vele. çvilai Szent Ter¢z k´ny´r´g isten¢nek, hogy ereszten¢ le a templommennyezetrûl; CopertinÂi (àSzÀjtÀtiÊ) Szent JÂzsefet rendtÀrsai hol elutÀljÀk, hol megt¢pÀzzÀk;
v¢gezetre kolostorrÂl kolostorra àtoloncoljÀkÊ ä ´r´k´s levitÀlÂ felhuppanÀsÀt a levegû¢gbe sehol nem lÀtjÀk szÁvesen.
Az iszlÀmban az eszm¢ny, a szufi ideÀl a szuper-str¢ber. Minden elûdje ä ha nem àtehets¢gtelen kezdûÊ avagy àkontÀrÊ, az û elj´vetel¢nek megjelentûje, az û legendÀjÀnak
bearanyozÀsÀt szolgÀlja. így pl. Ruzbihan Baqli XIII. szÀzadi perzsa szentember gyanÃba veszi Abu Yazid Al-BisztÀmi V II. szÀzadi szufi àeggy¢vÀlÀsÀtÊ Allahhal, majd lÀtomÀsban v¢gigsorjÀzza szufi felmenûit, s lesÃjtÂ pillantÀsÀval megÀllapodva a sor v¢g¢n ÀllÂ Abu Yazidon, àlÀtjaÊ, amint Al-BisztÀmi el¢be kuporodva meghunyÀszkodik,
¢s Baqli istenlÀtÂi rangjÀt ¢s felsûbbs¢g¢t elismerni k¢nyszer¡l.
Kevesen emlegetik annyit àNagy-Szent BajazidotÊ (Abu Yazidot), az istens¢ggel ´nkÁv¡letesen eggy¢ vÀlÂ bagdadi vallÀsos botrÀnyhûst, mint a XII. szÀzad szufi polihisztora, Ibn Al-Arabi; de û is, vÀltig a mufakhara jegy¢ben, hogy szarvat akasszon vele.
Szerinte Al-BisztÀmi eksztatikus szÂ´ml¢se, glosszolÀliÀja nem Allah ihlet¢se volt, hanem tajt¢kos lefetyel¢s; mÁg viszont ha û ´nkÁv¡letbe r¢v¡l, ¢s az û szÀjÀbÂl t´rnek elû
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azok a k¡l´n´s jubilusok, minden szava àAllah nyelve-forgatÂ parancsaÊ ä minden
ig¢je kinyilatkoztatÀs¢rt¢kü ¢s -erejü.*
°ppens¢ggel nem egy¢rtelmü Al Hallaj,** a àKrisztusmajmolÂÊ megamÀrtÁr viszonyulÀsa sem Al-BisztÀmihoz, mert hol az az ¢rz¢s¡nk, hogy t¡ntetûen àagyonhallgatjaÊ vet¢lytÀrsÀt az istenlÀtÀsban, hol k´d´s c¢lzÀsokban emlÁti mint elûfutÀrjÀt ä megjelentûj¢t
Al-Hallaj ´ngy´trû intellektus, a belsû ¢s k¡lsû ellentmondÀsok k¡zdûtere. I. sz.
858-ban D¢lnyugat-IrÀn egy eldugott falujÀban, Turban sz¡letett, de mert IrÀnnak
ezen a r¢sz¢n erûs arab befolyÀs ¢rv¢nyes¡lt, soha nem tanult meg perzsÀul. Teljes
nev¢n Abu Abdallah al-Hussayn ibn Mansur ibn Mahamma al-Baydawi al-Baghdadi al-Hallaj. Apja, Mansur, tüzimÀdÂ volt, de iszlamizÀlt; nagyapja, Mahamma, zoroasztriÀnus
volt, ¢s halÀlig az maradt.
Egy ideig apja mesters¢g¢t folytatta, gyapjÃkÀrtolÂ volt (innen a neve, Al-Hallaj)
ä de amikor a csalÀd a d¢l-iraki Wasit szunni-arab vÀrosÀba k´lt´z´tt, vaskalapos ortodox hanbalita rÂtÀra vert¢k bele a KorÀnt. Mint vÀndordiÀk, visszat¢rt az irÀni Tustarba, ahol a neves misztikus, Sahl beavatta az elsû basrai szunni szentek, Hassan ¢s tÀrsai
lÀtomÀst´rt¢net¢be. TanulÂ¢veinek ÀllomÀsai: KhorasszÀn, Basra, Bagdad. BasrÀban,
amilyen z´ld m¢g, valÂsÀggal labdÀznak vele: az orszÀgos hÁrü Junayd jobbkeze, Amr
Makki ÀtjÀtssza famulusÀnak, a sÁita Abu Yaqub AqtÀnak, aki vej¢¡l fogadja. A szunni
kamasz apÀnak sÁita feles¢g¢tûl hÀrom fia, egy lÀnya ¢s ¢letkeserÁtû, v¢get nem ¢rû
csalÀdi belviszÀlya szÀrmazott: akkora t´rzsi hÀborÃ, amely a nagypolitika ter¡let¢re
is Àtcsapott, ¢s az ¢letÃtjÀt v¢gigkÁs¢rûnek az az ¢rz¢se, hogy Al-Hallaj az üz´tts¢g, a
felelûss¢gre vonÀsok, a szem¢ly¢t fenyegetû vesz¢ly elûl ä lÀtomÀsokba menek¡l.
A kultÃrk´r´k Àthidalhatatlan szakad¢kÀn Àt k´zszereplûkre/mozgalmakra anakronisztikus àcÁmk¢ketÊ ragasztani nem volna szabad, de megk´zelÁt¢s¡l ha azt mondjuk, Al-Hallaj àbaloldaliÊ volt, nem v¢t¡nk nagyot. ögy volt baloldali, mint a balga
szent; ÀjtatbÂl vagy megideologizÀlt r¢szv¢tbûl, mint a d¢l-amerikai marxista felszabadÁtÀsteolÂgusok ä persze mutatis mutandis, û korÀni alapon.
I. sz. 883-ban a zandzs felkel¢s tartotta r¢m¡letben a kalifÀtust. Kelet-afrikai n¢ger
rabszolgÀkbÂl ¢s SzudÀnbÂl idehurcolt etiÂpokbÂl Àllt ez a munkÀshadsereg ä a zandzsok; k´zmondÀsossÀ vÀlt az az embertelen kÁm¢letlens¢g, ahogy megdolgoztatjÀk
ûket, ahogy halÀlra verik az iraki sÂbÀnyÀkban. JÂ esztendeig eltartott, amÁg a gyengekezü AbbÀszida, Muwaffaq kalifa a lÀzadÀst leverte, de addig a k¢t pÀrtra szakadt orszÀgban mindenkinek szÁnt kellett vallania. A ànagyszufiÊ Junayd ¢s orszÀgos uszÀlya
a jÀmborsÀgba valÂ visszahÃzÂdÀst, az imÀba menek¡l¢st tanÀcsolta ¢s k¢pviselte, a
szemet hunyÀst a szadizmus, a behÂdolÀst a zsarnok elûtt
Al Hallaj ä hogy szent egy¡gyüs¢g¢ben-e avagy szerencs¢tlens¢g¢re ä a àsÁita bandÀvalÊ szembehelyezkedve Allah K´ny´r¡let¢nek ¢s IgazsÀgossÀgÀnak a pÀrtja fel¢
illegett, ha nem csatlakozott is hozzÀ. ApÂsa, feles¢ge, sÁita klÀnja rÀtÀmadt, bujkÀlnia
kellett, s nem elûsz´r: beletanult az eltün¢sbe.
** Elûtte, utÀna, sorra-rendre, WasititÂl Shibliig, SahltÂl Muhasibiig, majd' minden szufi szentember azon
kezdi, hogy meghazudtolja Al-BisztÀmi àmegisten¡l¢s¢tÊ, ¢s a maga ¢s lÀtomÀsai igazolÀsÀra a àhamis vizionÀriusonÊ veri el a port.
** Ejtsd: Al-Halladzs. Eddig minden¡tt a fonetikus ÀtÁrÀst alkalmaztam, de itt ä Louis Massignon nagy francia orientalista tisztelet¢re, akinek monumentÀlis monogrÀfiÀjÀt k´vetve dolgoztam (egyebek k´zt) ä megtartottam azt, ahogyan olaszok/angolok/franciÀk a szufi megamÀrtÁr nev¢t ÁrjÀk.
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Hogy àteny¢rbemÀszÂ k¢p¢nekÊ, irritÀlÂ hangjÀnak vagy provokatÁv szem¢lyis¢g¢nek k´sz´nhette ä ki tudnÀ megmondani? çm aligha vetn¢nk el a sulykot, ha azt mondanÀnk, hogy helyzete vÀltig tarthatatlan volt, ¢s ebben a tarthatatlan helyzetben ¢lte le
¢let¢t: ez trag¢diÀjÀnak a kulcsa.
Ahogy a zsidÂkereszt¢ny kora k´z¢pkor EurÂpÀjÀban Âhatatlanul bek´vetkezett a
pÀpasÀg birkÂzÀsa a vilÀgi hatalommal, ennek a k¡zdelemnek megvolt a megfelelûje
a X. szÀzadi iszlÀmban is. A kor szellemi virÀgbaborulÀsÀnak, jÂl tudjuk, a kereszt¢ny
kolostorok scriptoriumaiban utÂbb mi is hasznÀt lÀttuk; Al MamÃn, a F¢nyesÀbrÀzatÃ
nagy kalifa, noha a sÁitÀkhoz hÃzott, el¢gg¢ hagyomÀnyellenes volt ahhoz, hogy a
bosszÃt forralÂ elvakult-ortodox hanbalitÀkkal mit sem t´rûdve, Bagdadban felÀllÁtsa
¢s p¢nzelje a Bayt al-Hikma k´zpontot ä a FordÁtÂk HÀzÀt. T´bb szÀz ÁrÀstudÂt foglalkoztatott itt, hogy a b´lcselet, az orvostudomÀny, a csillagÀszat hell¢n pÀtrimÂniumÀt
irodalmi arabra forgassÀk
az iszlÀm kultÃra e minireneszÀnszÀnak idej¢n nesztoriÀnus kereszt¢nyekkel, zsidÂkkal, zoroasztriÀnus perzsÀkkal lehetett talÀlkozni Bagdadban, de m¢g buddhistÀkkal is; ¢s Al-Hallaj, a tudÀsszomjjal teli fiatal szufi ä akinek àmenleveleÊ is volt, ¢s
akit hivatalosan waiznak, vÀndorpr¢dikÀtornak ismertek el ä habzsolta-itta, amihez
csak hozzÀjutott. Arisztotel¢szt (vagy amit annak hittek); PlÂtinoszt; a gnÂzist ä valahÀny vÀltozata csak volt; de pillanatig se felejts¡k, hogy a Bayt al-Hikma a tudÀs, a kutatÀs
rezervÀtuma volt csupÀn; a szellem e viszonylagos szabadsÀga csak addig tartott, ameddig
a kalifa v¢dûszÀrnyÀt f´l¢be terjesztette ä azon tÃl: a rendûrs¢g elhurcolta a mÀsolÂt,
ha esk¡j¢t megszegve, falszafÀt (filozÂfiÀt) mÀsolni mer¢szelt; jaj volt az ÁrÀstudÂnak, ha
az arra ûgyelgû hoi polloit olyan àtudÀssalÊ traktÀlta, ami a KorÀnban nincs.
I. sz. 887-ben, harminc¢ves korÀban, a vÀndorpr¢dikÀtort a szunni kormÀnyzat
¡gyn´kei elfogtÀk, beb´rt´n´zt¢k, majd Nahiyat al-Jabal vÀrosÀban ä f¢lÃton az irÀni
Sus ¢s az iraki Wasit k´z´tt ä a fût¢ren kik´t´tt¢k, ¢s nyilvÀnosan megkorbÀcsoltÀk
oly korban, amikor a vÀdat a gyanÃsÁtottal k´z´lni nem volt szokÀsban, nem csoda,
hogy v¢rsebes hÀtÀt gyÂgyÁtgatva, a vÀndorszufi maga is talÀlgatÀsokra volt utalva.
Vagy (1) ´sszet¢vesztett¢k egy agitÀtorral, (2) alkalmasint izmailitaÁzü, iszlÀmgyalÀzÂ
kijelent¢s szaladt ki a szÀjÀn, amikor egyik besz¢d¢ben azt ÀllÁtotta, hogy Jissza (J¢zus)
a MegÁg¢rtetett Mahdi maga volt, ¢s MÀsodik Elj´vetelekor, emez Igazak Legigazabbja
ä mikoron majd szembeszÀll a t¢velygûkkel, a k¢pmutatÂkkal ¢s a hatalmaskodÂ elvetem¡ltekkel ä az °gbe vezetû Igaz ¹sv¢nyt l¢szen meghirdetendû, (3) tagja a qarmathiÀnusok AbbÀszida-ellenes f´ldalatti mozgalmÀnak. Ez lett volna a legsÃlyosabb
vÀd, s hogy elengedt¢k, arra utal, hogy a vÀdat elejtett¢k.
A qaramitÀk vagy qarmathiÀnusok àsz¢lbaloldaliÊ sÁita mozgalma a nev¢t izmailita
alapÁtÂjÀtÂl, Hamdan QarmattÂl kapta. SzÀmuk egyre nûtt, mozgÂ tÀboraikkal ´r´kk¢
Ãton, hiÀba prÂbÀltÀk ûket elfogni; ott tanyÀztak/nomadizÀltak a szÁriai sivatagban alKufa k´r¡l; s jÂllehet vez¢r¡k i. sz. 899-ben eltünt ¢s nyoma veszett, annÀl vadabb
fanatizmussal hajtottÀk v¢gre ´r´khagyÀsÀt. Felesk¡dtek az AbbÀszidÀk uralmÀnak
megd´nt¢s¢re, s csak a vak nem lÀtta, hogy partizÀn harcmodorukkal szemben a kalifÀtus Àllamg¢pezete jÂformÀn tehetetlen. VÀsÀrmegrohanÀsaikkal, emberrablÀsaikkal, ¢jszakai mer¢nyleteikkel retteg¢sben tartottÀk a vÀrosokat; s utÂbb egy mestercsellel a mekkai zarÀndoklatok rendj¢t is siker¡lt megbontaniuk, amikor a àszents¢gt´rûkÊ i. sz. 930-ban elraboltÀk a Kaaba àhÀzÀbanÊ ûrz´tt fekete kût´mb´t, az al-Hajar
al-Aswadot. A k´vet huszonk¢t ¢vig àfogva tartottÀkÊ, ¢s csak 951-ben adtÀk vissza
ä titkos ¡zenetben sivatagi eligazÁtÀst k¡ldve az ul¢mÀknak.
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HagiogrÀfiÀja szerint Al-Hallaj, csodat¢telei ¢s v¢rtanÃhalÀla n¢lk¡l is, az iszlÀm vilÀg mÀsodik Bin BattutÀja lehetett volna, ha utazÀsainak csak a fele igaz; mert pl. az,
hogy àKÁnÀban jÀrtÊ, valÂszÁnütlen
kikorbÀcsoltatÀsa utÀn ´t ¢vig Ãton volt ä mivelhogy felismerte lÀtomÀsaiban àk¡ldet¢s¢tÊ (tÀn a kalifÀtus àerk´lcsi fertûj¢nekÊ a megtisztÁtÀsÀt? Nem tudni: nÀla minden belefullad a àlÀtÀsokÊ lila prÂzÀjÀba) ä bÀr utazÀsai is mindinkÀbb menek¡l¢shez
hasonlÁtottak. BejÀrta Nyugat-Perzsia ¢s KhorasszÀn arabizÀlt vid¢keit, majd i. sz. 893ban megÀllapodott sz¡lûf´ldj¢n, hogy leÁrja lÀtomÀsait; ekkor sz¡letett negyedik gyermeke, legfiatalabb fia, Hamd, aki utÂbb, f¢rfikorban, szemtanÃja volt kiv¢gz¢s¢nek,
¢s leÁrta mÀrtÁriumÀt
bÀrmerre megfordult, Al-Hallaj tÃl sokat, a kellet¢n¢l t´bbet emlegette J¢zust, a
àK´zbenjÀrÂtÊ, s egy hely¡tt àJ¢zus-majmolÀsÀ¢rtÊ kis hÁja megk´vezt¢k. A mutazilitÀk ä teolÂgusok, a Kalam àeszesebbjeiÊ, akiket àmegfertûz´ttÊ a g´r´g falszafa szelleme, ¢s arra bÀtorÁtott, hogy mindent megk¢rdûjelezzenek ¢s agyonmagyarÀzzanak
(mintha bizony a KorÀn kinyilatkoztatÀsa az û ÀrgumentÀlÂ igazolÀsukra szorulna!)
ä ellenfeleikkel, a sÁitÀkkal egy¡tt versenyt szidtÀk a szentet, csodÀit k¢ts¢gbe vontÀk,
ût magÀt vÀsÀri kÂklernek, szemf¢nyvesztûnek b¢lyegezt¢k, ¢s fel-feljelentgett¢k mint
izgÀga felforgatÂt. Ennek ellen¢re rajongÂinak szÀma egyre nûtt, ¢s bel¢j¡k lÀtÂ àgondolatolvasÂÊ mutatvÀnyaitÂl elragadtatott hÁvei kezdt¢k Ãgy emlegetni, mint àa szÁvek
legbensû titkÀban is olvasÂÊ szentembert ä a àL¢leklÀtÂ GyapjÃkÀrtolÂtÊ.
Al-Hallaj hÀromszor jÀrt MekkÀban, noha egy Ázben olyan (titkon gyakorta rebesgetett) szents¢gt´rû szÂlamokat is megkockÀztatott, hogy àahol az igazhÁvû van, ott
van MekkaÊ, hiszen aki Allahhal eggy¢ vÀlik, ¢s istenszerelemben ¢l, az maga k´r¡l
hordozza a KaabÀt, s abba bezÀrva ¢l; ezzel mintegy k¢ts¢gbe vonva a ZarÀndoklat ä
a hadzs felt¢tlen sz¡ks¢g¢t, holott e k´teless¢g az iszlÀm à´t´dik pill¢reÊ (amiben egy¢birÀnt Al-BisztÀmi eretnek tanÁtÀsÀt visszhangozta ä veszt¢re)
mÀsodik zarÀndoklata alkalmÀval, i. sz. 894 tÀjÀn, Al-Hallajt utol¢rte a szufi n¢pszerüs¢g Àtka, azok¢, akik belenûnek a àk´z¢letbeÊ. Mert ahogyan a kereszt¢ny kora
k´z¢pkorban a szentek tetemeit sz¢thordtÀk/sz¢tlopkodtÀk relikviÀnak, az iszlÀmban
az eleven szufinak a hatalom volt a sz¢tmarcangolÂja, ha talÀlkozott vele: vagy hogy
magÀba ´lelje ¢s àmell¢ÀllÀsÀvalÊ igazolja uralmÀt, vagy ha nem Àll k´t¢lnek ä hogy
kiÀtkozza ¢s beletapossa a f´ldbe.
Test¢rûl foszlÂ rongyok lÂgtak, ahogy szeg¢nys¢gi fogadalmÀhoz illû: Ágy ¢rkezett
a szent vÀros hatÀrÀba. TanÁtvÀnyok vett¢k k´r¡l ä titokban àtestûreiÊ is egyszersmind
ä lassan haladva a t´meg k´zep¢n, mert f¢lezer hÁvû szegûd´tt hozzÀ (fegyvertelen¡l
ugyan, de a hatÂsÀgnak mindenki szemet szÃrt, aki, mint û is, a qarmathiÀnusok f´ld
alatti fellegvÀrÀn, Mekka fel¢ BasrÀn kereszt¡l vette ÃtjÀt)
a MekkÀban ¢lû szufik rendhÀza nem fogadta be ä rÀfogtÀk, hogy àgonosz dzsinn
szÀllta megÊ
a k´vetkezû ¢vet a fûvÀrosban t´lt´tte, hogy felvegye a kapcsolatot Bagdadban ¢lû
egykori mestereivel, Nurival ¢s a t´r´k szÀrmazÀsÃ Shiblivel, aki Muwaffaq kalifa valahai k´vetek¢nt a palotÀba bejÀratos volt, tartotta a kapcsolatot a mindenkori hatalommal, s most ä mintegy t¡ntetve az orszÀgos hÁrü istenlÀtÂ barÀtsÀgÀval ä a szentet
bevezette az UdvarnÀl. NemsokÀra Mutadid kalifa indiai k´vet¢nek kÁs¢ret¢ben AlHallaj hajÂra szÀllt, ¢s t¢rÁtve, csodamÁvelve v¢gigjÀrta a szubkontinens nyugati partjait. S ezzel Ãjabb ´t¢ves àutazÀsÊ ä menek¡l¢s/hÀnyattatÀs k´vetkezett.
TudÀsa veszedelmes excesszusokra ragadtatta: akÀrmi foglalkoztatta, nyomban fel-
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bukkant besz¢deiben is, ¢s ez¢rt a gyanÃ Àrny¢ka ä egyszer az eretneks¢g, mÀsszor a
blaszf¢mia vÀdja vÀltig a feje f´l´tt lebegett. Nyugat-India partjain mÀr jÀrtak elûtte
sÁita t¢rÁtûk, jÂr¢szt eredm¢nytelen¡l, ¢s nem jÂ szemmel n¢zt¢k a szunni vet¢lytÀrs
t¢rÁtû portyÀzÀsÀt. Az Oxuszon tÃli turkm¢n hitetlenek, az ujgurok k´z´tt a manichaeus ellenvallÀs, a zandaqa dualizmusÀt tÀmadta; k´vetkez¢sk¢pp ellenfelei nyomban rÀs¡t´tt¢k a manichaeus b¢lyeget. I. sz. 902-ben visszat¢rt Bagdadba ä de mintha darÀzsf¢szekbe pottyant volna; s ha a hanbalitÀk csak tiltottÀk a dogmÀk firtatÀsÀt, a sz¢lsûs¢ges zahiritÀk szerint a KorÀn sz´vege t´bb enn¢l: halandÂ elm¢nek illethetetlen, az
ige szents¢ge halandÂ szÀjnak bolygathatatlan. A zahiritÀk àfû¡gy¢szeÊ, Ibn Dawud,
maga is neoplatonikus ÁrÂ-polihisztor, leg¢rz¢kenyebb pontjÀn tÀmadta meg a àGyapjÃkÀrtolÂtÊ. Ha a Misztikus NÀszban az istens¢g a szufit àmagÀba nyeliÊ, ¢s az istenszerelem ä a mahabba ä az Allahhal valÂ egyes¡l¢shez vezet, akkor Al-Hallaj, az istens¢ggel valÂ egyl¢nyegüs¢g¢nek kÀromlÀsszÂlÀsÀval fûbenjÀrÂ bünt k´vet el...
Mielûtt a hitjogtudÂsok ez Ãjabb intrikÀja b´rt´nbe juttathatnÀ, a vizsgÀlat elûl AlHallaj Ãjabb mekkai zarÀndokÃtba menek¡l. MagÀbaszÀllÀsÀval felk¢sz¡l az immolÀciÂra ä arra, hogy az àistenszerelem ÂceÀnjÀnÊ odav¢sz. GlosszolÀliÀs delÁriumokkal
andalÁtja hÁveit, angyalnyelven jubilusokban szÂl hozzÀjuk, ¢s ûk vastagodnak a hitben. Szünni nem akarÂ istenlÀtÀsÀnak mazochista megvÀgyÀsaival felk¢sz¡l, hogy a
kalifÀtus adÂb¢rlûinek ¢s p¢nzvÀltÂinak z¡ll´tts¢g¢n k¢ts¢gbeesve, a RomlÀs ¢s a HitehagyÀs vÀltsÀgÀul odadobja magÀt eszk´znek, ill. magatehetetlen Àldozatnak ä amilyen Krisztus volt ä, ha kell, hit¢nek megvallÀsÀval a kereszten. K´ny´r´g Szerelmes¢hez, Allahhoz, hogy fordÁtsa ellene az UmmÀt ä az Arab VilÀg IgazhÁvû Eg¢sz¢t ä
¢s elgyalÀzva haljon meg, eltün¢s¢ben vesse ki a f´ld ¢s az eml¢kezet
JeruzsÀlemen Àt, 905-ben t¢r vissza bagdadi hÀzÀba, ahol elsû dolga, hogy kertj¢ben
àkegyhÀzikÂtÊ ¢pÁtsen, amely kicsiben a KaabÀt formÀzza. A kihÁvÀst ÀltalÀnos felh´rd¡l¢s k´veti. Al-BisztÀmi mini-KaabÀja Âta t´bb kÁs¢rlet t´rt¢nt, hogy az iszlÀm emez
à´t´dik pill¢r¢nekÊ a nagy t´bbs¢g szÀmÀra amÃgy is teljesÁthetetlen k´vetel¢s¢t fellazÁtsÀk, enyhÁts¢k; s volt p¢lda rÀ, hogy i. sz. 830-ban, SamarrÀban, t´r´k zsoldosainak
maga a kalifa ¢pÁttetett àkegyhÀzikÂtÊ, amely a mekkainak szakasztott mÀsa volt. çm
Al-Hallaj szents¢gt´rû mini-KaabÀjÀval maga ellen hangolta az Udvart, ellens¢geinek
tÀborÀt pedig v¢rig ingerelte hallgatÂsÀga z¡ll´tts¢g¢t ostorozÂ hitszÂnoklataival,
amelyekben mintegy kik´vetelte magÀnak a v¢rtanÃsÀgot.
S ekkor, tudtÀn kÁv¡l, olyan udvari intrikÀba keveredett, amely palotaforradalomnak indult. A szunni hanbalitÀk ÂkonzervatÁv szÀrnya el akarta mozdÁtani trÂnjÀrÂl a
gyermek Muqtadirt korrupt k´rnyezet¢vel egyetemben, ¢s ellenkalifÀt is jel´lt Ibn AlMutazz szem¢ly¢ben: Al-Hallaj lett volna vallÀs¡gyi tanÀcsadÂja ä àlelki vezetûjeÊ; mit
sem tudott rÂla, hogy ¢ppen ût kik mire szemelt¢k ki
a palotaforradalom dugÀba dûlt, s egyik Àldozata Al-Hallaj lett: azon nyomban
àrendûri fel¡gyeletÊ alÀ helyezt¢k, begyüjt´tt¢k ¢s lajstromba vett¢k az ellene felhozhatÂ vÀdakat. HÁvei szÀzÀval buktak le, magÀt a szentembert hÀrom napra kipelleng¢rezt¢k, feje f´l´tt a felÁrÀssal: A QARMATHIçNUSOK KUTYçJA. M¢g nem volt
veszve minden, titkos erûk a hÀtt¢rben ä fûrendü hÁvei ¢s Shagab, Muqtadir kalifa
anyja ä kereszt¡lvitt¢k, hogy megÃssza a v¢szt´rv¢nysz¢ket. De be kellett k´lt´znie a
palotÀba, ahol Nasr fûkamarÀs kegyes jÂindulatÀbÂl àv¢dûûrizetbenÊ ¢lt-Árt ¢s imÀdkozhatott. àSzabad ki-be jÀrÀsÀtÊ is biztosÁtottÀk ä azzal a felt¢tellel, hogy nem ¢l vele...
I. sz. 913-tÂl 922-ig ez a kilenc¢ves ÀllamfogsÀg volt ¢let¢nek legterm¢kenyebb korszaka. ZÀrt lakosztÀlyt ¢pÁtettek neki: lÀtogatÂkat fogadhatott, de onnan ki nem mozdulhatott
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fogsÀga idej¢n keletkezett teozÂfiai traktÀtusaiban Ãjraalkotta Iblis, a sÀtÀn alakjÀt.
NÀla a sÀtÀn nem a Gonosz, hanem a f¢lre¢rtett, f¢lresiker¡lt JÂsÀg ¢s a m¢rt¢ktelen
istenszerelem hordozÂja. Büne ä hogy çdÀm, az elsû ember elûtt nem volt hajlandÂ
t¢rdet-fejet hajtani ¢s lekuporodva meghunyÀszkodni ä nem bün, hanem az û nagyobbszerü, magasabb rendü imÀdÀsa Allah sz¡ntelen lÀtÀsÀban. Egyfelûl a teremtm¢nyt esendûnek/gyatrÀnak/gyarlÂnak tartotta (amit az iszlÀm Umma ÀltalÀnos z¡ll¢se
egyfolytÀban bizonyÁt), mÀsfelûl Teremt¢se t´k¢letess¢g¢ben az AlkotÂnak eleve nem
volt, nem is lehetett sz¡ks¢ge emez agyagbÂl gyÃrt hitvÀny f¢regre, aki csupÀn a Mindens¢g makulÀja. A sÀtÀn àIbrahim tanÃjaÊ, az egy-igaz ÀbrahÀmita hitvallÀsban a legigazabb hanif (egyistenhÁvû), mert elveti azt a manichaeus elgondolÀst, hogy a mindens¢gben, Allah mennyei trÂnjÀn kÁv¡l mÀsik trÂn ä ellenzi, hogy e trÂnon amaz
EllenlÀbas û legyen
Al-HallajnÀl a sÀtÀn a legszertelenebb istenszerelem kiszolgÀltatott foglya, a szerelemf¢lt¢s t¢bolyultja. Allahhal valÂ meg´lelkez¢s¢ben olyan, aki mÀs misztikus tÀrsat
a V ûleg¢nnyel egyes¡lû mennyei gy´ny´rben meg nem tür, ¢s Allah szerelm¢ben senkivel nem osztozik. Angyalterm¢szete r¢v¢n Iblis ezzel az Eggy¢olvadÀsnak oly tetûzû
fokÀra jutott, ameddig a mindk´z´ns¢ges teremtm¢ny fel-felvillanÂ Allah-lÀtÀsa ¢s eskÂros istenszerelme fel nem ¢r.
Hogy ellenûrizt¢k-e ÁrÀsait, ¢s nyomÀra j´ttek-e vajon e hallatlan, Allah-kÀromlÂ
tanoknak, a kicsemp¢szett ÁrÀsok tartalma kitudÂdott, avagy lehallgattÀk besz¢lget¢seit lÀtogatÂival ä nem tudni. AkÀr ennek volt tulajdonÁthatÂ, akÀr a szem¢lyi vÀltozÀsoknak a hatalomban, t¢ny, hogy pÀrtfogÂja, Nasr fûkamarÀs, szorult helyzet¢ben
k¢nytelen volt az àistenkÀromlÂtÊ a palotÀbÂl kilakoltatni. çtszÀllÁtottÀk a b´rt´nbe,
de itt is k¡l´n cellÀt toldottak az ¢p¡lethez, ahonnan a szentember ÀtjÀrhatott a t´ml´cfolyosÂkra, hogy àvigasztalÀst vigyen tÀrsainakÊ, ¢s kil¢phetett a kertbe, hogy ott
terÁtse le imaszûnyeg¢t; de t´bb¢ ÁrÂk¢szs¢get nem kapott.
Fû ellens¢ge, Hamid Ibn Al-Abbas, nagy hatalmÃ adÂb¢rlû ¢s Muqtadir kalifa bankÀrja el¢rkezettnek lÀtta az idût, hogy v¢gezzen vele. A cselsz´v¢s sakktÀblÀjÀn egyremÀsra f¢lretolja, lekenyerezi ä leb¢nÁtja vagy lehetetlenn¢ teszi mindazokat, akik rokonszenveznek vele: a g´r´g-eunuch Kushuri nagyvizÁrt, a szint¢n g´r´g szÀrmazÀsÃ
Nasrt, a fûkamarÀst, majd a hÀremben parancsolÂ Shagabot, a kalifa anyjÀt.
Perbe fogÀsÀnak hÁre lÀzba hozza Bagdadot. A àGyapjÃkÀrtolÂÊ hÁveinek t´megt¡ntet¢se zavargÀsokra vezet ä ami csak meggyûzi Hamidot a szufi szent veszedelmes
felforgatÂ voltÀrÂl, s mintegy meg¢rezve rajongÂi fegyverkez¢s¢t, nehogy a àTÁzezrekÊ
a t´ml´c megrohanÀsÀval kiszabadÁtsÀk, azonnal int¢zkedik.
Al-Hallajt lÀncokban hurcoljÀk elû b´rt´n¢bûl, ¢s àr´gt´nÁt¢lû v¢szt´rv¢nysz¢kÊ el¢
ÀllÁtjÀk. A fûbb vÀdak ellene: 883-ban a sÂfejtû robotra fogott zandzs rabszolgÀk lÀzongÀsÀnak û volt a felbujtÂja. A qarmathiÀnus zend¡lûkkel egy k´vet fÃj. Az AbbÀszida-ellenes k¡lf´lddel tartja az ´sszeesk¡vû kapcsolatot. Imposztor, aki kiadja magÀt a MegÁg¢rtetett Mahdinak. Krisztus-majmolÂ, aki hogy û volna Jissza mÀsodik testet´lt¢se, mer¢szeli hirdetni magÀrÂl. Bagdad mellett, tustari hÀzÀnak kertj¢ben àkegyhÀzikÂtÊ
emelt, mely a Kaaba szents¢ghÀzÀt formÀzza ä hogy eretnek p¢ldÀjÀval alÀÀssa az iszlÀm
´t´dik arkhanjÀt, a mekkai zarÀndoklatot. Allah-tagadÂ, aki fondorlatosan hitelt ad a
manichaeus t¢velyg¢snek. Allah-kÀromlÂ, aki Iblist, a Shaytant az istenszerelemben minden igazhÁvûnek f´l¢be helyezi. Allah-gyalÀzÂ, aki a Legfûbb L¢ny IgazsÀgÀnak, alHaqqnak nevezni ¢s ennenmagÀt egyl¢nyegünek hirdetni Allahhal nem Àtallja.
Ha Szent AgÀta rÀmosolygott levÀgott emlûire a tÀlon ä Al-Hallaj ´r´mtÀncot jÀrt
lÀncaiban, amikor a vesztûhelyre vezett¢k
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ha ezt akarta ä hogy mint hitegyalÀzÂ, kitaszÁtott ex-lex, halÀlok halÀlÀval haljon ä
ezt megkapta
m¢g hÀlÀlkodott is ¢rte, ¢s hogy fen¢kig ki¢lvezhesse, vÀlogatott kÁnzÀsait hÀrom
napra hÃztÀk ki ä hogy csonkÁttatÀsai k´zben megimÀdkozhasson, ¢s elkiÀlthassa ´nkÁv¡letes ig¢it ¢s mindazt, amit a lÀtomÀs a nyelv¢re ad. De mert a hagiogrÀfia a f´ld´n
jÀrÂ valÂsÀgÀbrÀzolÀsra f¡ty¡l, Al-Hallaj kegyesn¢l kegyesebb ig¢kkel vÀlaszolgat k¢rdezûinek, ¢s hosszan nyilatkozik nyelv¢nek kit¢p¢se utÀn is, t´vest¡l.
Az aprÀnk¢nt, szinte izromonk¢nt valÂ kiv¢gz¢s szadista katalÂgusa ez, sz¢thullana
tûle a cirkuszi szalmabÀb ä de Al-Hallaj csudamÂd gyûzi aranymondÀssal/´r´k ¢rv¢nnyel, v¢rrel, v¢re csurgÀsÀval akÂszÀm, ¢lete utolsÂ szikrÀjÀnak elaprÂzÀsÀval
belÀthatatlan t´meg n¢zi v¢gig, amint rÀm¢rik az ´tszÀz korbÀcs¡t¢st, hogy utÀna
mindjÀrt lecsapjÀk kez¢t-lÀbÀt, de m¢g van annyi l¢lekjelenl¢te, hogy karcsonkjÀval
bev¢rezze arcÀt: ànehogy bÀrki azt gondolja, ahogy kimegy belûle a v¢r, elsÀpadÀsa
hogy attÂl van, mert f¢l: a hûs´k v¢r¡kkel valÂ sz¢pÁtkez¢se mÀr ilyenÊ
hü szolgÀja arra k¢ri, hagyjon rÀ ´r´k¡l ¢letvez¢rlû ig¢t, ¢s û Ágy vÀlaszol: àMegvigyÀzd, hogy f´l¢be kerekedj ´nn´n gyarlÂ magadnak; nehogy ´nn´n gyarlÂ magad
kerekedj¢k f´lib¢d.Ê
A müsor vÀltozatos volt, ¢s akik nem lÀthattÀk, a hÀtul ÀllÂknak tovÀbbadtÀk szÀjrÂl
szÀjra. A hÂh¢r kitolta a szem¢t, ¢s levÀgta az orrÀt. A sokasÀg àmegk´vezteÊ. Minthogy
a vakmerû a bÀntÀsok megbocsÀtÀsÀval vÀlaszolt, a hÂh¢r nekik¢sz¡lt, hogy kimetssze
nyelv¢t
àA nyelv¢t a gyalÀzatosnak, a nyelv¢t! ä kiÀltott oda egy vicsorgÂ v¢n banya ä, mi
jogon veszi szÀjÀra ez a kis nyomorult gyapjÃkÀrtolÂ Allah szent nev¢t?!Ê
àBe¢ri a Szerelmes annyival, hogy megalÀzkodhat Allah elûtt, ki n¢ki az û Egyetlene, az Egyed¡l-ValÂ!Ê A szentember ez ´r´k ¢rv¢nyü ig¢kkel vÀgott vissza, ¢s az
asszonyra ki´lt´tte a nyelv¢t. DacoskodÀsÀ¢rt a hÂh¢r m¢ltÀn b¡nteti azzal, hogy azon
nyomban megmarkolja, ¢s k¢s¢t rÀhelyezi a kÀromlÂ hÃsdarabra, hogy kivÀgja.
Szenved¢st´rt¢net¢nek egyik vÀltozata nem emlÁti keresztre feszÁt¢s¢t: nyelve kimetsz¢se utÀn fej¢t veszik àaz esteli ÀjtatossÀg idej¢nÊ.
A mÀsik vÀltozat szerint a rendelet, hogy a kalifa engedelm¢vel ¢s parancsÀra fej¢t
vÀlasszÀk el t´rzs¢tûl, az esteli ÀjtatossÀg utÀn, vagyis k¢sûn ¢rkezett, ¢s a fûveszt¢st
mÀsnapra halasztottÀk. Al-Hallajt ¢jszakÀra ott hagytÀk, ahova a korbÀcsolÀshoz felk´t´tt¢k volt, ¢jhosszat ott kÁnlÂdott kilÂgva c´l´p¢n ä de mÀr nem is û, csak az a keze-lÀba-hÁja csonk, ami maradt belûle; ¢s m¢g besz¢lt, nyilatkozott, hajnalba nyÃlÂ kegyes tÀrsalkodÀst folytatott k´r¢ gyülû szufi tÀrsaival a szufi elhivatottsÀg term¢szet¢rûl, az igazhÁvû l¢lek foglyulejtetts¢g¢rûl Allahban, a szerelmi meggy´t´rtet¢s
sz¢ps¢g¢rûl ¢s magasztossÀgÀrÂl, valamint az eltün¢srûl ¢s megsemmis¡l¢srûl, a fanÀrÂl az eggy¢ vÀlÀs istens¢g-tengerz¢s¢ben.
Egy harmadik vÀltozat szerint (m¢g megvolt a lÀba), amikor, elûvezetve, a vesztûhely magasÀn a kiv¢gzûkeresztet megpillantotta ä a keresztet, ami a àKrisztus-majmolÂnakÊ kijÀr ä, Ãgy megkacagta, hogy a k´nnyei potyogtak. Majd a kampÂkat mustrÀlva, amelyekkel kez¢t-lÀbÀt Àltalverve rÀszegezik, a keresztfÀra heverve ¢s k¢szs¢ggel
rÀigazÁtva tagjait, Ágy szÂlt:
àñ, Allah, Te, Aki mindenfelûl k´rny´s-k´r¡l megtetszel nekem, ¢s magam Ten¢ked merrûlfelûl megtetszem, de a titok fÀtyolÀval arrÂlfelûl nem fedezed OrcÀd
ä Urunk. Bel¢d vetem bizodalmamat, hogy megadod, ami nekem kijÀr, ¢s magam
meg bizodalommal vagyok ezen HozzÀd valÂ felindulÀsomban, hogy megadom, ami
Ten¢ked kijÀr.Ê
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Egy negyedik vÀltozat szerint hajnaltÀjt fej¢t vett¢k, ¢s csonkolt test¢bûl ami maradt,
csak azt feszÁtett¢k keresztre; ¢s csodÀk csodÀjÀra ä a csonk m¢g ¢lt. Lev¢tel utÀn keresztj¢rûl (1) a testet szalmatrÀgyÀba g´ngy´lt¢k, olajjal le´nt´tt¢k, el¢gett¢k, ¢s Àtvitt¢k egy magas promontÂriumra ¢p¡lt mecsetbe a Tigris partjÀn. Onnan, a minaret
legfelsû erk¢ly¢rûl a folyÂ f´l¢ ä a hamvakat beleszÂrtÀk a sz¢lbe; (2) feln¢gyelt¢k, ¢s
Bagdad n¢gy kapuja mellett a vÀrosfalra kiszegezt¢k; (3) fej¢t elûbb b´rt´ne pÀrkÀnya
alatt kilÂgattÀk, majd pÂznÀra tüzve v¢gighurcoltÀk KhorasszÀn vÀsÀrvÀrosain elrettentû p¢ldÀul: àÁgy jÀr az, aki az AbbÀszidÀk uralma ellen lÀzadÊ.
HalÀlakor egyes forrÀsok szerint 64, mÀsok szerint 68 ¢ves lehetett.
F¢lt¢keny tÀrsai k´z¡l ÀtkozÂdÀsaival kitünt egy sÁita misztikus, bizonyos Shalmagani; ez tajt¢kzÂ d¡h¢ben kanboszorkÀnynak b¢lyegezte kiv¢gzett rivÀlisÀt, aki a KorÀn
kiszabta b¡ntet¢s¡l (5: 33; 20: 74; 26: 49) àaz idûk v¢gezet¢ig az ´r´k tüzben ¢gÊ.
A t´rt¢nelem irÂniÀja, hogy Shalmaganit i. sz. 933-ban ugyanÃgy v¢gezt¢k ki, ugyanott; Al-Hallaj esk¡dt ellens¢g¢t ¢s halÀlba hajszolÂjÀt, a kegyvesztett Hamidot pedig
i. sz. 924-ben, egy disznÂ àtisztÀtalanÊ bûr¢be varrva, ´szv¢ren v¢gigvitt¢k Bagdad
utcÀin, mÁglen v¢gezet¡l a feld¡h´d´tt t´meg meglincselte
szÀzadokon Àt mindig akadtak hitjogtudÂsok, akik egymÀsra rÀlicitÀlva, ¡gybuzgÂn
bizonygattÀk Al-Hallaj bün´ss¢g¢t ¢s az Át¢let helyes, m¢ltÀnyos ¢s m¢rt¢kletes voltÀt.
*
Ellent¢tben a zsidÂkereszt¢ny SzenthÀromsÀg Egyisten attribÃtumaival, Allah attribÃtumai a valÂsÀgnÀl milliomszor valÂsÀgosabbak, kilencvenkilenc tiszteletnev¢nek entitatÁv jellege van.* A KorÀn mennyekben ûrz´tt vÀltozata r¢szes¡l Allah l¢nyegis¢g¢ben, ¢s minden elk¢pzelhetû àszentÁrÀsnakÊ olyan szuperlatÁvusza, hogy annak a F´ld´n szÀzezerszÀmra ûrz´tt KorÀn halovÀny mÀsa ä alig-vÁzjele csupÀn. Allah oly termetes, hogy t´m¢rdeks¢g¢vel bet´lti az eget; trÂnja egy merû gy¢mÀnt, de annak sem
akÀrmilyen, hanem a Mennyek KÀrbunkulusa, amely ä fajsÃlyra, forgalmi ¢rt¢kre,
minûs¢gi karÀtra, gyatrÀcska fogalmainkkal, aprÂka l¢pt¢keinkkel utol¢rhetetlen
de trÂnjÀn sem Ãgy ¡l, ahogy kurtÀcska f´ldi esz¡nkkel az ¡l¢st/¡lepet ¢rtelmezni
szokÀsba vett¡k; ý ugyanis a trÂnus ¡l¢s¢n mintegy àlebegÊ; hisz alighogy bele¡lne,
abban a szempercenetben a gy¢mÀnttrÂn, gy¢mÀntemelv¢nyest¡l ä elolvadna ¢s miv¢? F¢nny¢, nagyon term¢szetesen, beleolvadva az istens¢gbe, l¢v¢n Allah maga is
àf¢nyl¢nyÊ, de annak olyan felsûfoka, hogy ekkora f¢nyerûrûl/lumineszcenciÀrÂl a f´ldi Ávf¢nyek Àlmodni sem Àlmodhatnak ä a l¢zersugÀr hozzÀ k¢pest taplÂ ¢s kova
az istens¢g akkora f¢nyt Àraszt, hogy attÂl nem lÀtni az istens¢get, ¢s maga az istens¢g akkora, hogy Tûle nem lÀtni a belûle ÀradÂ f¢nyt. (Igaz, ha isten¢vel nagyzolni
kell, az iszlÀm m´g´tt a kereszt¢nys¢g sem marad el, mondvÀn, hogy a f´ldi f¢ny az
istens¢g Àrny¢ka csupÀn, lex est umbra Dei. ºresen csengû udvari szÂlamok ezek, amilyenekkel a Mindens¢g UralkodÂjÀnak udvarlÀsÀra jÀrulni szokÀs, kivÀlt, ha àodÀigÊ
felengedik a nÀszra/egyes¡l¢sre bejelentkezû misztikust)
az informÀciÂk olyan t´mege Àll rendelkez¢s¢re a jÀmbor kÁvÀncsiskodÂnak arra
* Ruzbihan Baqli szerint Allah attribÃtumai oly moduszai az istens¢gnek, amelyek r¢v¢n L¢nye k´lcs´n´s
egymÀsrahatÀsban van az ideigvalÂ, halandÂ vilÀggal. K¢t csoportjuk van: (1) az isteni fens¢g attribÃtumai,
amelyek Allah hatalmÀt ¢s haragjÀt ¢reztetik; ¢s (2) az istensz¢ps¢g attribÃtumai, amelyek Allah k´ny´r¡let¢t ¢s irgalmÀt k´zvetÁtik. (V´. MYSTICISM AND THE RHETORIC OF SAINTHOOD IN PERSIAN SUFISM , by C. W.
Ernst. Curson Press, London, 1996.)
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n¢zv¢st, hogy Allah mekkora, angyalai mekkorÀk ä hogy abba belesz¢d¡l. A trÂn smaragdzsÀmolyÀnak irdatlansÀga ¢s intersztellÀris tÀvolsÀga a trÂn lÀbÀtÂl, a trÂnûrzû
szÀrnyas sÀrkÀnykÁgyÂ m¢retei ¢s tisztelettudÂ tÀvolsÀga a trÂn zsÀmolyÀtÂl stb. çmde
nem kell aggÂdnia rÀdiÂcsillagÀszainknak, ha a mennyei tÀvolsÀgok e t´mkeleg¢n, az
ezer m¢rf´ldek e tobzÂdÀsÀn legeltetik a szem¡ket; hiszen tudott dolog, hogy a ma
ismert multiverzum l¢pt¢k¢n e k¢t istens¢g ä akÀr a SzenthÀromsÀg Egyjahv¢, akÀr
Allah, az Irgalmas, a K´ny´r¡letes ä alig megtetszû jÀt¢kfigura csupÀn, dobozbÂl rugÂdzÂ keljfeljancsi, rÃdon bukfencet forgÂ rongypojÀca
ami az Allahhal, a àVûleg¢nnyelÊ ä avagy a Kozmikus Mohameddel, a àT´k¢letes
F¢rfiÃvalÊ valÂ szerelmi egyes¡l¢st, annak megvÀgyÀsÀt ¢s ´r´mteli beteljes¡l¢s¢t illeti, csak a vak nem lÀtja, mi a mozgatÂja: az arab K´zel-Kelet homoszexualitÀsa minduntalan ki¡tk´zik belûle, s valÂjÀban ez az, ami a misztikus ezot¢riÀk k´nt´s¢ben a
farÀt himbÀlja. K´zismert, hogy egyn¢mely nagy szufi szent hÀztartÀsÀban a n¢gy feles¢g mellett fiÃszeretû is ¢lt, akit a àtanÁtvÀnyokÊ k´z¡l vÀlasztott s le-lecser¢lt, de amÁg
a sz¢p leg¢ny bÁrta kegyeit, û volt a àfûfeles¢gÊ, titoknok, testûr, akolita az UdvarnÀl,
ÃtitÀrs a mekkai zarÀndoklaton. Az sem v¢letlen, hogy a szufik k´z´tt, m¢g rendhÀzaikban is, nagy kultusza volt a kendûz¢snek, az illatszereknek
a rossznyelvek szerint a szufi ezot¢riÀkban talÀlkozni Allah ànemi szerv¢velÊ is, m¢reteivel, gerjedelm¢vel ¢s ondÂjÀnak TejÃt-ki´ml¢seivel. E kiadatlan ÁrÀsok ismeretlenek elûttem, de nem tartom lehetetlennek ä hiszen egy kev¢ss¢ ismert Âg´r´g hitrege szerint Zeusz, roppant hÁmtagjÀt a khaoszmoszba beleeresztve, vilÀgot teremtett;
¢s tudjuk, milyen orszÀgos jelentûs¢ge volt ñegyiptomban a fÀraÂ nagy, templomi
maszturbÀlÂszertartÀsÀnak, mi n¢lk¡l a Mindens¢g Rendje ´sszerogyott volna
de m¢g ha a szufi misztika ismert korpuszÀnÀl maradunk, akkor is van min Àmuldoznunk el¢g. így pl. ami Allah àNyakszirtj¢nekÊ vagy csupa f¢ny àOrcÀjÀnakÊ megpillantÀsÀt illeti, a Vele valÂ mentûl kegyesebb tÀrsalkodÀst, vagyis hÀt az istenlÀtÀst az
elragadtatÀsban ä nos: mi sem term¢szetesebb, mint hogy e lÀtÀsok oly valÂsÀgosak,
hogy realitÀsuk t´m¢nyebb a h¢tk´znapok valÂsÀgÀnÀl; Àm nek¡nk ä messzirûl, ¢ktelen messzirûl ¢rkezû kÁv¡lÀllÂknak csak Ãgy valÂsÀgosak, amilyenek Marcel Marceau
à¡vegfalaiÊ: ahogyan û a levegûn, a l¢gnemü semmin araszolva v¢gigsimÁt, benn¡nk,
n¢zûkben menten felmer¡l az ¡vegfal ¢rzete, àkirakat¡vegnekÊ ¢rezz¡k azt a semmit,
s oly vastag tÀbla¡vegnek, hogy lehetetlen volna àbelel¢pniÊ vagy àÀtl¢pni rajtaÊ.
Ruzbihan Baqli, aki 270 ¢vvel Al-Hallaj utÀn ä i. sz. 1128-ban sz¡letett, ¢s oly àf¢ny¢rz¢kenyÊ volt, hogy mÀr gyermeks¢g¢ben, 3, 8 ¢s 15 ¢ves korÀban voltak istenlÀtÀsai,
a kevesek k´z¡l valÂ, aki rokonszenvez a àKrisztus-majmolÂvalÊ, jÂllehet n¢ven nevezni û sem meri. ¹NKíVºLETESEK ARANYMONDçSAI cÁmü KommentÀrjÀban t´bb vÁziÂban kÀrhoztatja a szufi szentek ¡ld´zûit: egyik ilyen p¢ldabesz¢dszerü lÀtÀsÀban
sivatag k´zep¢n talÀlja magÀt, ahol egy àsÀrga szûrü szelindekkelÊ talÀlkozik. A kutyÀt
a vizionÀriusok bÀntalmazÂi/rÀgalmazÂi, shariamagyarÀzÂk, KorÀn-recitÀlÂk, vizÁrek,
fûrendek, bÁrÀk, prib¢kek, porkolÀbok: a Hamisak t´megest¡l ÀlljÀk k´r¡l. SzÀjukat
kitÀtjÀk, nyelv¡ket kilÂgatjÀk ä ¢s a szelindek egymÀs utÀn szaggatja ki a rÀgalmazÂk
nyelv¢t. Ekkor a magasbÂl angyalhangot hall, ¢s a Hang Ágy szÂl: àez a szelindek a
pokolkutyÀk egyike: rÀgalmazÂ nyelvekkel tÀplÀlkozik. Aki rÀgalmazÂnak a sÀrga szûrü
szelindek a nyelv¢t befalta, az t´bb¢ nem kedves Allah elûtt, ¢s a paradicsom kapuja
bezÀrul elûtteÊ.
A perzsa Ruzbihan Baqli iskolap¢ldÀja a grafomÀniÀs lÀtnokoknak; alakja legendÀs,
¢letmüve belÀthatatlan ä de legendÀja feled¢sbe mer¡lt, müvei elsikkadtak; irodalmi
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¢bresztgetûi jÂvoltÀbÂl mÀr csupÀn ´t´d¢re r´vidÁtett kompendiumot szedhetett ki
belûle a nyomdai f¢nyszedû komputer, amelynek az a fonÀk szerep jutott, hogy f¢ny¢vel az Ãjkori obskurantizmust szolgÀlja. Ezzel szemben Al-Hallaj ä akinek minden ÁrÀsÀt gondosan ´sszekaparta a vÀdhatÂsÀg ¢s el¢gette a hÂh¢r, akkora gyüjtem¢nyes ¢letmüvel dicsekedhet, hogy az csodÀval hatÀros. ýt nem kellett ¢bresztgetni, mert kirakatper¢nek botrÀnya szÀzadrÂl szÀzadra Ãjra tÀmadt, ¢s a jÀmbor ¢rdeklûd¢s megÃjabb àmüvekÊ kitalÀlÀsÀra sarkallta hitbuzgÂ kompilÀtorait.
Az Al-Hallaj-¢letmü magva alkalmasint azokbÂl a àh¢zagpÂtlÂÊ fragmentumokbÂl
Àllt elû, amelyeket hÁvei Ártak: hol szÂrÂl szÂra bet¢ve tudta ä hol visszaÀlmodta a rajongÂ eml¢kezet. De mert a hosszÃ ¢letü szentembern¢l a szellem idûnk¢nt rÀun ´nmagÀra, ¢s kiv¢telesen Àtcsaphat ´nmaga ellent¢t¢be (hogy r´gt´n utÀna megbÀnja)
ä BaqlinÀl is elûsettenkedik a àk¢telyÊ vagy annak csenev¢sz dugvÀnya, ¢s egyik lÀtomÀsÀrÂl Ágy Ár: àFeltekintettem Allah ýnagyszentfels¢g¢re, ¢s lÀtvÀn Rajta, hogy a t¡nd´kletess¢g mi csudÀit formÀzza, Ágy szÂltam az ¢n szÁvemben: Ïhogyan zuhanhattÀl
Te-Mindens¢ged Egyed¡l-ValÂsÀgÀbÂl idÀig, hogy merû szimbÂlum l¢gy, s a puszta
szÂk¢p maradjon belûled?Î Ekkor Allah k´zel l¢pett, kirÀntotta alÂlam (v. elrÀntotta
tûlem) imaszûnyegemet, ¢s Ágy szÂlt: Ïçllj meg, s ne mozdulj! Mi gondolÂdik elm¢dben? MÀr meg k¢telkedn¢l bennem? Annak okÀ¢rt OrcÀmat Ámhol el¢bed tÀrom, hogy
bizalmas k´zels¢gben HozzÀm simulhass, ¢s eggy¢ forrhass Velem.Î Azon nyomban a
fens¢g ¢s a sz¢ps¢g felt¡nd´k´lt K´r¡le ä mely isteni jegyeknek se szeri, se szÀma;
magam meg, a gy´ny´rüs¢g e hosszan tartÂ pillanataiban Ãgy v¢ltem, hogy ý akkoron
mintha egy mÀsik testi szem¢ly lett volna.Ê
(Mely lÀtomÀsnak a v¢g¢n csattanÂ mi k¡l´n´s diagnÂzisa...)
M¢g vilÀgosabban lÀthatta szellemi ÀllapotÀt maga Al-Hallaj, amikor szavait feljegyzû szemtanÃja szerint keresztre feszÁttet¢se elûtt mintha keserüen kifakadt volna, amikor az ¢gre kiÀltott, mondvÀn: àñ, Uram! Csak a megbomlott elme mondathatja velem, s amibe engem Ágy belevetett¢l, csupÀn a t¢boly teszi, hogy vÀlton-vÀltig azt hirdessem: Te mentûl szentebb Szents¢gedet!Ê
E fokozhatatlan dicsûÁt¢s hallatÀra megtorpanunk. Ruzbihan Baqli valamely milliomodik vÁziÂjÀt id¢zi esz¡nkbe, amelyben a perzsa szufinak minden tartomÀnyÀval
megnyÁlt az ¢g, Ãgy, hogy az Illiyyin (a MennypallÀs) v¢g¢ig ellÀtott. A Rejtett VilÀgban
ekkor Allah f¢nyalakjÀt pillantotta meg, amint az ¹r´k Egyed¡l-ValÂ a sivatag sz¢l¢n
¡lt. A k´zeledût lÀtva a Teremtû felkelt ¡ltû hely¢bûl, ¢s v¢gigvezette szerelmes¢t a
Rejtett VilÀgon. Hetvenezer ¢vig mentek, s bejÀrtÀk a Hetven FÀtyol Rejtette Mindens¢gnek mind a hetvenezer sivatagjÀt. Mikoron az utolsÂ sz¢l¢hez ¢rtek, ¢s a szufi
(a l¢t) utolsÂ fÀtylÀn is Àtpillanthatott, Allah Ágy szÂlt: àímhol lÀtÂ szemeddel lÀthattad.
Hetvenezer ¢vig kell zarÀndokolnod, hetvenezer sivatag homoktenger¢n kell ÀtgÀzolnod, mÁglen e belevakulÀsban felismered Allah Romolhatatlan OrcÀjÀt ¢s RÂla kiÀradÂban a Teremtû F¢nyl¢s lesugÀrzÀsÀt...Ê
Az a gyanÃ k´rny¢kez, hogy amint a bûs¢g elsû h¢t ¢vszÀzadÀra h¢t szük ¢vszÀzad
k´vetkezett, a szufi vizionÀriusok lÀtÀsa, a lÀtomÀsok ontÀsa/leÁrÀsa valahogyan kegyes
gyakorlattÀ egyszerüs´d´tt, mind kevesebb volt benne a megihletû ´nkÁv¡let, ¢s mind
t´bb a rutin; mÁg v¢gezetre a K´zel-Keletet szennyezû, hangosan dudogÀlÂ autÂforgalomban ¢s a l¢gl´k¢ses g¢pek lerobajlÀsa alatt, a mai m¢lyponton azzÀ lett, ami jÂ
ideje volt: irodalmi müfaj, müforma lett belûle. S az àistenlÀtÀsnakÊ vallÀsleutÀnzÂ,
hiedelem¢hes korunkban amilyen replikatÁv ereje van, bizonnyal nem fog sokÀig vÀratni magÀra CD-n az a szoftver, amelynek segÁts¢g¢vel ä komputer¢nek k¢pernyûj¢n,
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m¡ezzingajddal, zen¢vel ¢s kellû csÁzelt sz´veggel hozzÀ ä bÀrmikor ki-ki beprogramozhatja a maga istenlÀtÀsait
a kultÃrk´r´k k´z´tt felnyÁlÂ szakad¢k f´l´tt, a tÀtongÀst meg¡lû pÀrÀllÂ k´d´n kereszt¡l az àistenf¢nyl¢s ÂceÀnjaÊ alig pislÀkol. Bizonytalan hunyorgÀsa Ruzbihan Baqli
gyakori sivataglÀtomÀsa k´z¡l azt a hetvenezret juttatja esz¡nkbe, amelyet v¢gigjÀrt
Allah kalauzolÀsÀval egy hetvenezer ¢vig tartÂ Àlomban. De mert a mi sorvatag k¢pzelûerûnk a phantasia kataleptik¢ ä a megbizonyosodÀs ily magas fokÀra vergûdni nem
tud, s f¢nyl¢stûl elszokott vakondokszem¡nkkel k¢ptelenek vagyunk csak ¢szrev¢telezni is ama àf¢nyÂceÀntÊ, f¢lû, hogy mi magunk ha hetvenh¢tszer hetvenezer esztendeig vÀndorolnÀnk a sivatagok mÀsik hetvenezr¢n, akkor sem ¢rkezn¢nk mÀshova,
mint ahol hetvenezerszÀm Ãjabb bejÀrnivalÂ sivatagok k´vetkeznek, s nek¡nk sehol
ama f¢ny´z´n. Benn¡nk, a szekulÀris vilÀg vakondokjaiban is ugyanÃgy mük´dik az
optikus reflexÁv, de tÃlteng¢se t¢bollyÀ, tombolÀsa istenlÀtÀssÀ nem fajul. Allah t´m¢rdeks¢g¢nek tartozunk e t´redelmes vallomÀssal: az istenlÀtÀsok irodalmi lÀva´ml¢s¢ben csupÀn az egyhangÃsÀg sark´vi ÂceÀnjÀt lÀtjuk; s Allah bocsÀssa meg, de az istenszerelem ´ld´klû verseny¢ben a szufi lÀtÂemberek l¢giÂja szÀmunkra mÀr-mÀr azokra
az ÀdÀzul harcolÂ t¡z¢rzÀszlÂaljakra eml¢keztet, amelyek ä a tr¢famester szerint ä àt´lt´ttek-lûttek, t´lt´ttek-lûttek, aztÀn mÀr nem is t´lt´ttek, csak lûttek...Ê.
A judaeo-iszlÀm, akÀrcsak a zsidÂkereszt¢nys¢g ä nem annyira megvÀltÂvallÀs, mint
inkÀbb Át¢letvallÀs: kÀnonjÀban a v¢gÁt¢let k´zponti, axiomatikus szerepet jÀtszik.
A kereszt¢nys¢g mint Át¢letvallÀs nem Àllta ki az idûk prÂbÀjÀt, ¢s a àMegÁt¢lû J¢zus
KrisztusÊ MÀsodik Elj´vetel¢nek katasztrofÀlis elmaradÀsa Âta hol bibliÀs szÀmmisztikÀval az idûpont pszeudoprofetikus helyreigazÁtÀsÀra, hol a v¢gÁt¢let eszm¢j¢nek elszemf¢nyveszt¢s¢re/bagatellizÀlÀsÀra t´rekszik, ¢s mell¢besz¢l. Elgondolhatni, az iszlÀm vilÀg medressz¢iben ¢s nyolcszÀz szufi rendhÀzÀban mekkora visszatetsz¢st sz¡lt,
¢s micsoda felzÃdulÀs jÀrhatott a nyomÀban, amikor Al-Hallaj àa Titokzat ¹sv¢ny¢nek
MegnyitÂjÀtÊ, magÀt a PrÂf¢tÀt is kikezdte. Nem kevesebbet ÀllÁtott RÂla, mint azt,
hogy misztikus feladatÀnak nagysÀgÀhoz nem volt m¢ltÂ, mivelhogy a Hira Hegy¢n,
ahol Allah szÁne elûtt Àllt, ¢s az istens¢g mÀr ¢pp àa Teljes MegmutatkozÀsraÊ k¢sz¡lt,
hogy a teremtm¢ny elûtt OrcÀja F¢nyl¢s¢t elfedezû fÀtylÀt f´llebbentse ä û, Mohamed,
visszahûk´lt, meghÀtrÀlt, idû elûtt elfutott, ¢s mit sem lÀthatott Belûle. Kegyes elgyÀvulÀsÀnak egyenes k´vetkezm¢nyek¢pp a PrÂf¢ta teljes àvilÀgkorszakkalÊ k¢sleltette
az UtolsÂ ít¢let elk´zelg¢s¢t. Hogy ez az idû elûtt mit jelenthetett ¢s e nagy-sok m¢ly¢rtelmüs¢gnek mi a teolÂgiai vet¡lete ä errûl a Kalam hittudÂsait k¢ne megk¢rdezni,
jÂmagam nem hajazom. °gi Vûleg¢nye kegyelm¢bûl a megamÀrtÁrnak ez a PrÂf¢tÀt
lekicsinylû/gyanÃsÁtÂ innuendÂja feled¢sbe mer¡lt, ¢s csodamÂd per¢ben nem ker¡lt
rÀ a vÀdpontok lajstromÀra...
ä Egy¢birÀnt? Hogy a Nyugat elsû szÀmÃ erotikus fetise a nûi mell ä meglehet; de
Epheszoszi Artemisz ezer emlûj¢vel az emberlÀnya nem versenyezhet. AkÀr homo-,
akÀr heteroerotikus az embergyereke, csak egy vaginÀja/rectuma/p¢nisze van; s bÀrmennyire beletemetkezik, hogy valÂsÀggal Benne ¢l a Vele valÂ szerelmi eggy¢ forradÀsban, s legyen bÀr a àV ûleg¢nyÊ maga Allah, az orgiÀzÀs kombinatorikÀja szük hatÀrok k´z´tt mozog. Szentembereik àmisztikus orgiÀikatÊ megfejelik ugyan az optikus
reflexÁv àf¢nyt¢bolyÀvalÊ, Àm ha ilyet¢n ´nkÁv¡letes lÀtÀsaikat d´lyf´s-f´l¢nyesen àa
megismer¢s egyetlen igazi eszk´z¢nekÊ proklamÀljÀk ä Ãgy messzebb ¢s rem¢nytelen¡l tÀvolabbra mÀr nem is sodrÂdhatnÀnak megismer¢stûl/b´lcselettûl. Mintha csak
Iamblikhosz àhisz¢kenys¢gi imperativusÀnakÊ t´m¢ny oldatÀt vezett¢k volna be epi-
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durÀlisan gerinccsatornÀikba ä eszement-vakon hisznek-hitetnek hihetût-hihetetlent;
leterrorizÀljÀk a bÀtortalan mutazilitÀt, mint a hell¢n falszafa megm¢telyezettj¢t, ¢s halÀlra keresik, aki elejti az istenelm¢letet, ¢s Allahon tÃladott. Sem Suhrawardi, sem
Al-Arabi, sem Al-Hallaj, sem Ruzbihan Baqli f¢nyûr¡lete a jelens¢gvilÀgra magyarÀzatot nem ad; ¢s ahogy nem ad a l¢tez¢s l¢tmÂdjÀnak a àcsodÀjÀraÊ, arra sem ad, hogy
a l¢teg¢sz àcsodÀjaÊ mi¢rt van egyÀltalÀn ä mÀrmint ha (Wittgensteinnel) a l¢t megl¢te
àcsodaÊ, ¢s nem az egyszerü adottsÀg, ¢s ezen nem vÀltoztat a neml¢t idiotizmÀjÀnak a
k¢pzelg¢se, nyelveink lyukszava.
HÂdÁtÀsok, behÂdolÀsok, hekatombÀk, elzÀrkÂzÀsok: mÀsf¢l ezer esztendû f¡stk´d¢ben f¡rk¢szve, ez minden, amit rÂluk mondhatunk
ez a tÀvolsÀg ¢s ez az idû kellett hozzÀ, hogy a hombÀrban ÀllÂ szufi irodalom tengerzû àistens¢g¢bûlÊ a sivÀr egyhangÃsÀg tengere legyen; mert annyi szent, hogy benn¡nk nem k´vetkezett be sem a f¢nynek istenn¢ ä sem az istens¢gnek f¢nny¢ valÂ
transzmogrifikÀciÂja. Ezer ¢s egy jel mutat arra, hogy megszÀllottjaik eszk´zeikben
nem vÀlogatÂsak, ¢s ellentmondÀst nem türû hiedelmeik elfogadtatÀsÀra ànem n¢znek sem istent, sem embertÊ.
ä ä ä vajon hÀny tucat porrÀ t´rt ¢s kapszulÀban, l´ketes gyÂgyszerk¢nt adagolt
Buddha, Hume, Kant ¢s Nietzsche k¢ne ahhoz, hogy ezt a milliÀrd igazhÁvût fel¢bressze a metafizika ÂlomÀlmÀbÂl? °s nek¡nk meg (ahelyett, hogy berendezkedn¢nk
a sopÀnkodÂ, politikailag korrekt k¢zt´rdel¢sre), nem volna-e javallatos nek¡nk is, ezen
a ä ha nem is sokkal, de valamivel jÂzanabb, valamivel felnûttebb ä szekulÀris orbitusunkon felk¢sz¡lni erre a mozgolÂdÂ/ocsÃdÂ felr¢m¡l¢sre; elv¢gre ki annak a megmondhatÂja, hogy annak a sok megatonnÀs szellemi robbanÀsnak hovÀ-hovÀ nem l´vellnek a protuberanciÀi, merre nem r´p¡lnek roncsolÂ repeszei...?
ä ä ä vajon az emberis¢g vilÀgnagy gyermekkertj¢ben a soros egregorosznak nem k¢ne-e vÀltig r¢sen lennie, hogy megf¢kezze makrancosait, ´nmagukban is kÀrt tevû zabolÀtlanjait, elej¢t vegye a f¢ktelenkedûk hitb¢li/etnikus tisztogatÀsainak ä ¢s
amennyire lehet, semlegesÁtse a pajkosok v¢szjÂslÂ szembenÀllÀsait, elszigetelje prÂbahÀborÃit...?!

LÀszlÂ No¢mi

NEKROLñG
HozzÀnk a f¡st´s ¢ji rend valÂ
e kocsmÀban, hol meghÃzÂdhatunk
elisszuk isten sz¢p eg¢t, ha jÂ
ha rossz napokkal k¡szk´dik a h¢t
a hÀt, a lelkiismeret
lesz¡nk m¢g boldogok, szelÁdek, csendesek
a hiÀny¢rzet¡nk is lesz nagyobb
mint eddig bÀrmikor, lesz inni ok
t´bb, mint el¢g, a harcot kezdje ¢s
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viselje mÀs
mert helyzet¡nk korÀntsem oly vitÀs
e kocsmÀban, hol ´sszetartozunk
elisszuk egymÀs ¢let¢t, hiszen
r¢gÂta rÂlunk szÂl a gyÀszbesz¢d,
szivem.

FILMKOCKA
°szre sem vettem, elutaztÀl.
A sÁrod mellett csak nevettem,
feh¢r-fekete ÀlruhÀban, ´nfeledten,
ahogyan egyszer te nevett¢l
a fÀk ¢s holt fiad k´z´tt,
mÁg ¢rt a szûlû, hullt a mÀk,
bomlottak ¢gû dÀliÀk
a kerteken s az arcodon,
amirûl mÀig sem tudom
utolsÂ percben mit takart,
morzsÀnyi gy¢mÀntot, szakadt,
hÀborÃ-¡lte holdakat,
anyÀd szem¢t, csapzott hajÀt,
´r´k hajnalok hajnalÀt
az Àzott krumplif´ldeken
s a veszekedû szerelem
bolondos vadhajtÀsait;
v¢get nem ¢rû f¡gg´ny´k
futÂ szeg¢ly¢t, gyors halÀlt
vagy csak a k´nnyü, lÀgy mosolyt
mire az ajkad rÀtalÀlt?
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Mecseki Rita Eszter

TçJK¹LTEM°NY
A tested, ha n¢zem,
gy´ny´rü tÀj.
Gy´ny´rü tÀj¢k,
hajlataid.
Dombok ¢s hegyek!
SÁkvid¢ken jÀrok,
erdûs¢gekben, bozÂtban
bujkÀlnak ujjaim.
Tekintetedben
megmosakszom.
°s ruhÀmat, ha
megmer¡l´k benned,
gondtalanul partodon
felejtem.

TATJANA LEVELEIBýL
N¢zze, nem vitatkozom. Legyen,
ahogy akarja. Csak akarjon
v¢gre valamit, ha k¢rhetem.
Csak akarjon v¢gre valami
olyat, amivel bebizonyÁtja
nek¡nk, hogy Maga az¢rt f¢rfi.
°rezni akarom a tekintet¢t.
°rezni akarom v¢gre, hogy
levetkûztet a tekintet¢vel,
hogy a szem¢vel (legalÀbb)
v¢gigsimÁtja testemet.
Ha v¢gre k¢pes lenne meg¢rinteni, ¢s ha egyszer
v¢gre megfognÀ a seggem,
akkor tudnÀm, hogy Maga
az¢rt m¢g valÂban f¢rfi,
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¢s ¢l, mozog, akar valamit.
De Ágy, Ágy nem lesz¡nk jÂban.
Csak tesz-vesz k´r¡l´ttem,
a keze izzad, ´r´kk¢ ideges.
Relax, barÀtom, relax, ¢s
don't worry, ha k¢rhetem.
Szedje ´ssze MagÀt, vagy
tünj´n a fen¢be, mert poros,
vid¢ki ¢letem nyugodtabb volt
Maga n¢lk¡l, BarÀtom.
Nûtincs, 1999. mÀrcius 13.

MÀrton LÀszlÂ

MEGOSZTOTTSçG (I)
öj vend¢g a HollÂban
Ez a t´rt¢net egy perrûl szÂl; harcokrÂl ¢s viszontagsÀgokrÂl szÂl; fogsÀgrÂl, szabadulÀsrÂl, k¢ts¢gekrûl ¢s gyanÃjelekrûl szÂl; pusztulÀsrÂl, ÃjjÀ¢pÁt¢srûl, fondorlatokrÂl,
egymÀsnak ¢s ´nmaguknak ellentmondÂ vallomÀsokrÂl, a r¢gi MagyarorszÀg ÀtalakulÀsÀrÂl, m¢g inkÀbb eleny¢sz¢s¢rûl szÂl; szabadsÀgrÂl ¢s rendrûl, m¢g inkÀbb e kettû
ellent¢t¢rûl, leginkÀbb azonban egyiknek hiÀnyÀrÂl, mÀsiknak z¡ll¢s¢rûl szÂl; az emberi hatalom megosztottsÀgÀrÂl, a hatalomba kerÁtett tÀj sz¢tszaggatottsÀgÀrÂl, a kimer¡lt idû t´r¢seirûl szÂl; arrÂl szÂl, hogy sok vermet Às nek¡nk a sors, de a legm¢lyebbet sajÀt szÁv¡nkben Àssa.
SzatmÀr vÀrmegye fûispÀnja, bÀrÂ KÀrolyi SÀndor 1697. szeptember elej¢n ¢rkezett
B¢csbe. MiutÀn megtudta, hogy Kollonich bÁboros, akinek level¢t a vÀroskapuban is
felmutatta, ¢s ennek k´vetkezt¢ben nemcsak hogy p¢nzt nem kÁvÀntak tûle, de tisztelettudÂan meg is hajoltak a pecs¢ttel megerûsÁtett okmÀny elûtt a kapuûr´k, az esem¢nyek feltorlÂdÀsa miatt egyelûre nem tudja ût fogadni: ekkor elk¡ldte szolgÀjÀt,
vigye a lovakat ¢s a szekereket a poggyÀsszal egy¡tt a HollÂhoz cÁmzett fogadÂba, ott
foglaljon szÀllÀst, eb¢dre pedig rendeljen csirkehÃst. Gyalogszerrel indult a magyar
kancellÀria fel¢, amely akkoriban a MinoritÀk ter¢n volt, egy erûsen megrongÀlÂdott,
keskeny ¢p¡letben. Tizenn¢gy ¢v telt el az ostrom Âta; idûk´zben a vÀros nagyjÀbÂl
kiheverte a rombolÀst, s ha a megrÀzkÂdtatÀst nem heverte is ki, a csillapÁthatatlan
hullÀmokban Ãjra meg Ãjra felt´rû r¢m¡let egyre zavarbaejtûbb mÂdon keveredett a
feled¢ssel. Ebbûl viszont a vÀrosba lÀtogatÂ idegen vajmi keveset ¢szlelhetett. AnnÀl
szembe´tlûbbek voltak az ¢pÁtkez¢sek ¢s az ÀtfogÂ ter¡letrendez¢s. A vÀrfalak k´r¡l
a harcokban kigyulladt k¡lvÀrosi hÀzsorokat nem engedt¢k ÃjjÀ¢pÁteni, sût m¢g ami
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Àllt belûl¡k, azt is lebontottÀk, ¢s elhordtÀk a t´rmel¢ket; az Ágy keletkezett ´t-hatszÀz
l¢p¢snyi sz¢les, jÂl Àttekinthetû ¢s egy´ntetü puskatüzzel v¢gigs´p´rhetû ter¡letsÀv
m´g´tt viszont, mint esû utÀn a gomba, Ãgy bÃjtak ki a f´ldbûl n¢hÀny esztendû alatt
az Ãj k¡lvÀrosok, hÀtukat nekivetve a t´rt¢net¡nk idej¢n javÀban ¢p¡lû k¡lsû sÀncvonalnak, amely azonban h¢t ¢vvel k¢sûbb, 1704-ben teljes biztonsÀgot fog nyÃjtani a
k´rny¢ken portyÀzÂ kuruc csapatok elûl. A B¢cs k´rny¢k¢t lÀngba borÁtÂ kurucok vez¢re t´rt¢netesen ugyanaz a KÀrolyi SÀndor lesz, aki most, egy¢b c¢ljai mellett, az¢rt
¢rkezett ide, hogy szÀmot adjon az uralkodÂ irÀnti rendÁthetetlen hüs¢g¢rûl; Àm ezt
csak a teljess¢g kedv¢¢rt jegyezz¡k meg.
M¢g lÀtvÀnyosabbak voltak a palotÀk ¢s Ãrilakok, amelyek ezekben az ¢vekben
kezdtek ¢p¡lni, s amelyek miatt ma is barokk vÀrosk¢nt emlegetik B¢cset az Ãtik´nyvek. Az Ãgynevezett àr¢gi B¢csÊ akkoriban volt vadonatÃj vagy ¢ppen alakulÂf¢lben
levû; ha szÀz vagy szÀzharminc ¢vvel ezelûtt Árta volna valaki ezt a t´rt¢netet, minden
bizonnyal sz¢p asszonyhoz hasonlÁtotta volna a vÀrost, aki meg¢rdemelt nyugalmÀhoz
jutva k¢nyelembe helyezkedik, ¢s nekilÀt a sz¢ps¢gÀpolÀs fÀradsÀggal jÀrÂ, figyelmet
k´vetelû, m¢gis ´nfeledt ¢s hÀlÀs müveleteinek. Ha a Schwarzenberg-kast¢ly k´r¡l
pompÀzÂ hatalmas parkra gondolunk, amely hÀrom villamosmegÀllÂnyi hosszÃsÀgban hÃzÂdik a KÀroly t¢r ¢s a D¢li pÀlyaudvar k´z´tt (mellesleg ugyanezt a tÀvolsÀgot
kell k¢pzeln¡nk a belsû vÀrfal ¢s a k¡lsû sÀncvonal k´z¢), vagy ha felid¢zz¡k a mÀsodik
vilÀghÀborÃban elpusztult Harrach-palotÀnak a Szent Sz´vets¢g megk´t¢se utÀn felparcellÀzott legendÀs hÁrü dÁszkertj¢t, amely nemcsak a szemet gy´ny´rk´dtette, hanem el is lÀtta z´lds¢ggel ¢s gy¡m´lccsel a k´zeli Szent Marx k¡lvÀrost, ¢s amelynek
hely¢n a Zierer t¢ren k¢t vasbeton l¢gv¢delmi bunker magasodik a jÀtszÂt¢r hintÀi,
valamint a biedermeier polgÀrhÀzak f´l¢: akkor Âhatatlanul suhogÂ z´ld selyem bÀli
ruha jut esz¡nkbe, amelynek uszÀlya meglibben a f´lfel¢ szÀllÂ meleg levegûben.
A belvÀrosi hÀzak m¢g ¢l¢nksÀrga zsindelyfedele divatos vend¢ghajra eml¢keztet, hiszen a r¢gi hÀztetûket az ostrom alatt, nehogy t¡zet fogjanak, le kellett szedni minden¡tt; ¢s az utcai falak sarkÀn virÁtÂ Ãj kvÀderk´vek, amelyek nagyobbik r¢sze FertûrÀkosrÂl, kisebbik r¢sze a gumpoldskircheni kûbÀnyÀbÂl szÀrmazik, tekinthetûk sz¢ps¢gflastromoknak.
Nem csodÀljuk tehÀt, hogy KÀrolyi SÀndor egy kicsit elt¢vedt, ¢s csak t´bbsz´ri prÂbÀlkozÀsra talÀlta meg az utat a Grabentûl a MinoritÀk ter¢hez; k¢rdezûsk´dni pedig
nem volt kedve, mert sz¢gyellte, hogy a b¢csiek nagy r¢sze nem tud latinul. Azt sem
csodÀlhatjuk, hogy az ostrom Âta eltelt mÀsf¢l ¢vtized alatt, noha a becsapÂdÂ t´r´k
ÀgyÃgolyÂk ¢s bombÀk nyomait B¢csben szinte minden¡tt elt¡ntett¢k mÀr, ¢ppen a
magyar kancellÀria rendbehozatalÀra nem jutott idû, sem pedig p¢nz.
A kancellÀria kapujÀban elûsz´r k¡ld´ncnek n¢zt¢k, ¢s nem akartÀk beengedni.
àHa viszont Ãr vagy ä k¢rdezt¢k tûle utÂbb ä, mi¢rt j´ssz ide szolga n¢lk¡l, egy szÀl
magadban?Ê BebocsÀtani azonban ekkor sem akartÀk. ElmagyarÀztÀk neki, hogy Kollonich bÁboros level¢vel menjen Kollonich bÁboroshoz, aki t´rt¢net¡nk idej¢n esztergomi ¢rsek volt, Àm elfoglaltsÀgai miatt ideje legnagyobb r¢sz¢t B¢csben t´lt´tte; itt
azzal semmi keresnivalÂja. Azt is elmagyarÀztÀk, de mÀr ezt az egyre hangosabb szÂvÀltÀs hallatÀn elûsietû Joannes DomÀny kancellÀriai titkÀr mondta KÀrolyi SÀndornak, aki addigra, noha nem volt hirtelen haragÃ ember, mÀr ¢ppen kardot rÀntott,
hogy: a kancellÀr, pontosabban Mattyasovszky LÀszlÂ, a kancellÀri tiszts¢get ideiglenesen bet´ltû nyitrai p¡sp´k jelenleg rosszul ¢rzi magÀt, ¢s ez¢rt nem tartÂzkodik a
MinoritÀk ter¢n. De m¢g ha nem ¢rezn¢ rosszul magÀt, a fûispÀn Ãr pillanatnyilag
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akkor sem talÀlkozhatna vele, mert akkor a kancellÀr a haditanÀcs ¡l¢s¢n venne r¢szt,
ahol ezekben az ÂrÀkban a t´r´k´k Ãjabb elûrenyomulÀsa miatt kialakulÂ v¢szhelyzet
vitattatik meg, ¢s ahol a kancellÀrnak mint a nÀdor utÀn k´vetkezû legmagasabb magyar k´zjogi m¢ltÂsÀgnak szent k´teless¢ge megjelenni; csakhogy Mattyasovszky p¡sp´k Ãr m¢gsem jelent meg a haditanÀcs ¡l¢s¢n, annyira rosszul ¢rzi magÀt, s Ágy magÀtÂl ¢rtetûdik, hogy a kancellÀriÀn sincs jelen.
Mondott azonban Joannes DomÀny egyebet is. Azt a bizonyos f¢lre¢rt¢st igen
k´nnyen tisztÀzni lehet. Nincs olyan ember, akinek ne volnÀnak rosszakarÂi. Az, hogy
KÀrolyi uram tavaly kikeletkor, barkaszentel¢s harmadnapjÀn a nagykÀrolyi kast¢lybÂl ebrÃdon kidobatott egy Gallensperg nevü kapitÀnyt, felfoghatÂ Àprilisi tr¢fÀnak,
mÀr amennyiben jÂhiszemüek vagyunk a kapitÀnnyal szemben, aki, ûszint¢n szÂlva,
meg¢rdemelt volna jÂval sÃlyosabb sz¢gyenvallÀst is. AbbÂl pedig, hogy a Gallensperggel egy¡tt ¢rkezû musk¢tÀsokat KÀrolyi uram lefegyvereztette, megk´t´ztette, majd
B´rvely hatÀrÀban leborÁttatta ûket Ebhendi Gyurka m¢szÀrosmester taligÀjÀrÂl, s
hogy ezt k´vetûen KÀrolyi uram hitelt ¢rdemlû tanÃk elûtt kett¢szakasztotta a szatmÀri
parancsnok egzekÃciÂs level¢t, ¢s a kurva anyjÀt emlegette Auersperg ezredesnek, aki
Gallensperget NagykÀrolyba k¡ldte volt: mindebbûl m¢g nem k´vetkezik, hogy KÀrolyi uram egy hÃron pend¡l a kurucokkal, m¢g kev¢sb¢, hogy egy k´vet fÃj vel¡k.
Sût inkÀbb Ãgy Àll a dolog, hogy KÀrolyi uramnak t´k¢letesen igaza van: az eset r¢szletekbe menû tisztÀzÀst nyert a szepesi kamarÀhoz kirendelt Át¢lûmesteri vÀndorbizottsÀg elûtt, Ãgyhogy a parancsnok Ãr, de az¢rt az anyjÀt nem kellene szidni, v¢g¡l
is ÁrÀsban k¢rt bocsÀnatot, amelynek egy mÀsolata kellû idûben eljutott hozzÀnk.
Az¢rt ember, ha Àrtatlan legyen is, mindazonÀltal az ellene tett hamis vÀdat ne hallgassa el, de ne is mentegetûddz¢k, mert aki mentegetûdzik, egyszersmind vÀdolja is
magÀt; hanem igyekezz¢k megtudni, kik terjesztenek rÂla rÀgalmakat, s rÀgalmazÂit
hazudtolja vagy akÀr mocskolja meg, hogy ezÀltal û maga tiszta maradjon. Ezt mint
jÂakarÂja mondom kegyelmednek, de nehogy rÀm hivatkozz¢k, mert Ãgyis le fogom
tagadni.
Ezzel Joannes DomÀny becsukta a kaput SzatmÀr vÀrmegye fûispÀnja elûtt.
Amibûl KÀrolyi SÀndor meg¢rtette, hogy rosszul Àll ugyan a sz¢nÀja, de az¢rt m¢g
nincs veszve minden. Meg¢rtett olyan dolgokat, amiket egy¢bk¢nt is tudott, ¢s amiknek tudÀsÀt nemcsak az anyatejjel szÁvta magÀba, hanem ûseitûl hetedÁziglen ´r´k´lte
is. Meg¢rtette p¢ldÀul, hogy aki hallgat, az kiabÀl; aki minden gyanÃ f´l´tt Àll, az maga
is meg van gyûzûdve bün´ss¢g¢rûl ¢s mÀs eff¢l¢ket. Nem utolsÂsorban azt is meg¢rtette, hogy ûeminenciÀja Mattyasovszky LÀszlÂ, akivel egy¢b okokbÂl is besz¢lnie kellett volna, kancellÀr is, meg nem is. MegprÂbÀlta elk¢pzelni, bÀr nem Àldotta meg az
Isten valami nagy k¢pzelûerûvel, amint a magyar kancellÀrt, aki egyr¢szt kancellÀr,
mÀsr¢szt m¢gsem az, ugyanÃgy nem engedik be a haditanÀcsba, ahogy a kancellÀriÀra
sem engedik be ût, KÀrolyi SÀndort, aki pedig a kirÀlyi hatalmat k¢pviseli az egyik
legnagyobb magyar vÀrmegye nemess¢g¢vel ¢s persze a f´ld n¢p¢vel szemben. Itt,
B¢csben, Ãgy lÀtszik, senkit nem engednek be sehovÀ. Ettûl a felismer¢stûl megnyugodott, sût n¢mileg meg is vigasztalÂdott. Visszadugta h¡vely¢be kardjÀt, ¢s elment
eb¢delni.
Ami az eb¢det illeti, siker¡lhetett volna jobban is. A fogadÂsnak nem volt csirk¢je
(mint aztÀn kider¡lt, az eg¢sz vÀrosban nem lehetett csirk¢t kapni), azzal pedig tisztÀban volt a Kos Miska nevü szolga, mÀsk¡l´nben jÂravalÂ, der¢k leg¢ny, hogy gazdÀja
nem ´r¡lne a libas¡ltnek, mert abbÂl otthon jobbat kap, ¢s egy krajcÀrjÀba sem ker¡l;
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halat viszont m¢gsem rendelhet, hiszen Ãgyis lehet b´jt´lni p¢nteken. Beletelt egy
idûbe, mire mindezt elmagyarÀzta a fogadÂsnak, nem is egyszer, hanem harmadszorra mÀr torkaszakadtÀbÂl ordÁtva, hÀtha Ãgy ¢rthetûbb. A fogadÂs k¢rdezett valamit,
aztÀn sokat besz¢lt; de mÀr ezzel Kos Miska sem t´rûd´tt, mert nem szerette, ha okoskodik a n¢met. Annyit ¢rtett az eg¢szbûl, hogy bÀrÀnycÁmer lesz kÀposztÀs l¢vel, s azt
rendben levûnek talÀlta. A bÀrÀnycÁmert az Ãr m¢g a mostani vÀltozÂ ÀllapotjÀban is
jÂkedvvel eszi, m¢g ha mosl¢k mÂdon k¢szÁtik is azt B¢csben; ¢s legalÀbb a fel¢t meg
fogja hagyni neki, mÀrmint MiskÀnak, mert hÀrom vagy n¢gy napja nem valami nagy¢tkü. Szeg¢ny urat reggelente kileli a hideg.
çm Kos Miska alighanem f¢lre¢rtett valamit. A fogadÂsnak esze ÀgÀban sem volt
bÀrÀnygerincet k¢szÁteni. Sz¡ret ideje l¢v¢n, elûsz´r erjedûf¢lben levû, csÁpûs mustot
hozott, amelyet a b¢csiek, szÁn¢tûl f¡ggûen, vagy àv´r´s zÃgÂnakÊ, vagy àtollfeh¢rnekÊ, magyarul f¢dervÀjsznak hÁvtak, ugyanÃgy, mint a szabÂleg¢nyek a feh¢r sÁkport,
amibûl adÂdott is nagy berÃgÀs a szabÂmühelyek tÀj¢kÀn. KÀrolyi SÀndor, aki m¢g
jÂkedv¢ben volt a nyitrai p¡sp´k ÀllÁtÂlagos rosszull¢te miatt, egy kicsit eltr¢fÀlkozott
szolgÀjÀval. Mondta neki: àMifka, igyÀl muftot!Ê ý maga vÀgta rÀ az ilyenkor szokÀsos
vÀlaszt, amelyet csak az¢rt nem Árunk ide azok kedv¢¢rt, akik nem ismerik, mert mindjÀrt el is ment a jÂkedve. A fogadÂs mÀsodjÀra hideg kocsonyÀt hozott, amelynek dermedt felszÁn¢bûl hosszÀban f¢lbevÀgott r¢pÀk t´rtek a magasba (jÂ hideg lehet a pinc¢je, vagy talÀn j¢gverem is van az udvar v¢g¢ben), ¢s Ãgy derengett elû egy felismerhetû disznÂf¡l, hogy KÀrolyi SÀndornak egy pillanatig az volt az ¢rz¢se: itt m¢g a kocsonya is hallgatÂzik. Pedig hÀt ¡gyet sem vetett rÀ senki.
TalÀn ¢ppen ez volt a baj.
Vagy talÀn az, hogy harmadszor is elûker¡lt a fogadÂs; ¢s akkor SzatmÀr vÀrmegye
fûispÀnja huszonnyolc ¢ves korÀban v¢gre megtudta, mi az, hogy pluncen. HÀt az bizony hurka volt, jÂ vastag v¢res hurka. Az vette el v¢gk¢pp a jÂkedv¢t KÀrolyi SÀndornak. Nem mintha nem szerette volna a v¢res hurkÀt. Ellenkezûleg, abbÂl m¢g f¢lholtan is tudott volna enni, nemhogy most, amikor csupÀn a szokÀsos mÂdon gyeng¢lkedett. Csakhogy ¢rzett valami furcsÀt az elsû falatokban; Ãgy is mondhatnÀnk,
feltÀmadt benne egy bizonyos hatÀrozott gyanÃ. M¢gpedig az, hogy a b¢l nem lett
rendesen kimosva. HiÀba bizonygatta Kubitzky Gy´rgy, aki a megbesz¢lt idûre a fogadÂba ¢rkezett, ¢s LinczenbÂlth Vilmossal egy¡tt odatelepedett az asztalhoz, hogy:
nem disznÂszar herseg a nagysÀgos Ãr fogai k´zt, hanem p´rk´lt gy´ngykÀsa, amit
B¢csben a hurkat´ltel¢kbe szokÀs keverni, KÀrolyi SÀndor csak legyintett, ¢s azt
mondta, hogy: odahaza m¢g a lakodalmas kutya is jobbat eszik enn¢l. NemhiÀba emlegette a lakodalmas kutyÀt: minden lelkierej¢re sz¡ks¢ge lett volna, hogy v¢gig ne
okÀdja az asztalt.
Az igazsÀg az, hogy amikor B¢cs fel¢ menet Pozsonyban egy h¢tig idûz´tt grÂf KohÀry FarkasnÀl, aki szegrûl-v¢grûl rokona volt, ¢s az elvÀrhatÂ szÁv¢lyess¢ggel fogadta,
bÀr nyÁltan ¢reztette vele a k´zt¡k fennÀllÂ rangbeli ¢s vagyoni k¡l´nbs¢get, rÀadÀsul,
m¢rt¢ktelen ¢letü, szÁvÂs ember l¢v¢n, minden este asztal alÀ itta fiatal atyafiÀt: tehÀt
az igazsÀg az, hogy KÀrolyi SÀndor egy kicsit elrontotta a gyomrÀt Pozsonyban, ez¢rt
szeretett volna csirkehÃst eb¢delni. Hiszen egy kisebbfajta nagyÃr m¢gsem ¢lhet borban Àztatott piskÂtÀn, ahogy azt egyszer a kassai medikus, Drabik SÀmuel, a prÂf¢tÀlÀsai miatt kiv¢gzett Drabik JÀnos testv¢r´ccse tanÀcsolta, sem ciber¢n vagy fûtt kÀsÀn:
hencegjen a paraszt, hogy eg¢szs¢ges a gyomra.
A Kaplony nemzets¢gbeli KÀrolyiak joggal szÀmÁtottÀk magukat a legr¢gibb ma-
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gyar Ãri csalÀdok k´z¢; Àm t´rt¢net¡nk idej¢n a KohÀry csalÀd ´sszehasonlÁthatatlanul gazdagabb volt. Nemcsak Felsû-, hanem AlsÂ-MagyarorszÀgon, a GaramtÂl nyugatra fekvû vÀrmegy¢kben is voltak birtokaik; Pozsonyban hÀzuk volt, amely palotÀnak is beillett volna, legalÀbbis azok szem¢ben, akik m¢g nem lÀttÀk B¢cset, ahovÀ
viszont a KohÀryak gyakran ÀtjÀrtak, ¢s ahol korÀntsem ¢rezt¢k magukat annyira idegen¡l, mint az ¢szakkeleti orszÀgr¢szbûl idevergûdû kisebb-nagyobb magyar urak.
TÃlzÀs volna azt ÀllÁtani, hogy min¢l nyugatibb vÀrmegy¢ben ¢ltek, min¢l gyakrabban
mutatkoztak B¢csben vagy az orszÀggyül¢stûl f¡ggetlen alkalmakkor Pozsonyban, annÀl inkÀbb megbÁzott benn¡k az udvar; csakhogy a t´r´k idûkben, fûleg a vasvÀri b¢ke
utÀn, amikor °rsekÃjvÀr (s vele az Ipoly, illetve a Duna ment¢n haladÂ fontos orszÀgÃt) is t´r´k k¢zre ker¡lt, leginkÀbb azonban a Th´k´ly-f¢le zend¡l¢s ¢vei sorÀn az
¢szakkeleti hatÀrsz¢lrûl, UngbÂl, Beregbûl, SzatmÀrbÂl m¢g eljutni sem volt k´nnyü
az udvar k´zel¢be, nemhogy eljuttatni az uralkodÂ irÀnti hüs¢g bizonyÁt¢kait. ArrÂl
nem is besz¢lve, hogy ezen az ingatag vid¢ken, amely mindig is k¢szen Àllt vagy az
elpÀrtolÀsra, vagy a lÀzadÀsra, valamivel nehezebb volt hüs¢gesnek lenni az uralkodÂhoz, mint Pozsonyban vagy Nagyszombaton; arrÂl sem besz¢lve, hogy a hüs¢g mibenl¢te csaknem annyira bizonytalannÀ vÀlt, mint az ¢rtelme, s enn¢l bizonytalanabb
mÀr csak a jutalma volt. LegalÀbbis ezÃttal nem besz¢lve, mert egy¢bk¢nt lesz m¢g
errûl szÂ. Most el¢g annyit mondanunk, hogy KohÀry Farkas nemcsak az¢rt n¢zte le
fiatal rokonÀt, mert az kevesebb vagyonnal ¢s ¢lettapasztalattal rendelkezett, mint û,
hanem az¢rt is, mert elhagyatott vid¢krûl, elvadult n¢p k´z¡l j´tt. A csalÀd legidûsebb
f¢rfi tagja, KohÀry IstvÀn orszÀgbÁrÂ mÀr azt sem n¢zte jÂ szemmel, hogy hÃga, KohÀry Judit egy Ung megyei nemeshez, BarkÂczy Gy´rgyh´z ment feles¢g¡l. Mivel
azonban sem az orszÀgbÁrÂnak, sem ´ccs¢nek nem sz¡letett gyermeke, ez¢rt elker¡lhetetlennek lÀtszott, hogy a KohÀryak vagyona leÀnyÀgon ´r´klûdj¢k tovÀbb; de mÀr
azt, hogy hÃguk egyetlen gyermeke, BarkÂczy Krisztina a t´rt¢net¡nkben szereplû
KÀrolyi SÀndorral hÀzasodik ´ssze, t´bb okbÂl is felhÀborÁtÂnak talÀltÀk. A vûleg¢ny
nemcsak gyeng¢nek ¢s t´k¢letlennek lÀtszott, nemcsak fiatalabb volt a kellet¢n¢l (a
menyegzû idej¢n, t´rt¢net¡nk elûtt mintegy tÁz ¢vvel m¢g nem is volt nagykorÃ; k¡l´n
enged¢ly kellett), nemcsak szeg¢ny volt, szinte mÀr ÀgrÂlszakadt (legalÀbbis a KohÀryak szem¢ben), hanem apjÀnak, KÀrolyi LÀszlÂnak sem tudtÀk megbocsÀtani ÀllÁtÂlagos k¢tszÁnüs¢g¢t.
Hogy KÀrolyi LÀszlÂ, aki halÀlÀt ¢rezve k´zeledni, gyorsan ÀtruhÀztatta fûispÀni
m¢ltÂsÀgÀt legkisebbik (akkor m¢g alig tizenh¢t esztendûs) fiÀra, s m¢g ¢ppen tetû alÀ
tudta hozni a hÀzassÀgot a BarkÂczy leÀnnyal, de mÀr a lakodalom idej¢n sÃlyos beteg
volt, olyannyira, hogy a nagykÀrolyi kast¢ly vÀsÀrt¢r fel¢ esû tornyÀban akkor kellett
feladni rÀ az utolsÂ kenetet, amikor a kast¢ly udvarÀn kezdûd´tt a menyasszonytÀnc;
hogy tehÀt KÀrolyi LÀszlÂ annak idej¢n k¢nytelen volt behÂdolni Th´k´lynek, az t¢ny.
çm az is t¢ny, hogy a Th´k´ly Àltal ´sszehÁvott kassai gyül¢sen nem volt hajlandÂ szem¢lyesen megjelenni, hanem csupÀn Szegedy PÀl nevü k´vete Àltal k¢pviseltette magÀt, ¢s e k´vetnek a fûhatalom jogfolytonossÀgÀt kellett hangsÃlyoznia, valamint a kurucdÃlÀsok ellen tiltakoznia. (BÀtor ember lehetett, ha ezt valÂban el merte mondani
a nekibûsz¡lt kurucok elûtt.)
KÀrolyi LÀszlÂt az emlÁtett kassai gyül¢s utÀn k¢t ¢vvel, 1685-ben bizalmas kihallgatÀson fogadta a kirÀly, ¢s e k¢ts¢gkÁv¡l sorsd´ntû besz¢lget¢s minden addigi gyanÃt
let´r´lt a szatmÀri fûispÀn homlokÀrÂl. Mivel pedig ànemcsak p¢ldamutatÂan hüs¢gesnek bizonyultÊ (Ágy szÂl az uralkodÂi okmÀny), àhanem az orszÀgot hÀborgatÂ vi-
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szontagsÀgokban sÃlyos Àldozatokat is hozottÊ, amennyiben jÂszÀgai feldÃlattak, ¢s az
uralkodÂ¢rt vÁvott harcok sorÀn hÀrom fia k´z¡l elveszÁtette a k¢t idûsebbiket, ez¢rt
kÀrpÂtlÀsul mÀr 1687-ben megkapta a Caraffa Àltal kiv¢geztetett Keczer Menyh¢rt
f¡z¢ri uradalmÀt, valamint az elsz´k´tt Szuhay MÀtyÀs tokaji szûlûskertj¢t. N¢hÀny
¢vtized alatt a leghatalmasabb mÀgnÀsok k´z¢ k¡zdhette volna fel magÀt, ha k´zben
el nem jÀrt volna f´l´tte az idû: alighogy belekÂstolt az uralkodÂi kegybe, az elsû adomÀny birtokbav¢tele utÀn egy ¢vvel meghalt.
KohÀry IstvÀn (k¢sûbbi orszÀgbÁrÂ, akkor m¢g Hont vÀrmegye fûispÀnja), aki Th´k´ly bevonulÀsakor sz¢ket hozatott, le¡lt a gyûztes mell¢, s azt mondta, hogy û bizony
tÂt kirÀlyt, t´r´k prib¢ket, kuruc kutyÀt nem szolgÀl, s akit ez¢rt Th´k´ly bezÀratott
a reg¢ci vÀrba, amely reg¢ci vÀr (de ezt csak a rend kedv¢¢rt jegyezz¡k meg) v¢letlen¡l
¢ppen a f¡z¢ri uradalommal volt szomsz¢dos, ¢s ahol KohÀry unalmas rabsÀgÀban
hasonlÂan unalmas k´ltem¢nyeket Árt, azonkÁv¡l, mint azt a reg¢ci b´rt´nûr nem mulasztotta el jelenteni Th´k´lynek, àSimigy fuvaros feles¢g¢t szeretgette olasz mÂdonÊ:
KohÀry a k¢sûbbiekben szint¢n szemet vetett a f¡z¢ri uradalomra, ¢s nagyon fÀjlalta,
hogy nem û kapta meg. De hiszen t´bb is veszett MohÀcsnÀl. A reg¢ci b´rt´nûrrûl egy
k¢sûbbi (valamelyest benn¡nket is ¢rdeklû) esem¢ny kapcsÀn szokÀs megeml¢kezni:
Tokay Ferencnek hÁvtÀk. ý engedte be KohÀry zÀrkÀjÀba Simigy fuvaros feles¢g¢t, û
gondoskodott borrÂl ¢s pecseny¢rûl, û hunyt szemet a titkos jelekkel Árt levelez¢s f´l´tt, ¢s egy¢b szÁvess¢geket is tett a rab Ãrnak: p¢ldÀul a kassai gyül¢s elûtti hetekben
segÁtett elûk¢szÁteni sz´k¢s¢t.
IgazÀn nem rajta mÃlt, hogy a prÂbÀlkozÀs kudarcot vallott. GyalÀzatos rÀgalom,
hogy a k´t¢l, amelyen KohÀry megprÂbÀlt leereszkedni, az¢rt szakadt le, mert be volt
vagdosva. Nem mintha nem lett volna bevagdosva, de csak az¢rt, hogy a javakorabeli,
potrohos f¢rfi k´nnyebben tudjon fogÂdzkodni bel¢, nem pedig az¢rt, hogy leszakadjon a mÀzsÀnyi sÃly alatt. Ha KohÀryban akkor van annyi ´nuralom, hogy nem ¡v´lt
fel a fÀjdalomtÂl, ¢s nem hozza nyakÀra a kuruc ûrs¢get, vagy ha nem zuhan k´vekre,
ha lÀbra tud Àllni, ¢s valahogy elvonszolja magÀt a vÀr alatt hÃzÂdÂ vÁzmosÀsig: Ãgy
nem kellett volna tovÀbbi k¢t esztendeig sÁnylûdnie lÀncra verve a f´ld alatt. Ez idû
sorÀn t´nkrement a ves¢je, t´r´tt csontjai kacskÀn forrtak ´ssze; Ãgyhogy szabadulÀsa
utÀn hosszÃ ¢lete v¢g¢ig sÀntÁtott, ¢s minden l¢p¢s utÀn fel-felny´g´tt; mert voltak
¡nnep¢lyes alkalmak, amikor nem vitethette hordsz¢kben magÀt. Mivel pedig mindk¢t karja b¢nÀn cs¡ng´tt, nem volt mivel Àt´lelnie t´bb¢ sem a k´pcs¢nyi postamestern¢t, sem a csÀbrÀgi patkolÂkovÀcs leÀnyait; pedig azok majdnem annyira sz¢pek
voltak, mint amennyire kedvesek, ¢s az volt a nevezetess¢g¡k, hogy semmif¢le titkuk
nincs egymÀs elûtt. így aztÀn gyül´lk´dû, keserü ember lett KohÀry IstvÀnbÂl, hiÀba
vitte fel Isten a dolgÀt. HiÀba fogadta ût ¡nnep¢lyesen a kirÀly; hiÀba, hogy Àt´lelte
¢s megcsÂkolta mindenki szeme lÀttÀra (pedig a kirÀlynak hideg szÁve ¢s felfuvalkodott
lelke volt sokak szerint); hiÀba kapott grÂfi cÁmet ¢s orszÀgbÁrÂi m¢ltÂsÀgot; neki csak
az fÀjt, hogy a f¡z¢ri uradalom nem lett az ´v¢. BÀr, ha jÂl meggondoljuk, m¢g inkÀbb
fÀjt neki, hogy BarkÂczy Krisztina m¢ltatlan hÀzassÀga miatt arra a csalÀdra fog szÀllni
jÂszÀgainak legnagyobb r¢sze, amely ût mÀris el¡t´tte a f¡z¢ri uradalomtÂl.
Magunk is furcsÀlljuk, de Ágy Àll a dolog: amennyire gyül´lte Ãjdons¡lt rokonait,
KÀrolyi LÀszlÂt ¢s annak egyetlen ¢lû fiÀt, olyan kev¢ss¢ tÀplÀlt haragot a volt reg¢ci
b´rt´nûrrel szemben. Ellenkezûleg: valami¢rt fontos volt neki, hogy Tokay Ferencen,
ellent¢tben tÀrsaival, ne hajtsÀk v¢gre a halÀlos Át¢letet. K´zbenjÀrÀsa r¢v¢n Tokay
csakugyan ¢letben maradt; ¢s ¢ppen t´rt¢net¡nk kezdete elûtt n¢hÀny h¢ttel zajlott
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az a benn¡nket is ¢rdeklû esem¢ny, amelynek folytÀn ism¢t halÀlra fogjÀk Át¢lni, majd
ism¢t kegyelemben fog r¢szes¡lni, vagyis ¢lete hÀtralevû tÁz ¢v¢t ä kegyelembûl! ä a
f´ld alatt fogja t´lteni, lÀncra verve; f´ld alÂl temetik f´ld alÀ. Hanem ez mÀr kÁv¡l
esik az Àltalunk elbesz¢lendû t´rt¢neten.
A fentieket az¢rt kellett elûrebocsÀtanunk, mivel KÀrolyi SÀndor ¢ppen a volt reg¢ci
b´rt´nûr felûl akart k¢rdezûsk´dni KohÀry FarkastÂl; tovÀbbÀ szeretett volna betekinteni Tokay Ferenc n¢hÀny fontos level¢be, k¡l´n´sen abba, amelyben ÀllÁtÂlag rÂla
is szÂ esik. Sût azt rem¢lte, hogy KohÀry Farkas ezeket a fontos leveleket (ugyanis nÀla
kellett hogy legyenek: mert az orszÀgbÁrÂ, ha valÂban kapott leveleket v¢denc¢tûl, ezeket bizonyÀra nem merte magÀnÀl tartani) talÀn Àt is adja neki, vagy legalÀbb megengedi, hogy lemÀsolja ûket, ¢s alÀÁrÀsÀval tanÃsÁtja, hogy a mÀsolat hiteles.
Ebben a rem¢ny¢ben csalatkoznia kellett.
ValahÀnyszor megprÂbÀlta szÂba hozni Tokayt, Farkas bÀtyÀnk nagyot nevetett, ¢s:
àMajd adok ¢n neked tokajit, megÀllj csak!Ê, Ágy kiÀltott, ¢s felhozatott furmintot egy
eg¢sz v´d´rrel, pedig a kassai medikus megmondta KÀrolyi SÀndornak, hogy borbÂl
csak annyit fogyasszon, amennyit piskÂtÀval fel tud mÀrtogatni. EgyÀltalÀn, az alatt
az egy h¢t alatt, amelyet KÀrolyi SÀndor nÀla t´lt´tt Pozsonyban, KohÀry Farkas kizÀrÂlag vadÀszatokrÂl ¢s borrÂl volt hajlandÂ besz¢lni. Minthogy pedig ¢lete hatvan´t
¢v¢bûl (ha ´sszeszÀmlÀljuk a napokat) legalÀbb hÃszat vadÀszattal t´lt´tt, egy-egy vend¢gs¢g alkalmÀval napokig mes¢lte kalandjait, amelyek, bÀrmennyire hihetetlen¡l
hangzottak is, az¢rt alapjÀban v¢ve ugyanolyan hosszadalmasak ¢s egyhangÃak voltak, mint az orszÀgbÁrÂ t´ml´cben szerzett k´ltem¢nyei. A borrÂl pedig (hajjaj!), a borrÂl nemcsak sz¢p eml¢kek forognak Farkas bÀcsi esz¢ben; Farkas bÀcsinak sz¢p nagy
szûlûi vannak Szentgy´rgy ¢s Bazin hatÀrÀban, ¢s nemcsak a k´rny¢ken ÀrusÁtja jÂ
p¢nz¢rt borait, nemcsak Pozsonyban van borkim¢r¢si joga, hanem B¢csben is akad
csak a vÀrfalakon bel¡l hÀrom olyan kocsmÀros, aki ¢vrûl ¢vre tûle veszi a bort, meg
is mondhatja nekik ´cs¢muram, hogy ¡dv´zl´m ûket.
Mindez tartott egy h¢tig, mert sok volt a bor ¢s m¢g t´bb a vadÀszkaland. Pedig
minden egyes nap megsiratnivalÂ k´lts¢gekkel jÀrt KÀrolyi SÀndorra n¢zve, s min¢l
k¢sûbb ¢rkezendett B¢csbe, annÀl kev¢sb¢ lÀtszott valÂszÁnünek, hogy kedvezûen tudja elint¢zni ¡gyeit. Ki tudja, meddig maradt volna m¢g a vend¢gszeretû aggleg¢nyn¢l,
ha egy h¢t mÃlva nem ¢rkezik NagykÀrolybÂl egy sok szeretettel, de m¢g t´bb szigorral Árt lev¢l, amelynek olvastÀn KÀrolyi SÀndor halÀlsÀpadtan, remegû t¢rddel felÀllt
az asztal mellûl, ¢s grÂf KohÀry FarkastÂl, aki ¢ppen csak belepillantott BarkÂczy
Krisztina soraiba, szÂ n¢lk¡l ÃtjÀra bocsÀttatott.
Pozsonyban politikÀrÂl szeretett volna besz¢lni, de mindv¢gig borrÂl volt szÂ; B¢csben t´bbek k´zt bor¡gyek miatt jÀrt, ¢s bele¡tk´z´tt a politikÀba. Azon a ter¡leten,
ahonn¢t KohÀry Farkas furmintja szÀrmazott (ugyanis a KohÀryaknak Tokajban, a
MesszelÀtÂ-dülûben is volt egy sz¢p nagy szûlûj¡k, amelyet sem az 1693-as tatÀrjÀrÀs
nem pusztÁtott el, sem a fogsÀgbÂl kivÀltott Heissler tÀbornok felszabadÁtÂ csapatai
nem bÀntottak), a t´rt¢net¡nket megelûzû hÂnapokban fenekest¡l felfordult a vilÀg.
1697. jÃnius 29-¢n, P¢ter ¢s PÀl napjÀn Dreschheim Vilmos, a fiskusi szûlûk jÂszÀgigazgatÂja (aki az idûk´zben kiirtott Keczer csalÀd kutyaidomÁtÂjak¢nt kezdte pÀlyafutÀsÀt) a sÀrospataki parancsnokkal elindult az ilyenkor tartott sÀtoraljaÃjhelyi vÀsÀrra. A parancsnokot kÁs¢rû katonÀknak az volt a szokÀsuk, ¢s ezÃttal sem cselekedtek
mÀsk¢pp, hogy kett¢oszlottak, ¢s elÀlltÀk a mezûvÀrosba SÀrospatakrÂl, illetve Zempl¢n felûl vezetû utat; a vÀsÀrba igyekvû parasztokat ¢s kereskedûket pedig megÀllÁtot-
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tÀk. (LegalÀbbis azokat, akik nem tudtÀk, hogy ajÀnlatos egy nappal hamarabb ¢rkezni, vagy let¢rni az ÃtrÂl, ¢s a kertek alatt beÂvakodni.) Hogy milyen c¢lbÂl t´rt¢nt a
megÀllÁtÀs, hogy a katonÀk mi¢rt folyamodtak, term¢szetesen a parancsnok tudtÀval,
a j´vedelemszerz¢snek e t´rv¢nytelen (¢s a kÀrvallottakat m¢lyen elkeserÁtû) mÂdjÀhoz, arrÂl nem kell bûvebben besz¢ln¡nk. InkÀbb azt mondjuk el, hogy ezen a napon
jÂval t´bben j´ttek, mint az elûzû vÀsÀrok alkalmÀbÂl, mindannyian a reg¢ci erdû felûl,
¢s mindannyian ¡res k¢zzel. Azt mondtÀk, nincsen semmij¡k, csak a s¡veg a fej¡k´n,
azt is el akarjÀk adni. Mire a katonÀk sorra mindegyik¡ktûl elvett¢k a s¡veget; azok
pedig, mivel semmi eladnivalÂjuk nem maradt, s Ágy f´l´slegess¢ vÀlt, hogy bemenjenek a vÀsÀrt¢rre, le¡ltek hajadonfûvel az Ãt egyik oldalÀra, mÁg a katonÀk az Ãt mÀsik
oldalÀn dobÀltÀk egymÀsra a s¡vegeket.
MÀr legalÀbb harminc´t-negyven s¡veg hevert ily mÂdon az Ãt sz¢l¢n, amikor az
t´rt¢nt, hogy az egyik katona meg akart gyûzûdni rÂla: vajon az a sudÀr termetü, barna leÀny, aki hiÀba prÂbÀlta magÀt kit¢pni a keze k´z¡l, nem rejtett-e p¢nzt vagy mÀs
¢rt¢ket a lÀba k´z¢; ekkor azonban a leÀny szeretûje vagy vûleg¢nye, aki csak az im¢nt
¡lt le az Ãt sz¢l¢re, t¡st¢nt fel is Àllt onn¢t. Vajon a vit¢z Ãr nem akar-e neki is benyÃlni;
ugyan nem kÁvÀncsi-e rÀ, hogy puha-e vagy kem¢ny a t´ke?! Azzal bal kez¢vel megragadta a katona csuklÂjÀt, jobbjÀval pedig elûhÃzott a gatyÀjÀbÂl egy pisztolyt, ¢s k´zvetlen k´zelrûl belelûtt a katona bal szem¢be. Abban a szempillantÀsban felugrÀltak a
t´bbiek is; mint kider¡lt, mindnyÀjan fel voltak fegyverezve. így tehÀt nem meglepû,
hogy a k´vetkezû pillanatban a katonÀk, akik akkor sem bÁrtak volna a most mÀr legalÀbb tÁzszeres tÃlerûvel, ha a tÀmadÀs nem ¢ri ûket k¢sz¡letlen¡l, mind a hatan holtan
fek¡dtek az Ãt porÀban. Ez t´rt¢nt a mezûvÀros ¢szaki, Zempl¢n fel¢ esû v¢g¢n.
Rosszabbul jÀrtak azok a tÀrsaik, akik a parancsnokkal, Wachmuth °berhÀrd kapitÀnnyal egy¡tt a pataki utat ÀlltÀk el; ûket a sokadalom rohanta meg a tÃlv¢grûl visszhangzÂ l´v¢sek hallatÀn. Egyik¡k ment¢je alÂl m¢g az elsû pillanatokban kirep¡lt egy
feh¢r galamb; nyilvÀn valamelyik parasztasszonytÂl kobozta el, de az ûrj´ngûk azt hitt¢k, hogy a Szentl¢lek van vel¡k, ¢s pillanatnyi megh´kken¢s utÀn az eddigin¢l is nagyobb d¡hvel vetett¢k magukat Àldozataikra. Csakhogy ¢lû emberi testeket nem
annyira k´nnyü puszta k¢zzel sz¢tszaggatni, mint azt esetleg hinnûk (ha Ãgy tetszik,
a sÀtoraljaÃjhelyi vÀsÀri n¢p nem m¢rkûzhet a g´r´g reg¢k bakkhÀnsnûivel): Àcsszekerc¢kre volt sz¡ks¢g, sût v¢g¡l egy hentesbÀrdra is. Wachmuth kapitÀny bûr¢t Muriny DÀniel csicsvai szücsmester (aki majd egy hÂnap mÃlva nyeri el m¢ltÂ b¡ntet¢s¢t,
rÀ ugyanis nem fog vonatkozni az amnesztia) takarosan kit´mte szalmÀval, s a n¢p
nagy nevetve k´rbehordozta az emberbûrbe bÃjt szalmabÀbot, azt kiÀltozta, hogy: aki
a n¢pet nyÃzza, az a n¢p Àltal maga is megnyÃzatik.
A m¢szÀrlÀst egyed¡l Dreschheim Vilmos ¢lte tÃl (pedig mindenki tudta rÂla, hogy
hÀrom ¢s f¢l ¢v alatt legalÀbb szÀz´tven k´ztiszteletben ÀllÂ szem¢lyt jelentett fel, sajÀt
gazdÀival, Keczer Menyh¢rttel ¢s Keczer Ambrussal az ¢len); û elrejtûz´tt egy p´ceg´d´rben. Igaz, egy Âra mÃlva ût is megtalÀltÀk, de addigra mÀr a sokadalom legnagyobb ¢s legd¡h´sebb r¢sze felkerekedett SÀrospatakra; majd onn¢t, ¢l¡k´n a fegyveres ´sszeesk¡vûkkel, nyomukban a seregest¡l hozzÀjuk csapÂdÂ s´pred¢kkel, a pataki ûrs¢g felkoncolÀsa utÀn tovÀbbnyomultak Tokaj fel¢, amelyet, akÀrcsak a pataki
vÀrat, ÀrulÀs r¢v¢n siker¡lt elfoglalniuk.
Nomen est omen: ezeknek a lÀzadÂknak volt a vez¢re a hajdani reg¢ci b´rt´nûr,
Tokay Ferenc.
Ha Tokay, d¡htûl v¢rbe borult szem¢vel tovÀbb lÀt az orra hegy¢n¢l, ha van fogalma
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azokrÂl a b¢ketÀrgyalÀsokrÂl, amelyeket akkoriban folytattak k¡l´nb´zû eurÂpai hatalmak k¢pviselûi, vagy ha legalÀbb idûben kapcsolatba l¢p a temesvÀri beglerb¢ggel,
ha vakmerû terveit egyezteti a t´r´k´k hadic¢ljaival, Ãgy a b¢csi udvar legnagyobb
fegyvert¢ny¢t, MagyarorszÀg visszahÂdÁtÀsÀt bÀr nem tehette volna semmiv¢ (hiszen
arra nÀla nagyobb ember, Th´k´ly sem volt k¢pes), de az¢rt vesz¢lybe sodorhatta volna. Csakhogy nem Ágy Àllt a dolog: hamar ¢s dicstelen¡l kellett elbuknia, m¢g csak
nem is k´t´tt le komolyabb csÀszÀri haderût. Gy¡lev¢sz hordÀit HarangodnÀl ¢s
ñnodnÀl k´nnyüszerrel sz¢tkergette Vaudemont herceg. Nem gyûztek magyarÀzkodni az Ãjhelyi pÀlos barÀtok: hogyhogy semmi bÀntÂdÀsuk nem esett, amikor a sÀrospataki jezsuita rendhÀznak annyit kellett szenvednie (pedig hÀt egyszerüen csak meghÃztÀk magukat); ¢s bÀr a zend¡lûk az eg¢sz HegyaljÀt felpr¢dÀltÀk, olyannyira, hogy
senki sem ¢rezhette magÀt (m¢g kev¢sb¢ vagyonÀt) biztonsÀgban, aki nem fosztogatott, vagy legalÀbb nem ordÁtott egy¡tt vel¡k: a RÀkÂcziak ûrizetlen¡l maradt kincstÀrÀhoz nem nyÃltak. (Az is igaz, hogy a RÀkÂcziaknak sem volt szokÀsuk megsarcolni
a vÀsÀri n¢pet, legalÀbbis nem a sajÀt birtokaikon.)
A RÀkÂcziakat ezÃttal mind´ssze annyi s¢relem ¢rte, hogy BÀthory ZsÂfia fejedelemasszonyt, aki a kÀlvinizmus fellegvÀrÀnak szÀmÁtÂ Patakra behozta a jezsuitÀkat, a
s´pred¢k felkereste halÂ poraiban, ¢s kiszÂrta csontjait az utcÀra. KoponyÀjÀt k¢zrûl
k¢zre adtÀk; annak biz' egyetlen foga sem hiÀnyzott, sz¢p asszony lehetett a maga idej¢n. A legbÀtrabbak csÂkolÂztak is a koponyÀval; akadt egy tr¢fÀs kedvü diÀk, Csete
BalÀzsnak hÁvtÀk, aki vÀltig ÀllÁtotta, hogy a szÀjÀban ¢rezte a nagysÀgos fejedelemnû
nyelv¢t, s hogy a nyelv hegye a torkÀt csiklandozta. NemhiÀba ¢rzett csiklandozÀst a
torka tÀj¢kÀn: ¢vekkel k¢sûbb, az Ânodi orszÀggyül¢sen û is ÀrulÀs gyanÃjÀba keveredik, s amikor II. RÀkÂczi Ferenc ¢rtes¡l rÂla, hogy Csete BalÀzs 1697 nyarÀn az û nagyanyjÀval csÂkolÂzott, habozÀs n¢lk¡l fel fogja akasztatni.
De talÀn m¢g a nagysÀgos fejedelemasszony sÁri nyugalma sem hÀborÁttatott volna
meg, ha unokÀja, a RÀkÂcziak utolsÂ f¢rfisarja ott marad Patakon; RÀkÂczi azonban,
mihelyt meghallotta, hogy ût akarjÀk a felkel¢s ¢l¢re ÀllÁtani, B¢csbe menek¡lt, ¢s ott
a hÁrek szerint visszavonultan ¢lt. Addigra mÀr nem û volt a nemzets¢g utolsÂ f¢rfisarja, mert fia sz¡letett, akinek az uralkodÂ irÀnti ûszinte ¢s m¢ly tiszteletbûl a LipÂt
nevet adta. Az Ãjsz¡l´ttet Kollonich bÁboros keresztelte; ût is LipÂtnak hÁvtÀk. Mire
Bercs¢nyi MiklÂs Ung vÀrmegyei fûispÀn ¢s szegedi fûkapitÀny, akit ¢ppen RÀkÂczi
B¢csbe ¢rkez¢sekor bÁztak meg a felkel¢s lever¢s¢vel, egyszersmind fosztottak meg felsû-magyarorszÀgi tartomÀnyi fûhadbiztosi tiszts¢g¢tûl, mire tehÀt Bercs¢nyi B¢csbûl
az Àltala toborzott nemesi hadakkal NyitrÀn ¢s NÂgrÀdon Àt a helyszÁnre ¢rkezik, addigra mÀr a harcnak v¢ge, sût a megtorlÀsok java r¢sz¢nek is.
F´ntebb azt mondottuk, ha m¢g eml¢kszik rÀ az olvasÂ, hogy Tokajban ¢s az eg¢sz
HegyaljÀn fenekest¡l felfordult a vilÀg; most hozzÀtessz¡k, hogy ez nem annyira a
felkel¢s, mint inkÀbb a t´rv¢nyes rend helyreÀllÁtÀsa folyamÀn t´rt¢nt.
Nem besz¢l¡nk a szepesi kamarÀt elÀrasztÂ fel- ¢s bejelent¢sek, ÀrulkodÀsok, rÀgalmak, igazolÀsok, beadvÀnyok ¢s k´vetel¢sek ´z´n¢rûl; ezek szerzûi mindig is egytûl
egyig elszÀnt labancok voltak, errûl ki-ki szÁves ´r´mest adott szÀmot, ¢s m¢g szÁvesebben leplezte le szomsz¢dai kuruc ¡zelmeit. A feljelentûk r¢szt kaptak az elkobzott
javakbÂl. Min¢l gyeng¢bb vagy szeg¢nyebb volt valaki, annÀl kev¢sb¢ voltak pÀrtfogÂi,
min¢l kev¢sb¢ szÀmÁthatott kegyelemre, annÀl kev¢sb¢ tudott v¢dekezni, ¢s annÀl kev¢sb¢ volt mÂdja neki (ha ¢letben maradt) vagy rokonainak a bosszÃÀllÀsra. ArrÂl sem
besz¢l¡nk, hogy az ´nk¢nyes birtokfoglalÀsok legalÀbb ennyi j´vedelemhez juttattÀk
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a fiskust (vagyis ÀllamkincstÀrat), hiszen a birtokfoglalÀsok legt´bbje ´nk¢nyes volt ¢s
jogilag tÀmadhatÂ; azaz juttattÀk volna, ha az eljÀrÀsokat meg lehetett volna indÁtani,
ha az ¡resen ÀllÂ falvakban tanÃkat lehetett volna talÀlni, ha az Át¢leteket v¢gre lehetett
volna hajtani, s ha az Át¢letek v¢grehajtÀsÀra kivez¢nyelt csÀszÀri haderût nem kellett
volna m¢g a felkel¢sn¢l is nagyobb veszedelemnek tartani.
çm az Ãjonnan ¢rkezett katonÀk oly f¢ktelen¡l pr¢dÀltak (fûleg a tisztek, akiknek
p¢ldÀjÀt azonban a hÂnapok Âta zsold n¢lk¡l tengûdû leg¢nys¢g is k´vette), hogy a
t´rv¢nyes rend helyreÀllÁtÀsa beletaposta a sÀrba, hiszen k´zben eleredtek az ûszi esûk,
a jogot ¢s az igazsÀgot. Mivel pedig a felkelûk java r¢sze nincstelen volt, a fosztogatÀsnak ¢s hatalmaskodÀsnak szinte kizÀrÂlag olyanok estek Àldozatul, akiknek v¢delm¢re
k¡ldettek a fegyverek.
SÀrospatakon a RÀkÂczi-kincstÀrrÂl, amelyet a felkelûk ¢rintetlen¡l hagytak, ismeretlen tettesek HollÂ Zsigmond kamarai tanÀcsos szeme lÀttÀra let´rt¢k a pecs¢teket.
HollÂ Zsigmondot fogjuk m¢g lÀtni; egy¢bk¢nt is volt n¢mi szerepe abban, hogy KÀrolyi SÀndor B¢csbe sietett, Ágy tehÀt k´zvetve neki k´sz´nhetj¡k t´rt¢net¡nk elsû
helyszÁn¢t. Amikor HollÂ tiltakozni prÂbÀlt az ellen, hogy Vaudemont herceg tisztjei,
n¢v szerint RitschÀn F¡l´p ¢s Finkelkraut çdÀm szek¢rre hordassÀk a lÀdÀkat, akkor
elûsz´r tettleg bÀntalmaztÀk, majd az egyik felfeszÁtett lÀdÀbÂl adtak neki egy aranyÂrÀt, v¢g¡l, n¢mi huzavona utÀn, TuszÀnÂi SÀndor er¢lyes k´zbel¢p¢s¢re, egy ez¡st
gyertyatartÂt is adtak neki a BÀthoryak sÀrkÀnyfogas cÁmer¢vel; ¢s, ami tulajdonk¢pp
furcsa egy kicsit, HollÂ ennyivel meg is volt el¢gedve. (Egy kassai kamarai tanÀcsos!)
Ellenben amit Szunyogh LÀszlÂ kirÀlyi harmincados kapott, azt nem k´sz´nte meg:
ût a PÀlffy-huszÀrok Tokajban, a sÂkockÀk ´sszeÁrÀsakor agyonvert¢k. TÀllyÀn Spott
JÂzseftûl, a Bassompierre-f¢le vasasezred alhadnagyÀtÂl, aki a helyûrs¢gbe szerette
volna vitetni nÀla is r¢szegebb tiszttÀrsait, Nemes Balogh Elek postamester megtagadta a kÁvÀnt kocsit (mivel n¢hÀny hete az eg¢sz k´rny¢k azon gÃnyolÂdott ä nem eg¢szen ok n¢lk¡l ä, hogy a tÀllyai postamester kocsijÀt mÀr csak hullaszÀllÁtÀsra lehet
ig¢nybe venni), pedig Spott JÂzsef igen szelÁden ¢s hathatÂsan prÂbÀlt a lelk¢re besz¢lni, mielûtt magÀra hagyta volna a v¢r¢ben fetrengû idûs f¢rfit, ¢s a szesz gûz¢tûl
kavargÂ fejjel Àtlovagolt volna LiszkÀra, ahol Nemes Balogh Elek hÀzÀbÂl minden
mozdÁthatÂ ¢rt¢ket felrakatott egy taligÀra, majd megparancsolta az ÀlmukbÂl felvert
¢s a falu k´zep¢re terelt falusiaknak, hogy azonnal bontsÀk le a hÀzat.
Sz´r¢nyi GÀbor AbaÃj vÀrmegyei jegyzû ´sszepofozkodott Sch´nkirchen Frigyes
fûstrÀzsamesterrel, aki az Ãj tokaji parancsnok nev¢ben megtiltotta, hogy az AbaÃj
vÀrmegyei fûispÀn trombitaszÂval vonuljon be Tokajba, mire Sz´r¢nyi, ahogy nemesemberhez illik, pÀrbajt ajÀnlott, Àm Sch´nkirchen bedobatta ût a jeges TiszÀba, k´zben
ugyanis t¢lre fordult az idû; ¢s a Sz´r¢nyi segÁts¢g¢re sietû der¢k f¢rfiakat, Privigye
StefÀn vicep¢nztÀrnokot, Rejter SÀmuel inspektori kancellistÀt ¢s Pethû Jakab kincstÀri adÂfel¡gyelût meztelenre vetkûztetve kik´ttette egy-egy fÀhoz eg¢sz ¢jszakÀra;
csoda, hogy meg nem ett¢k ûket a farkasok. Rakamazon (amely falu szint¢n csoda,
hogy addig nem vÀlt n¢ptelenn¢, hiszen az ÀtvonulÂ hadak mindig is ott keltek Àt a
TiszÀn) a f¢rfiak, ahelyett, hogy a lÀnyokat ¢s asszonyokat idûben elbÃjtattÀk volna,
vasvillÀval tÀmadtak ûfels¢ge katonÀira, akik hatalmas ¢hs¢g¡ket nemcsak a le´ld´s´tt
barmok hÃsÀval akartÀk csillapÁtani, de a nûi hÃs irÀnt sem tanÃsÁtottak, hogy udvariasan fogalmazzunk, csek¢lyebb ¢rdeklûd¢st; majd elhajigÀlvÀn vasvillÀikat, martal¢kul farkaskaszÀra hagyvÀn a falu t´bbi n¢p¢t, betÂdultak a templomba, amelynek
ajtajÀt a katonÀk, hiÀba, hogy kereszt¢nyek voltak, ¢s a legkereszt¢nyebb uralkodÂ
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szolgÀlatÀban Àlltak, besz´gelt¢k, majd a fÀbÂl ¢p¡lt, szalmafedelü templomot mind
a n¢gy sarkÀn felgyÃjtottÀk.
Ilyesfajta, r¢szint felhÀborÁtÂ, r¢szint k¢ts¢gbeejtû esetek ezreitûl visszhangzott az
orszÀg ¢szakkeleti r¢sze. Ezek ismeret¢ben ¢rthetû, hogy KÀrolyi SÀndor mind a szepesi kamarÀtÂl, mind pedig a hatÀsk´r¢ben kiss¢ m¢g bizonytalankodÂ felsû-magyarorszÀgi tÀblÀtÂl hiÀba vÀrta volna azt a kÀrpÂtlÀst, amely k¢ts¢gkÁv¡l megillette volna,
miutÀn tokaji szûlûj¢ben ¢s a hozzÀ tartozÂ hÀzban 600 r¢nes forintra menû kÀrt okozott
az ûrj´ngû csûcsel¢k; azt a tÁz hordÂ bort pedig, amelyet a tiszttartÂnak siker¡lt elrejtenie, v¢g¡l Brodarics LÀzÀr martalÂcai talÀltÀk meg, ¢s a nyugtÀt, amelyet adtak rÂla,
sem a tokaji, sem a kÀllÂi helyûrs¢g p¢nztÀrnoka nem volt hajlandÂ bevÀltani. Ez¢rt
mondtuk f´ntebb, hogy KÀrolyi SÀndor bor¡gyek miatt jÀrt B¢csben. Joannes DomÀny
szavai hallatÀn rÀ kellett azonban d´bbennie: nemhogy alig van es¢lye az ût joggal megilletû kÀrpÂtlÀsra, de mintha ¢ppens¢ggel azt rebesgetn¢k rÂla itt B¢csben, hogy û volt
a felbujtÂja az eg¢sz hegyaljai zend¡l¢snek. Sejtelme sem volt, mit¢vû legyen.
K¢rdezte tûle Kubitzky ¢s LinczenbÂlth: hÀt a nagysÀgos Ãrnak nem tÀmadt kellemetlens¢ge az utcÀn? KÀrolyi nem ¢rtette: mif¢le kellemetlens¢g?
Hogy mif¢le? Annak nem ûk a megmondhatÂi, de valami az¢rt mindig adÂdik.
ýszint¢n szÂlva, csodÀljÀk a nagysÀgos Ãr bÀtorsÀgÀt, hogy ebben a ruhÀban ki mer
l¢pni a hÀzbÂl. Mondjuk arrÂl nincsen szÂ, hogy akit magyar ruhÀban lÀtnak, azt r´gt´n agyonverik, mert azok az idûk, hÀla istennek, elmÃltak (ilyesmik fûleg az ostrom
idej¢n fordultak elû, amikor elterjedt, hogy Kara MusztafÀt a magyarok vezetik B¢cs
alÀ), de egy-egy jÂ nagy pofont bÀrmikor lehet kapni. ögyhogy ûk azt ajÀnljÀk a nagysÀgos Ãrnak, ´lt´zz¢k Àt n¢met ruhÀba, m¢gpedig most azonnal, ¢s m¢g a szolgÀjÀval
se besz¢ljen magyarul, mert azt itt nem szeretik. Nem lehet minden bugrissal meg¢rtetni, hogy a magyaroknak csak egy kis r¢sze fogÂdzkodik a t´r´k szultÀn foszladozÂ
k´nt´s¢be; ¢s most, amikor a t´r´k´k megÀllÀs n¢lk¡l nyomulnak elûre a Tisza jobb
partjÀn (ÀllÁtÂlag Szegedet akarjÀk visszafoglalni, vagy mÀr vissza is foglaltÀk), most
bizony m¢g a rÀcok¢nÀl is rosszabb a hÁr¡nk. EgyszÂval tehÀt, agyonver¢stûl nem kell
tartani; de az¢rt bÀrmelyik sikÀtorban vagy kutyaszorÁtÂban szembej´het egy hentesleg¢ny, aki minden bizonnyal megmarkolja ¢s rÀngatni kezdi a nagysÀgos Ãr hegyesre
p´dr´tt bajszÀt. Kardot rÀntani pedig nem ajÀnlatos; annÀl ajÀnlatosabb, ha mÀr peng¢rûl van szÂ, leborotvÀlni azt a b¡szke bajuszt. Hoztunk is egy zomÀncos fedelü szelenc¢t, hogy a nagysÀgos Ãr, ha ragaszkodik a bajszÀhoz, el tudja tenni eml¢kbe.
Volt egy t¡k´r a fogadÂban, azt elûkerÁtett¢k, ¢s KÀrolyi SÀndor, amikor belen¢zett,
nem ismert magÀra. BajszÀtÂl megfosztva pufÂknak hatott az arca. Olyan volt, mint
egy ¢retlen¡l fonnyadni kezdû gy¡m´lcs. Kedve lett volna meg¡tni az idegen embert,
aki a t¡k´rbûl visszan¢zett rÀ, mÀr csak az¢rt is, mert a t¡k´rk¢p szem¢ben egy¢b sem
lÀtszott, mint undor ¢s r¢m¡let. (Nemcsak elûny szÀrmazott abbÂl, hogy a r¢gi MagyarorszÀgon ritkasÀg volt a t¡k´r, ¢s m¢g az Ãri rendek sem lÀthattÀk mindennap
t¡k´rk¢p¡ket.) Nem egyszerüen undorÁtÂnak, inkÀbb nevets¢gesnek lÀtszott az eleven k¢pmÀs; a napbarnÁtotta bûrbûl elûvilÀgÁtott, mint a lÀmpÀs n¢mely lovak homlokÀn, az ajak f´l´tti sÀpadt f¢lhold; mintha egy idegen ember k¢sz¡lt volna levedleni
addigi k¡llem¢t.
Ekkor LinczenbÂlth mutatott egy szÀmlÀt, amely az Arany Medve fogadÂbÂl szÀrmazott. MindjÀrt elmondjuk, mi¢rt volt szÀmlÀja KÀrolyi SÀndornak az Arany Medv¢ben, ahol egyetlen ¢jszakÀt sem t´lt´tt, soha nem is ¢tkezett, sût m¢g csak azt sem
tudta pontosan, hol van ez a bizonyos Arany Medve (mint aztÀn kider¡lt, eg¢szen k´-
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zel); most el¢g annyit megjegyezn¡nk, hogy ezt a szÀmlÀt igen borsosnak talÀlta. LinczenbÂlth azt hitte, m¢g az elûzû jelenet miatt bosszankodik a fûispÀn, ¢s azzal prÂbÀlta
vigasztalni, hogy: ne bÀnkÂdj¢k a nagysÀgos Ãr, azt a bajuszt mÀr Ãgysem lehet
visszaragasztani. Kubiczky pedig (aki sok haszontalan k´nyvet olvasott, ¢s mindig elû
tudott kotorni az eml¢kezet¢bûl valami ringy-rongy szellemess¢get) ezt azzal toldotta
meg, hogy: a leborotvÀlt bajusz olyan hiba, mint a fiatalsÀg, naprÂl napra javul. °s
KÀrolyi SÀndor, aki odahaza, noha mÀsk¡l´nben ¢rtette a tr¢fÀt, enn¢l kisebb szemtelens¢g¢rt is elûhozatta a derest, most mindezt zokszÂ n¢lk¡l kellett hogy türje. (Kubiczkynak ÀllÁtÂlag nemeslevele is volt, ût m¢g odahaza sem biztos, hogy meg lehetett
volna botoztatni.)
KÀrolyi SÀndornak ûk voltak az Àgensei, Kubiczky ¢s LinczenbÂlth. ýk int¢zt¢k a
svÀb telepÁt¢seket, ûk jÀrtak Felsû-W¡rttembergbe, ûk hÁvogattÀk a Duna ¢s a Bodeni-tÂ k´zti ter¡letrûl a k´r¡lm¢nyek vÀltozÀsa miatt nincstelenn¢ vÀlÂ csalÀdokat, akiknek ¢lete fûleg a ryswicki b¢kek´t¢s utÀn vÀlt elviselhetetlenn¢ (bÀr azelûtt is kellett
szenvedni¡k a francia csapatoktÂl). ýk hallgattÀk el Hingeltingel, MuterszvÀjler, HajrimÂsz, RindamÂsz ¢s RincznÀjd falvak menek¡lni k¢sz lakÂi elûtt, mi¢rt is kaphat az
Àltaluk mesebelien sz¢pnek, term¢kenynek ¢s gazdagnak leÁrt MagyarorszÀgon mindenki annyi f´ldet, amennyit akar, illetve amennyit meg tud müvelni. ýk Ág¢rtek adÂmentess¢get, hÀzat, felszerel¢st, gondoskodÂ f´ldesurat, igazsÀgos t´rv¢nyt. ýk ¡ltett¢k a HajmÀtnak nevezett sz¡lûf´ldtûl elszakadÂkat Regensburgban hajÂra; ûk osztottÀk ki Pozsonyban, sem hamarabb, sem k¢sûbb, a csalÀdonk¢nti egy r¢nes forint
rendkÁv¡li seg¢lyt, amelynek Àtv¢telekor a j´vev¢nyek megint csak nem t´prengtek
rajta: mi¢rt is van MagyarorszÀgon egyszeriben ilyen sok dolgos k¢zre sz¡ks¢g? Mi¢rt
is lakatlan ez a tejjel-m¢zzel folyÂ csodaorszÀg? De ha ezt valamelyik¡k m¢gis megk¢rdezi, Ãgy a fûispÀn Ãr Àgensei, Kubiczky ¢s LinczenbÂlth aligha maradtak volna
adÂsok a magyarÀzattal. ýk adtÀk Àt (most mÀr MagyarorszÀg ter¡let¢n) az ¢rkezûket
az urasÀg tiszttartÂjÀnak, Csontos MÀtyÀsnak, aki Pozsonyban felszÀllt a hajÂra, ¢s vitte
a rÀbÁzottakat Pestig, ahol a VÀci kapu elûtt mÀr vÀrtak rÀjuk a szekerek; ¢s a NagykÀrolyig vezetû hosszÃ, gyakran viszontagsÀgos Ãton (ugyanis nemcsak a sz´k´tt katonÀktÂl ¢s mÀs kÂbor leg¢nyektûl kellett Âvakodni, de a gyerekek nagy r¢sze mÀr az
elsû napokban beteg lett, ¢s a felnûttek is bÀgyadtak voltak a szokatlan ¢telektûl) bûven
jutott idû sz¢tosztani a csalÀdokat, melyik¡k jut Kaplonyba, melyik¡k B´rvelybe, CsanÀlosra, F¢nybe, Csomak´zbe, Gencsre vagy KÀlmÀndra. Ezt a h¢t falut akarta KÀrolyi
SÀndor elûsz´r betelepÁteni. (A mesteremberek maradjanak NagykÀrolyban!)
A nagyobb arÀnyÃ telepÁt¢sek t´rt¢net¡nk utÀn k¢t ¢vtizeddel kezdûdtek, s kisebbnagyobb hullÀmokban tartottak hÀrom ember´ltûn Àt, eg¢szen a tizennyolcadik szÀzad v¢g¢ig. Ezeket mÀr az Àllam bonyolÁtotta messzire n¢zû tervekkel, hozzÀ¢rtû tisztviselûkkel, ¢vtizedes tapasztalatok birtokÀban; ezek nyomÀn ¢p¡ltek fel, mÀsok mellett, a D¢l-DunÀntÃl, a BÀcska ¢s a BÀnÀt ´sszef¡ggû, nagy svÀb k´zs¢gei. Gondos f´ldesurak azonban (s KÀrolyi SÀndort k´z¢j¡k lehetett szÀmÁtani) mÀr a t´r´k vilÀg utÀni elsû ¢vekben hozzÀlÀttak ¡resen ÀllÂ falvaik betelepÁt¢s¢hez. °rthetû, hogy az akkori
sanyarÃ ¢s bizonytalan idûkben (hÀt m¢g tapasztalatok n¢lk¡l, sajÀt erûbûl!) a telepÁt¢s
nem bonyolÂdhatott oly k´nnyen, annyira fÀjdalom ¢s bajok n¢lk¡l, mint a k¢sûbbi,
szerencs¢sebb nemzed¢kek sorÀn; ¢s hozzÀ kell tenn¡nk, hogy KÀrolyi SÀndort vallÀsi
meggondolÀsok is vezett¢k. BuzgÂ katolikus l¢v¢n, gondja volt rÀ, hogy Àgensei csakis
katolikus vid¢krûl toborozzanak; mert ha egy¡tt van a nyÀj, Ãgy hÁvni lehet a pÀsztorokat is. Nem tudta vagy nem t´rûd´tt vele, hogy tapintatlan eljÀrÀsa, idegen nyelv¢-
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hez ¢s idegen szokÀsaihoz ragaszkodÂ, katolikus n¢ps¢get telepÁteni a szÁntiszta kÀlvinista vid¢k kellûs k´zep¢re, a viszÀly legm¢rgesebb magvait csÁrÀztatja majd ki. Fontosabb volt neki, hogy az Ãtik´lts¢ggel ¢s a rendkÁv¡li seg¢llyel egy¡tt is csalÀdonk¢nt
hÀrom r¢nes forintbÂl ki lehetett gazdÀlkodni a telepÁt¢st. Amikor pedig meglÀtta,
hogy szÀmlÀja az Arany Medv¢ben mÀris t´bb mint tizenhÀrom tall¢rra rÃg, akkor
elv´r´s´d´tt a d¡htûl, mert arra gondolt, hogy ez¢rt a p¢nz¢rt kis hÁjÀn kilenc svÀb
csalÀdot kaphatott volna. Hogy ezek mennyi hasznot hajtanÀnak neki! (Hisz' m¢g az
unokÀik is az û birtokÀt virÀgoztatnÀk fel! Jaj de nagy kÀr.)
De aztÀn Kubiczky megmutatta a svÀbokra vonatkozÂ elszÀmolÀsokat is. Azok rendben voltak.
TalÀn nem veszi zokon az olvasÂ, ha tudomÀsÀra hozzuk, hogy KÀrolyi SÀndor nemcsak r¢szegeskedett Pozsonyban, hanem szeml¢t tartott a svÀbjai f´l´tt is. Meg volt
vel¡k el¢gedve. Most pedig nemcsak az¢rt j´tt B¢csbe, hogy elint¢zze a tokaji szûlûje
utÀn jÀrÂ kÀrpÂtlÀst, vagy hogy tisztÀzza magÀt az Auersperg ezredessel valÂ ´sszez´rd¡l¢s miatt, hanem az¢rt is, hogy elszÀmoljon Àgenseivel, hogy Ãjabb toborzÀsok c¢ljÀbÂl p¢nzt adjon nekik, ¢s hogy megtanÀcskozza vel¡k: honn¢t lehetne fÃvÂmestert
hozatni a szÀldobÀgyi ¡veghutÀba, valamint az ott elûÀllÁtott palackokra (miutÀn Tokajban ¢s a HegyaljÀn egy darabig nem kell palack) hol ¢rdemes vevût keresni? Mindez, ha nem is gyorsan, de az¢rt szÀmottevû bonyodalmak n¢lk¡l zajlott; lehetett aztÀn
ÀldomÀst inni rÀ. A HollÂhoz cÁmzett fogadÂban Wachau k´rny¢ki bor volt kaphatÂ.
(Pedig mennyivel jobbak a magyar borok!)
Kubiczky ¢s LinczenbÂlth azt az utcÀt is megmutattÀk, ahovÀ a nagysÀgos Ãr semmik¢pp ne forduljon be, m¢g v¢letlen¡l se: ott lakik a sz¢ps¢ges BÀthory ZsÂfia unokÀja, a SÀros vÀrmegyei fûispÀn; ¢s bizony meglehet, hogy a nemr¢g mÃlt esem¢nyek
miatt valÂban sÀrosnak fog bizonyulni. Egy ÀllÂ h¢ten Àt ki sem j´n a reg¢ci erdûbûl,
csak vadÀszgat, vadÀszgat; aztÀn, hopp, ideszalad B¢csbe, merthogy kit´rt a zenebona,
¢s hogy ûneki sejtelme sem volt rÂla. ArrÂl, hogy mi zajlik FranciaorszÀgban vagy HollandiÀban, arrÂl tud mindent; hogy mire k¢sz¡lnek sajÀt birtokÀn sajÀt jobbÀgyai, arrÂl sejtelme sincs. Nem furcsa ez egy kicsit? ArrÂl nincsen szÂ, hogy fogsÀgban volna,
a kapu elûtt nem Àllnak ûr´k; de az¢rt nemigen hagyja el a hÀzat. °s oda van rÀ figyelve, hogy ki jÀrkÀl arrafel¢. ýk most nem is akarjÀk hangosan kimondani a nev¢t
(f¡rk¢szve n¢ztek KÀrolyi SÀndor csupaszra borotvÀlt arcÀba): alig mÃlt hÃsz¢ves, de
mÀr kopaszodik, azonkÁv¡l sunyi ¢s Àlszent. Nem csoda, hiszen a jezsuitÀk nevelt¢k.
(TalÀn elfeledkeztek rÂla, hogy KÀrolyi SÀndor is a jezsuitÀknÀl nevelkedett KassÀn,
¢s ¢ppen a t´rt¢net¡nk elûtti hÂnapokban hozta be NagykÀrolyba a pÀtereket.) Hüha,
hüha, bocsÀnat. (ögy lÀtszik, m¢giscsak esz¡kbe jutott.)
V¢g¡l megmutattÀk, hol talÀlhatÂ az Arany Medve fogadÂ. HÀt az ott volt a RÂka
fogta csuka utcÀban, a HollÂ utcÀn a negyedik hÀz. MondtÀk is nagy nevetve: hollÂ a
medv¢nek nem vÀjja ki a szem¢t!
Mire KÀrolyi SÀndor megtÀntorodott, megroggyant a t¢rde. M¢g szerencse, hogy
ott Àllt a fal mellett, hogy nekidûlhetett. Nem el¢g, hogy az embert a v¢letlenek tûrbe
csaljÀk, de gÃnyt is üznek belûle! (K´r¡lbel¡l ugyanolyan d´bbenetet ¢rzett, mint amikor n¢hÀny ÂrÀja hurkÀt evett.) Hiszen HollÂnak hÁvjÀk az û rosszakarÂjÀt is, HollÂ
Zsigmondnak; û k¡ldte B¢csbe Medve BoldizsÀrt, akit Kollonich bÁboros jÂnak lÀtott
meghallgatni, s minden tovÀbbi vizsgÀlÂdÀs n¢lk¡l hitelt adott a szavÀnak! Jaj, a neveknek micsoda v¢letlenszerü, mennyire nevets¢ges, milyen visszataszÁtÂ egybees¢se!
Tett n¢hÀny l¢p¢st az Arany Medve fel¢, de mintha lÀthatatlan k´t¢l rÀntotta volna
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vissza. Akkor mÀr esteledett. Most mondjuk el, mi¢rt volt KÀrolyi SÀndornak szÀmlÀja
az Arany Medve fogadÂban, egyÃttal most adunk szÀmot arrÂl is, mi volt B¢csbe j´vetel¢nek egyetlen l¢nyeges oka ä olyasmi, ami fontosabb volt ´sszes c¢ljÀnÀl. 1697.
augusztus k´zep¢n, tehÀt a hegyaljai zend¡l¢st k´vetû hetekben KÀrolyi SÀndor levelet kapott KollonichtÂl, amelyben a bÁboros arrÂl ¢rtesÁti ût, hogy tizenegy ¢ve halottnak hitt bÀtyja, KÀrolyi IstvÀn ¢l, ¢s a k´r¡lm¢nyekhez m¢rten jÂ eg¢szs¢gnek ´rvend.
A szmirnai pasÀnak fizetendû vÀltsÀgdÁjat û (mÀrmint Kollonich) egyenlÁtette ki, term¢szetesen barÀti k´lcs´nk¢nt a szatmÀri fûispÀnra n¢zve, miutÀn egy Medve BoldizsÀr nevü, hitelt ¢rdemlû tanÃ jÂvoltÀbÂl meggyûzûd´tt rÂla, hogy a Liszkai MiklÂs
Àltal B¢csbe hozott gÀlyarab csakugyan azonos az 1686-os zentai ¡tk´zetben eltünt
KÀrolyi IstvÀnnal, aki jelenleg az Arany Medv¢hez cÁmzett fogadÂban tartÂzkodik ¢s
¢tkezik, term¢szetesen az û (mÀrmint KÀrolyi SÀndor) k´lts¢g¢re. AjÀnlatos volna tehÀt a vit¢zlû nagysÀgos fûispÀn Ãrnak min¢l hamarabb jelentkeznie B¢csben, ¢des
bÀtyja hazavitele ¢s az ´sszebonyolÂdni lÀtszÂ viszonyok rendez¢se c¢ljÀbÂl, tovÀbbÀ,
term¢szetesen, a felmer¡lû k´lts¢gek megt¢rÁt¢se v¢gett. AjÀnlatos volna sietni, mert
min¢l hamarabb rendezûdik az ¡gy, annÀl kev¢sb¢ mer¡lhetnek fel utÂlagos k´vetel¢sek. Melynek utÀna barÀti szolgÀlatait ¢s mindenkori jÂakaratÀt ajÀnlja bÁboros
Leopold Kollonich esztergomi ¢rsek ¢s mÀltai lovag, tulajdon kez¢vel. ä EgyszÂval,
KÀrolyi SÀndor az¢rt sietett B¢csbe, hogy viszontlÀssa halottnak hitt bÀtyjÀt.
így ¢rt v¢get ez a nap, ¢s Ágy v¢gzûdik t´rt¢net¡nk elsû fejezete. Eg¢sz pontosan
Ãgy v¢gzûdik, hogy a fogadÂs kiszaladt az utcÀra; meglÀtta KÀrolyi SÀndort, odal¢pett
hozzÀ, mutogatott, karattyolt ¢s d´rm´g´tt. Akkor mÀr sem Kubiczky, sem LinczenbÂlth nem volt a k´zelben, a fûispÀn tehÀt nem ¢rtette, hogy mindez mit jelentsen.
Mi azonban elbesz¢lûi tiszt¡nkn¢l fogva szÂrÂl szÂra tudjuk, mit akar mondani a fogadÂs. Azt mondja, hogy nem restellte a fÀradsÀgot, kiment Grinzingbe, ¢s ott egy
majorban v¢g¡l kapott egy pÀr csirk¢t, Ãgyhogy holnap mÀr okvetlen¡l csirkehÃs lesz
eb¢dre.
Minden bizonnyal Ázleni fog az a csirke, de mi nem lesz¡nk tanÃi elfogyasztÀsÀnak,
mert a k´vetkezû fejezet visszaugrik az idûben, ¢s t´rt¢net¡nk elûzm¢nyeit mondja el.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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MAGATARTçS°RT
Pap KÀroly: Azarel
MÃlt ¢s J´vû, 1998. 264 oldal, 1360 Ft
1. A k¢t hÀborÃ k´zti idûszak egyik legjava
Ág¢rete az elbesz¢lû prÂza, a novella, kivÀlt a
reg¢ny ter¡let¢n Pap KÀroly volt. S nemcsak
Ág¢rete, hanem jelentûs m¢rt¢kben beteljesÁt¢se is. Reg¢nyei, elbesz¢l¢sei egy olyan k¢rd¢sk´rt, egy olyan r¢teget, egy olyan k´zelÁt¢s- ¢s elûadÀsmÂdot hoztak a szÀzad hazai
irodalmÀba, amely munkÀssÀga tragikus megszakadÀsa ellen¢re iniciÀlÂja lehet ma is annak
a keres¢snek, amelyet a filozÂfia, a szociolÂgia, az eszt¢tika is Ãjra meg Ãjra kutat, de legjobban, leg¢rz¢kletesebben alighanem az elbesz¢lû müv¢szet hozhat k´zel, ragadhat meg.
Ma kicsit megfeledkezt¡nk munkÀirÂl,
t´bbnyire csak a k´telezû tiszteletadÀs ¢s
r¢szv¢t hangjÀn szÂlunk rÂla, s besoroljuk a
rasszista borzalom nagy Àldozatai, amaz idûszak literatÃrÀjÀnak tragikus vesztes¢gei k´z¢. Mindenik igaz, de azt a sajÀt egyedi tulajdont, amelyet û hozott l¢tre, s ami tÀn legjava
¢rt¢k¢t is jelenti, nem ragadja meg ez a jellemz¢s kellûk¢pp.
A MÃlt ¢s J´vû folyÂirat kiadÂja a k´zelmÃltban hÀrom reg¢ny¢t bocsÀtotta k´zre: a
MEGSZABADíTOTTçL A HALçLTñL-t, az AZAREL-t s A NYOLCADIK STçCIñ-t. K´z¡l¡k, jÂllehet sok tekintetben ´sszef¡ggnek, kieg¢szÁtik egymÀst, alighanem a k´z¢psû, az AZAREL
a legjelentûsebb.
2. Pap csalÀdjÀnak, k´rnyezet¢nek szellemi-lelki miliûje, indÁtÂ hatÀsa egyarÀnt fontos reg¢nyei mindenik¢ben, az AZAREL-ben
pedig k¡l´n´sen.
Apja rabbi Sopronban, a r¢gi, majd az Ãj
zsinagÂgÀban. Nem szokÀs kellûen regionÀlis
szempontokat ¢rv¢nyesÁteni a zsidÂsÀg szellemis¢g¢t, lelkis¢g¢t illetûen a magyar t´rt¢netÁrÀsban, pedig kev¢s az olyan orszÀg,
amelyben ezek olyannyira ¢rv¢nyes¡ltek volna, mint a mi r¢gi orszÀgunkban. Sopron

k¢tnyelvü ¢s hÀromvallÀsÃ vÀros. Kolbenheyer evang¢likus lelk¢sz a mÃlt szÀzadban
Aranyt, Petûfit fordÁtott itt n¢metre, s Hebbelt, Hein¢t magyarra. Az EsterhÀzyaknak s
a Sz¢chenyieknek palotÀja van itt, de nem
k¡l´n¡l el, nem ¡t ki a vÀros eg¢sz¢bûl. A
StornÂk, a vÀrosk¢p XIX. szÀzadi alakÁtÂi,
magyarul s n¢met¡l besz¢lû olasz elûd´k
szÀrmaz¢kai. A r¢gi zsinagÂga is t´rt¢neti term¢szetess¢ggel illeszkedik a vÀrosba, s az Ãj
sem ¡t ki, noha a szÀzadv¢g s a szÀzadkezdet
Ázl¢s¢t mutatja.
Ez a dunÀntÃli, kivÀlt nyugat-dunÀntÃli
zsidÂsÀg t´bbs¢g¢ben Szil¢ziÀbÂl, CsehorszÀgbÂl, AusztriÀbÂl j´tt. Nem jiddist, hanem
n¢metet besz¢lt, s e korban mÀr irodalmi magyart is. Ami nem jelenti, hogy nem volt ortodox Àga is, jÂllehet t´bbs¢ge a neolÂgokhoz
tartozott. Viszont az elk¡l´n¡l¢s k´zt¡k ¢ppen mert t´rt¢neti mÃltÃ ¢s tÀvÃ volt, sokkal
inkÀbb megmutatkozott szertartÀs ¢s ¢letvitel
tekintet¢ben, mint a keletrûl bevÀndoroltak,
kivÀlt kisvid¢kiek k´zt, ahol alighanem inkÀbb asszimilÀciÂs s vele rituÀlis fokozatokrÂl,
mint teologikus, morÀl¢rtelmez¢si k¡l´nbs¢gekrûl besz¢lhet¡nk.
De mi¢rt fontos mindez? Majd m¢g megvÀdolnak, hogy a taine-i pozitivizmushoz t¢rek vissza, ahelyett, hogy azt figyeln¢m, k´rk´r´s, f¡z¢res, lineÀris, kihagyÀsos, variÀciÂsan ism¢tlûs, perszonÀlis, objektivista, dologiasan fabulatÁv vagy szcienciÀsan objektivista
elûadÀsÃ-e.
çm tegy¢k. Ami a k´z-, azaz az igazi olvasÂt ¢rdekli, az a k´vetkezû: valÂban csak a zsidÂsÀg sorsÀrÂl, vilÀgÀrÂl, belsû szellemi-lelki
alakulÀsÀrÂl, illeszked¢s¢rûl van-e itt s elsûsorban szÂ? Vagy ä mint egyes ÁrÀsokban olvashatÂ ä ennek a folyamatnak r¢v¢n alapvetû emberi l¢tk¢rd¢sekrûl az elûbbiek keret¢ben s hozzÀjuk kapcsolÂdva? S ha igen, melyek ezek?
3. Pap ÁrÀsai irÀnt a kornak nem a zsidÂsÀgbÂl j´tt ÁrÂi szinte nagyobb ¢rdeklûd¢st ¢s
m¢ltÀnylÀst mutattak, mint a felekezet¢hez
szÀrmazÀsuknÀl vagy hit¡kn¢l fogva ragaszkodÂk. MÂricz, Sch´pflin, Illy¢s, Ill¢s Endre,
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Semj¢n Gyula s nem utolsÂsorban N¢meth
LÀszlÂ nagy elismer¢ssel ¢s vÀrakozÀssal szÂltak rÂla. MondhatnÀnk, nagyobbal m¢g a
Nyugat vilÀgÀhoz tartozÂ hittÀrsainÀl is, tÀn
m¢g KomlÂs AladÀrnÀl is. A Cionista Sz´vets¢g pedig egyenesen a sajÀt bünvÀdi tÀrgyalÀsa alÀ vonta, s marasztalta el kem¢nyen, jÂllehet a Sz´vets¢gen bel¡l derekas v¢dûi is
akadtak. A legt´m´rebben s a l¢nyeget is jÂl
megfogva tÀn az Erd¢lyi Helikonban Vita Zsigmond Árt rÂla. N¢meth LÀszlÂ ezÃttal talÀlÂan szÂlt, bÀr kicsit bûbesz¢düen ¢s a probl¢mÀkat ä szokÀsa szerint ä a maga munkÀssÀgÀnak k¢rd¢seivel vegyÁtve. De hÀt ez nagyon is ¢rthetû ily ÁrÂrÂl, ily mürûl szÂlvÀn.
4. Voltak¢pp nem az asszimilÀciÂs folyamat ¢rdekli itt elsûsorban az ÁrÂt, hanem az
annak folyamÀn megmutatkozÂ s feleletre
vÀrÂ vilÀgn¢zeti, l¢tszeml¢leti k¢rd¢sek. K´zelebbrûl, sût eg¢szen pontosan az, mint tÀrultak f´l e folyamat r¢v¢n ¢s k´vetkezt¢ben
olyan erk´lcsi, magatartÀsi, szociÀlis ¢s individuÀlis tekintetben egyarÀnt fontos, kiker¡lhetetlen k¢rd¢sek, melyek a b´lcselettûl s
azon bel¡l a tÀrsadalmi ¢s individuÀlis ontolÂgiÀtÂl egyarÀnt vÀlaszt vÀrnak, k´vetelnek.
A zsidÂsÀg k¢t e korbeli, itteni vallÀsi (vallÀsetikai) f´lfogÀs- ¢s magatartÀsfajtÀja talÀlkozik s ¡tk´zik t´bb Àrnyalati vÀlfajban ebben a reg¢nyben. Sût nemcsak az ´v¢k, hanem az¢ a kereszt¢ny tÀrsadalom¢ is, amelynek keret¢ben ez a k¢tf¢le magatartÀs megvalÂsul s k¡zd egymÀssal e korban.
5. N¢meth LÀszlÂ, aki igen m¢lyen ¢rdeklûd´tt Pap ÁrÀsai irÀnt, n¢mi szubjektÁv hev¡letü mÂdon arrÂl szÂlt, hogy ez a reg¢ny v¢g¡l is a t´rt¢nelemben folyvÀst keresett s a
vallÀsok Àltal (a zsidÂk¢ Àltal is Ág¢rt, de a szerint¡k m¢g el nem j´tt) Krisztus embers¢g¢ben megtestesÁtett erk´lcsi-szociÀlis tÁpus
megtalÀlÀsÀ¢rt, sût ´nmagunkban t´rt¢nû
megvalÂsÁtÀsÀ¢rt k¡zd.
S itt bel¢p a kor ateizmusÀnak k¢rd¢se. Pap
ä korÀbban marxista ä most nem mellette
szÂl, amikor bÁrÀl ¢s leleplez, hanem a kor
zsidÂ ¢s kereszt¢ny ¢rzelgûs-patetikus, a tÀrsadalmi s egyedi bün´ket kegyesen megbocsÀtÂ, szentimentÀlisan hazug istenk¢p ellen.
S a mellett az igazsÀgot ¢s igazsÀgossÀgot
megtestesÁtû istenk¢p mellett, amelyet mint
legm¢lyebb vÀgyat a lelk¢ben hord.
6. Hiteles-e mindez egy m¢g nem is tÁz¢ves gyermek, Azarel sorsÀn, viselked¢s¢n

kereszt¡l ÀbrÀzolva? Hiszen a gyermekl¢lek
vÀltozÂ vilÀgÀt ÀbrÀzolni a legnehezebb vÀllalÀsok egyike. Gottfried Keller FALUSI RñMEñjÀt m¢ltatÂi, p¢ldÀul Babits, ez¢rt, ennek ragyogÂ megoldÀsÀ¢rt tartjÀk a vilÀgirodalom
egyik remekl¢s¢nek.
Az ortodox nagyapa, aki mÀr-mÀr Âsz´vets¢gi, sivatagi remetek¢nt ¢l, idûjÀrÀst, szük´s,
egyhangÃ ¢tkez¢st türve, bûrsÀtrÀban, a fiÀtÂl elk´vetelt egyik unokÀjÀval, Azarellel
eg¢sz nap egyhangÃan ism¢telve Jahve szigorÃ t´rv¢nyeinek ¡dv´zÁtû parancsolatait ¢s
mulasztÀsuk¢rt jÀrÂ b¡ntet¢seit. A t´rv¢nyeket meghamisÁtottÀk, a fenyeget¢seket semmibe vett¢k, szerinte, az elvilÀgiasodottak.
HalÀlÀval azonban visszavehetik a fiÃt,
akinek lelk¢ben mindez ä f¢lve is tûle, kapaszkodva is bel¢je ä megr´gzûd´tt, a vÀrosi,
a polgÀrrÀ lett rabbinus apa csalÀdjÀba. Ott
elûsz´r is az ´nzû k¢nyelembe, a jÂl¢tet ¢s tekint¢lyt mutogatÂ magatartÀsba, a k¢pmutatÀstÂl sem ment, a k´zvetlen k´rnyezet ¢s a
sz¢lesebb tÀrsadalom irÀnt egyarÀnt hazug
viselked¢sbe ¡tk´zik. A polgÀri helyezked¢s,
a bün- ¢s hibatakargatÀs szokÀsaiba. S mindennek igazolÀsÀra ä mintegy az Isten parancsolta szeretet ¢s az er¢nybûl k´vetkezû k´teless¢g fedûneve alatt ä az Istennek tetszû, az
er¢nyes, a vallÀsos magatartÀs folytonos hangsÃlyozÀsa a fû ¢rv. Testv¢rei eset¢ben ¢ppÃgy,
mint sz¡lei viszonyÀban, ¢s apja s egyhÀzk´zs¢ge viszonylatÀban is.
Ez a folytonos ¢s hazug hivatkozÀs az istenes magatartÀsra, ez lÀzÁtja f´l a csalÀdba
visszaker¡lt gyereket. Sz¡leit, kivÀlt apjÀt viszont ¢ppen a gyerek folytonos ellenÀllÂ,
àakad¢koskodÂÊ, sût àvallÀstalanÊ k¢rdezûsk´d¢se a àJÂ-istenÊ tulajdonsÀgai s a csalÀd
ÀllÁtÂlag àneki tetszûÊ viselked¢smÂdjai irÀnt.
Ver¢sre, b¡ntet¢sre, mÀr-mÀr gyül´lk´d¢sre
ker¡l sor. S az iskola, a tanÁtÂk m¢g tovÀbb
erûsÁtik az ellentmondÀs ¢rzet¢t a àJÂistenÊ
¢s az Àltaluk mutatott magatartÀs k´z´tt. V¢g¡l is a gyerek megsz´kik hazulrÂl.
Egy kereszt¢ny p¢kmester s mÀsok enni s
mened¢ket adnak neki, s a kereszt¢ny templomban is valaminû megnyugvÀst keres. AztÀn ott is leleplezûdik a àJÂistenÊ ¢s a hÁvûk
viselked¢se k´zti f´loldhatatlan ellent¢t. Amit
aztÀn a gyerek ä apjÀt leleplezve-kompromittÀlva ä hittestv¢rei elûtt is hangosan, sÁrva kimond.
Betegen hazaviszik. Neh¢z gyÂgyulÀs, majd
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szidalom, keserüs¢g. ElhatÀrozza, hogy ellenÀll: megfÀzik s meghal. De teste nem bÁrja,
nem hagyja v¢gbevinni elhatÀrozÀsÀt. F´l¢p¡l, s ezutÀn ellenÀllÀsa a hallgatÀs, a hallgatÂ, a megvetû eltür¢s.
7. Az emlÁtett eszt¢tikai k¢rd¢s itt rejlik.
Vajon egy kicsi iskolÀs gyerek ¢rezheti-e, teheti-e mindezt, bÀrmi ´szt´n´sen is? Jellemzû, hogy a rÂla szÂlÂ ÁrÀsokban a fiÃ ¢letkorÀt
mÀs-mÀsk¢pp gondoljÀk. Sch´pflin majdnem tÁzig emeli ¢vei szÀmÀt, nyilvÀn a hitel
¢rdek¢ben. S Vita Zsigmond is ¢rz¢keli ezt a
neh¢z k¢rd¢st. çmde a fiÃt f¢ltudatos, ´szt´nalapÃ, meg¢rz¢sjellegü vÀgyaival, ¢rvel¢s¢vel joggal veszi hitelesnek.
S voltak¢pp itt l¢p be az a k¢rd¢s, amit
N¢meth LÀszlÂ feszegetett. Pap mÀr tÃl van
a kommunista vilÀgmagyarÀzat ¢s vilÀgmegvÀltÀs ama hit¢n, ami¢rt egykor b´rt´nt is viselt. De nincs tÃl ä mint ahogy igazi ÁrÂ s igazi
ember nem is lehet tÃl ä a k¢ts¢gen, a k¢rdez¢sen. Az abszolÃt hatalmÃ, az abszolÃt jÂsÀgÃ ¢s a mindig megbocsÀtÂ s az abszolÃt t´k¢leteset teremtû Isten lehetne csak a vÀlasz.
çm van-e ilyen? S ha van, megmutatja-e magÀt s erej¢t?
8. A reg¢ny fajtÀja az Ãgynevezett nevelûd¢si reg¢ny egyik, ¢les ellent¢tek segÁts¢g¢vel
rendkÁv¡l szükÁtett, t´m´rÁtett fajtÀja. Nem
stÁlusÀban, nem elûadÀsÀban, hanem c¢ljÀban rokona Goethe s Keller hÁres reg¢ny¢nek, drÀmai ellent¢tez¢ssel, fordulatokkal
szükÁtett s t´m´rÁtett pÀrja. A nevelûd¢s itt az
egy¢n oly ´nnevel¢s¢t vallvÀn igazi lehetûs¢g¡l, mely a tÀrsadalom mindennemü hazugsÀgÀn, kegyesen ¢s kegyetlenen egyarÀnt tÃll¢p.
Ami a reg¢ny egyedi ÃjdonsÀgÀt illeti, az
nem elsûsorban t´rt¢netmozgatÀsÀban jelenik meg. E tekintetben nem sokban, nem l¢nyegesen t¢r el a hagyomÀnyos, kronologikus idûvezet¢stûl. Igazi sajÀtszerüs¢g¢t az atmoszferikussÀg szerep¢nek roppant, a cselekm¢nymenetet f´lerûsÁtû, meghatÀrozÂ szerepe k´lcs´nzi. Ez az elsû r¢szben egy pillanatra ki nem hagyÂ, szellemi szabadsÀgot, lelki
pihen¢st nem engedû messianisztikus fanatizmus. A mÀsodikban ellenkezûleg: egy ki¡resedett, Àm tÀrsadalmilag bevett ¢s Ágy sikert
vagy legalÀbb elfogadottsÀgot biztosÁtÂ, konszenzusos formalitÀsokra szük¡lû viselked¢s,
vallÀsos lÀtszatÃ, k¡llemü szellemis¢g. Az elsû

kiel¢g¡l¢st, ¡dv´z¡l¢si rem¢nyt ad az ´regnek, a mÀsodik tÀrsadalmi helyezetts¢get biztosÁt az apÀnak ¢s csalÀdjÀnak. A gyereket az
elûbbi Isten-k¢pe borzongÀssal t´lti el. A mÀsik¢ ¡res verbalizmusÀval ugyan kiszabadÁtja
ebbûl, de nyomasztja tartalmatlansÀgÀval ¢s
ÀlsÀgÀval. SzembefordÁtja v¢glegesen apjÀval,
s elidegenÁti testv¢reitûl ¢s anyjÀtÂl. A hallgatÀs hideg, magÀnyos n¢masÀgÀba zÀrja.
Vagyis az a hamis, az az ¡res àjÂistenk¢pÊ,
amelyrûl N¢meth LÀszlÂ szÂl, b¢klyÂzza elviselhetetlen magÀnyba.
Mondottuk, szinte az eg¢sz kortÀrs irodalom ä joggal ä igen sokat, m¢g az AZAREL-n¢l
is t´bbet vÀrt Pap KÀrolytÂl, Àmde az ¢vek
el¢gs¢ge a hÀborÃ, a hitleri borzalom k´vetkezt¢ben nem adatott meg neki, irodalmunk
szomorÃ vesztes¢g¢re.
N¢meth G. B¢la

HAHNER P°TER:
THOMAS JEFFERSON °S A
FRANCIA FORRADALOM
Osiris, 1998. 157 oldal, 880 Ft
Hahner P¢ter PhD disszertÀciÂjÀbÂl k¢sz¡lt
k´nyve magÀn viseli mindazokat a jegyeket,
amelyek felbukkanÀsÀra az elmÃlt ¢vekben
folytatott kutatÂi ¢s elûadÂi, tanulmÀnyÁrÂi,
sz´veggondozÂi, fordÁtÂi munkÀjÀnak ismerûi szÀmÁthattak. Az amerikai ¢s francia forradalom t¢mÀiban sz¡letett ismeretterjesztû
¢s tudomÀnyos ig¢nyü cikkek szerzûje, a
francia forradalom enciklop¢diÀjÀnak ´szszeÀllÁtÂja, Philippe Buonarroti ¢s Charles
Beard sz´vegeinek gondozÂja, Tocqueville
hÁres ancien r¢gime-j¢nek ¢s Fran§ois Furet
ma mÀr nem kev¢sb¢ hÁres revizionista müv¢nek fordÁtÂja ä e felsorolÀs persze nem a
teljess¢g ig¢ny¢vel sz¡letett ä jÂl fel¢pÁtett s
kit¢rûkkel a megfelelû helyen megszakÁtott
gondolatmenetet tÀr az olvasÂ el¢. A k´tet ki¢rlelts¢ge sejteti, hogy t´bb¢ves t´preng¢s
gy¡m´lcs¢vel Àllunk szemben; tÃlnyomÂr¢szt
alaposan dokumentÀlt ¢s meggyûzû ¢rvekkel
alÀtÀmasztott mondanivalÂjÀnak meg¢rt¢s¢t
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segÁti a szerzû egyenletes, szÁnes elûadÀsmÂdja, irÂniÀja, mely ezÃttal kev¢sb¢ provokatÁv,
mint amikor hazai ¢s nemzetk´zi konferenciÀk r¢sztvevûinek ked¢ly¢t borzolta ä de talÀn annÀl hat¢konyabb.
Hahner narratÁvÀja fegyelmezetten megmarad a cÁmben kijel´lt hatÀrok k´z´tt ä legfontosabb ÀltalÀnos kritikai megjegyz¢sem,
hogy talÀn tÃlsÀgosan is Ágy tesz, amikor d´ntûen Jefferson ¢s a franciÀk, illetve FranciaorszÀg viszonyÀra koncentrÀl az ¢rtekez¢sben.
NyilvÀnvalÂ persze az elkalandozÀs vesz¢lye,
s Hahner dics¢retesen ker¡li azt. De mintha
Jefferson, az amerikai republikanizmus kulcsfigurÀja mellett kiss¢ elsikkadna Jefferson, a
brit republikÀnus hagyomÀny let¢tem¢nyese.
TÀgabb ¢rtelemben az eszmet´rt¢neti kontextus megalkotÀsÀhoz hozzÀtartozna, hogy a
szerzû alaposabban Àgyazza Jeffersont ÀltalÀban az angolszÀsz politikai gondolkodÀs, Ágy
a korabeli brit k´z¢leti vita hÀtter¢be. A JEFFERSON °S A FRANCIA FORRADALOM t¢mavÀlasztÀs ennek nem mond ellent ä sût, hiszen
Jefferson figurÀjÀnak egyik fû ¢rdekess¢ge a
brit hagyomÀnnyal a maga sajÀtos mÂdjÀn
szakÁtÂ k¢t forradalom k´z´tti ´sszek´tû kapocsk¢nt jÀtszott szerepe. A gondolatmenet
medr¢nek e talÀn tÃlsÀgos leszükÁt¢se nyilvÀnul meg a bibliogrÀfia hangsÃlyaiban, amelyben a konkr¢tan Jeffersonra, illetve a francia
forradalomra vonatkozÂ müvek mellûl hiÀnyoznak a politikai, eszmet´rt¢neti ´sszef¡gg¢sek megvilÀgÁtÀsÀhoz sz¡ks¢ges munkÀk.
A k´nyv bevezet¢s¢ben ¢s 1. r¢sz¢ben
Hahner meggyûzûen legitimÀlja t¢mavÀlasztÀsÀt, s mutatja be egyr¢szt azt, hogy Jefferson ¢s a francia forradalom viszonyÀt a szakirodalom valÂban meglepûen elhanyagolta,
mÀsr¢szt a Jefferson politikai n¢zeteinek
megÁt¢l¢s¢ben uralkodÂ sematizmusokat.
Kettûs hipot¢zise ä àa forradalom t¡kr¢ben Jeffersont ismerhetj¡k meg jobban, Jefferson ÁrÀsainak t¡kr¢ben pedig a forradalmi tudat sajÀtossÀgaitÊ (10.) ä ugyan kiss¢ triviÀlisan cseng; szerencs¢re elemz¢sei e k´zhelyet valÂs tartalommal t´ltik meg, amennyiben sokoldalÃan
ÀllÁtanak egy jeles t´rt¢nelmi szem¢lyis¢get
p¢ldak¢nt az àaki nincs vel¡nk, az ellen¡nk
vanÊ forradalmÀrok (¢s ellenforradalmÀrok)
Àltal kedvelt dichotÂmiÀjÀnak cÀfolatÀul. Ha
Jefferson nem jakobinus, akkor konzervatÁv,
s megfordÁtva ä nyilvÀnvalÂan ez a t¢veszme

motoszkÀl minden olyan pÀlyak¢p m´g´tt,
mely Jeffersont konzervatÁvk¢nt vagy jakobinusk¢nt igyekszik bemutatni. Hahner voltak¢ppeni hipot¢zise nem az elûbbi k´zhely,
hanem az, hogy a francia forradalom korÀban lehetett s volt is m¢rs¢kelt republikÀnus
ÀllÀspont, melynek k¢pviselûje mindaddig
reÀlpolitikusi szkepszist tÀplÀl sajÀt eszm¢inek radikÀlis ´sszetevûivel szemben, amÁg a
mÀsodszor is megtapasztalt forradalom lelkesÁtû hatÀsa ä ideiglenesen ¢s tovÀbbra is korlÀtok k´z´tt ä fel nem oldja e k¢telyt, s felszÁnre nem hozza felvilÀgosult elûÁt¢leteit,
hogy aztÀn ism¢t fel¡lkerekedjenek meggyûzûd¢s¢nek jÂzan, pragmatikus elemei, mihelyt ¢szleli a forradalmi hatalom alapvetûen
monolitikus term¢szet¢t, mely teljes m¢rt¢kben idegen eredeti republikanizmusÀtÂl.
Jefferson ebbûl a szempontbÂl valÂban
paradigmatikus figura, s mÀr az elsû r¢szben
remek¡l szolgÀlja ennek bemutatÀsÀt p¢ldÀul
a Mirabeau-val valÂ pÀrhuzam (21.). Helyenk¢nt Ãgy ¢rzem, a szerzû sajÀt ÀllÀspontja kidomborÁtÀsÀnak kedv¢¢rt mintha karikÁroznÀ az Àltala vitatott n¢zetet. K´zkeletü p¢ldÀul Jefferson kapcsÀn a v¢rrel ´nt´z´tt szabadsÀgfa hÁres k¢p¢rûl megeml¢kezni, de
valÂban bevett n¢zet, hogy kiÀll az ´nmagÀ¢rt valÂ politikai erûszak mellett? (24. kk.)
HasonlÂ term¢szetü probl¢ma, hogy a fû
mondanivalÂ elûk¢szÁt¢se sorÀn olyan megÀllapÁtÀsok is elhangzanak, melyeket sarkÁtottnak ¢rzek. à1789 nem is Àllt olyan messze 1793tÂlÊ (126.) ä van, aki vitatnÀ, mindenesetre
Norman Hampson (nemcsak az ¢rtekez¢sben hivatkozott, a 2000-ben is megjelent tanulmÀnya, hanem sokkal bûvebben kifejtve
PRELUDE TO TERROR cÁmü k´nyve) ¢s mÀsok
nyomÀn ezzel a mondattal ma mÀr t´bben
egyet¢rten¢nek. çm az AlkotmÀnyozÂ Nemzetgyül¢s àmaximÀlis eredm¢nyekre ¢s univerzÀlis
megoldÀsokra t´rekvû politikusairÂlÊ (14.) besz¢lni 1789-ben ¢rtetlens¢get sz¡lt volna, legalÀbbis erre vall p¢ldÀul a m¢rs¢kelt k´zv¢lem¢ny k´r¢ben Edmund Burke ÀllÀsfoglalÀsa
Àltal keltett megd´bben¢s.
Ezekn¢l a leegyszerüsÁt¢sekn¢l l¢nyegesen
fontosabb az emlÁtett eszmet´rt¢neti vonatkozÀsok kiss¢ fel¡letes taglalÀsa. Az 1. r¢sz
JEFFERSON, A JAKOBINUS? ¢s JEFFERSON, A
KONZERVATíV ? cÁmet viselû fejezeteit k´vetû ´sszefoglalÀsban Hahner Ãgy v¢lekedik,
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hogy à[a] felvilÀgosodÀs ¢s a liberalizmus mellett
a republikanizmus fogalma nyÃjthat segÁts¢get
Jefferson gondolkodÀsmÂdjÀnak megk´zelÁt¢s¢hezÊ
(36.). Nos, e hÀrom fogalom k´z¡l az elsû viszonylag probl¢mamentes: minden valamirevalÂ XVIII. szÀzadi szellemi teljesÁtm¢ny hÀtter¢ben term¢szetesen ott Àll, s a lehets¢ges
felvilÀgosult idiÂmÀk k´z¡l Jefferson eset¢ben, mint Hahner kiemeli, valÂban az ember nevelhetûs¢g¢vel kapcsolatos optimizmus
dominÀlt. A k´z¢psû Jefferson ´regkorÀban
van sz¡letûf¢lben, akkortÀjt, amikor kezd
megmutatkozni a k¡l´nbs¢g azok k´z´tt,
akik a francia forradalmat (mielûbb) szeretn¢k lezÀrni (ûket nevezn¢k, de inkÀbb csak
valamivel m¢g k¢sûbb, liberÀlisnak), illetve
akik szeretn¢k meg nem t´rt¢ntt¢ tenni (ûk
lesznek a konzervatÁvok). SommÀsnak, n¢mileg anakronisztikusnak, de legalÀbbis ÀrnyalandÂnak talÀlom tehÀt azt a beÀllÁtÀst, hogy
àliberÀlis meggyûzûd¢se meghatÀrozta a francia
forradalomhoz füzûdû viszonyÀtÊ, ez ugyanis azt
felt¢telezi, hogy e meggyûzûd¢s a francia forradalom idej¢re kialakult, ami ebben a formÀban nem Àllja, nem Àllhatja meg a hely¢t
ä m¢g akkor sem, ha Jeffersont, akÀr szÀmtalan korÀbbi szerzû ¢s k´zszereplû megnyilatkozÀsait term¢szetesen lehet ¢s olykor
szeml¢letes is XIX. szÀzadi liberÀlisok gondolatai mell¢ ÀllÁtani. De a liberÀlis ¢lm¢nyanyag ¢s fogalomtÀr nem Àll marad¢ktalanul
Jefferson rendelkez¢s¢re, ellent¢tben azzal,
amit Hahner harmadikk¢nt emlÁt ¢s tÀrgyal,
holott a valÂsÀgban az û ¢s amerikai elûdei
¢s kortÀrsai szÀmÀra a politika elsûdleges, dominÀns nyelvezet¢t alkotta: a republikanizmussal. Egy r´vid, hivatkozÀsok n¢lk¡li bekezd¢s (36ä37.) foglalja ´ssze a mindannyiuk
kÃtfûj¢¡l szolgÀlÂ XV IIäXVIII. szÀzadi brit
republikÀnus hagyomÀnyt (melynek az amerikai t¢ma szempontjÀbÂl ¢letbevÀgÂan fontos aspektusairÂl nem sokat mond, ha azt
mondjuk, àhangsÃlyai vÀltoztakÊ), pedig van
olyan v¢lem¢ny, mely szerint ebbûl merÁtkezett àaz alapÁtÂ atyÀk egyed¡lÀllÂ szellemi ¢s kulturÀlis homogenitÀsaÊ ä ànem mintha minden amerikai e hagyomÀnyon nûtt volna f´l, de nem volt
alternatÁv hagyomÀny, amelyen f´l lehetett nûniÊ
(John Pocock: THE MACHIAVELLIAN MOMENT. Princeton University Press, 1975.
507.). Egy m¢g r´videbb, ugyancsak hivatkozÀsok n¢lk¡li bekezd¢s szÂl Jeffersonnak e

hagyomÀnyhoz valÂ viszonyÀrÂl. A kettû k´z´tt. James Huston nyomÀn Hahner mint àaz
arisztokrÀcia politikai gazdasÀgtanÀrÂlÊ szÂl az
amerikai republikanizmusrÂl. Huston fontos
tanulmÀnya ugyan a tulajdon àm¢ltÀnyosÊ elosztÀsÀnak republikÀnus ig¢ny¢re s ennek
hÀtterek¢nt a munka¢rt¢k-elm¢letbûl kiindulÂ gazdasÀgi tanÁtÀsokra koncentrÀl, de û
sem ker¡lheti meg a hivatkozÀst azokra a
munkÀkra, amelyek megkezdt¢k a humanista er¢nytan republikÀnus rendszerr¢ alakulÀsÀnak ¢s angolszÀsz adaptÀciÂjÀnak felg´ngy´lÁt¢s¢t (Caroline Robbins, John Pocock),
elhelyez¢s¢t az amerikai forradalom àideolÂgiai gy´kereiÊ k´z´tt (Bernard Bailyn), sût
ezt a tradÁciÂt konkr¢tan kapcsolatba hoztÀk
a jeffersoni republikanizmus kialakulÀsÀval
(Lance Banning), s az amerikai republikanizmust mint a XVIII. szÀzadi angliai radikÀlis
whig ÀllÀsponttal rokon eszmerendszert veti
´ssze a forradalmak korÀban k´rvonalazÂdÂ
francia pÀrjÀval (Patrice Higonnet).
F¢lre¢rt¢s ne ess¢k: nem àn¢vsorolvasÀstÊ
k¢rek szÀmon, hanem olyan eszmet´rt¢neti
kontextus vÀzlatÀt hiÀnyolom, melynek f¢ny¢ben p¢ldÀul Jefferson 29. oldalon id¢zett
mondatai (a n¢p nem k¢pes a kormÀnyzÀsra,
csak a felsûbb osztÀlyok kormÀnyzÂi tehets¢g¢nek felismer¢s¢re ¢s az ennek alapjÀn
megvÀlasztott kormÀnyzÂk fel¡gyelet¢re)
nem àdemokratikus meggyûzûd¢s¢nek korlÀtjak¢ntÊ tünn¢nek fel, melyek àalaposan eltÀvolÁtjÀk ût a rousseau-i k´zvetlen demokrÀciÀtÂlÊ.
(ýszint¢n szÂlva ¢ppen Hahner P¢ter tollÀbÂl meglepû, hogy a rousseau-i demokrÀcia
valamif¢le etalon, amelytûl az àelt¢r¢sÊ
egyÃttal àkorlÀtotÊ jelentene...) MegÁt¢l¢sem
szerint a dolog egyszerüen nem a demokrÀciÀrÂl szÂl, hanem a stabilan kiegyensÃlyozott
respublikÀrÂl, amely a Hahner Àltal zÀrÂjelben rÀadÀsul megemlÁtett James Harrington
nev¢vel f¢mjelzett angol republikÀnus hagyomÀnyhoz kapcsolhatÂ. Harrington valÂban szinte szÂ szerint ezt a receptet ajÀnlotta
àhalhatatlan k´ztÀrsasÀgaÊ szÀmÀra OCEANA
(1656) cÁmü müv¢ben, s tûle szÀrmazik (persze klasszikus ¢s humanista szerzûket k´zvetÁtve) a XV IIäXVIII. szÀzadi brit republikanizmus megannyi mÀs klis¢je is ä a polgÀrok
er¢ny¢nek megûrz¢s¢ben kulcsszerepet bet´ltû hivatali k´rforgÀsrÂl, a birtokkoncentrÀciÂt megakadÀlyozÂ agrÀrt´rv¢nyrûl stb.

Figyelû ã 913

Ezen a ponton motivÀlatlannak ¢rzem Rousseau belekever¢s¢t a t´rt¢netbe.
A legalÀbbis Harringtonig visszanyÃlÂ
szorosabb kapcsolatteremt¢s nem az eszmet´rt¢neti csalÀdfarajzolÀs ´nc¢lÃ t´rekv¢s¢t
szolgÀlnÀ, ha meggondoljuk, hogy a harringtoni eszm¢ket nemcsak a whig oligarchiÀt
az 1720-as ¢vekben tÀmadÂ republikÀnusok
(mÀsk¢ppen àigazi whigekÊ ä àCatoÊ, azaz
John Trenchard ¢s Thomas Gordon) tüzt¢k
zÀszlajukra, hanem vÀllaltÀk (mik´zben emberjogi ¢rvekkel jÂcskÀn kieg¢szÁtett¢k) a forradalmak korÀnak olyan alakjai is, akikkel
Jefferson pÀlyÀja, ¢ppen a k¢t forradalom
kapcsÀn, szoros szellemi ¢s ¢rdekk´z´ss¢gben fejlûd´tt. A brit ancien r¢gime legfûbb korabeli angliai kritikusai k´z¡l Richard Price
szÂrvÀnyos s Thomas Paine valamivel gyakoribb bevonÀsa az ¢rtekez¢s lÀtÂsz´g¢be semmik¢ppen sem billenti helyre a republikanizmus t´rt¢neti vonatkozÀsainak m¢rleghiÀnyÀt, jÂllehet Hahner gondolatmenete kÁnÀlna alkalmat arra, hogy szilÀrdabban Àgyazza
Jefferson gondolkodÀsÀt a tradÁciÂ keretei
k´z¢: hûse à´nkormÀnyzatrÂlÊ vallott felfogÀsÀnak ´sszefoglalÀsakor (36.), vagy akkor,
amikor Jefferson pÀrizsi tartÂzkodÀsÀnak
apropÂjÀbÂl felveti a kifinomult luxus ¢s az
erk´lcs´s egyszerüs¢g probl¢mÀjÀt (38ä39.).
V¢g¡l, ha mÀr a liberalizmusrÂl szÂ esett,
m¢g ebben a r¢szben, tehÀt a Jefferson k´r¡li
republikÀnus szellemi holdudvar bemutatÀsÀnÀl alkalom nyÁlt volna annak tisztÀzÀsÀra,
hogy bizony az amerikai forradalom ¢s alkotmÀny k´r¡li vitÀk sorÀn is mindk¢t (illetve
valamennyi) f¢l okfejt¢se tovÀbbra is e republikanizmus medr¢ben marad: az antif´deralistÀk republikÀnus szellemü kritikÀjÀval
szemben a f´deralistÀk Montesquieu ¢s mÀsok, a hagyomÀnyos republikanizmust illetû
kritikÀjÀra tÀmaszkodva bel¡lrûl ¢rtelmezik
Ãjra a republikanizmust, ¢s szÂ sincs arrÂl,
hogy liberalizmust fabrikÀlnÀnak. Mindennek pedig az lett volna a jelentûs¢ge, hogy
bevezetett volna egy kit¢rût a francia forradalmat amerikai republikÀnus, ezen bel¡l f´deralista r¢szrûl illetû bÁrÀlatra. John Adams
1790-ben publikÀlta DISCOURSES ON DAVILA
cÁmü essz¢sorozatÀt (°RTEKEZ°SEK DAVILçRñL ä egy XVII. szÀzadi olasz szerzûnek a
francia vallÀshÀborÃkrÂl szÂlÂ müve kapcsÀn
a francia forradalomrÂl szÂlva), melyre Jef-

ferson sajÀtosan reagÀlt: 1791 nyarÀn azzal
¡dv´z´lte Paine AZ EMBER JOGAI cÁmü munkÀjÀnak amerikai kiadÀsÀt, hogy bizony sz¡ks¢g van rÀ az Ãjonnan megjelent àpolitikai
eretneks¢gekkelÊ szemben ä ¢rtve ezalatt
Adams Àltala monarchistÀnak minûsÁtett n¢zeteit. (THE ESSENTIAL JEFFERSON. Szerk.: Albert Ford. New York, Collier Books, 1963.
303ä304.) Minderre meglett volna a lehetûs¢g ¢s a teljess¢g kedv¢¢rt a sz¡ks¢g is a k´tet
v¢ge fel¢, ott, ahol (szÀmomra, talÀn tematikai elfogultsÀgom miatt kiss¢ szükszavÃan)
Hahner Jeffersonnak a BurkeäPaine-vitÀval
kapcsolatos attitüdj¢rûl szÂl. MegÁt¢l¢sem
szerint sem Jefferson eredetis¢ge, sem a dolgozat egys¢gess¢ge nem szenvedett volna
csorbÀt, ha a szerzû t´bb figyelmet szentel e
szervesen ide tartozÂ t¢mÀnak.
A tÀrgy eff¢le elszigetel¢s¢nek jelei ¢s k´vetkezm¢nyei itt-ott a k´nyv gerinc¢t k¢pezû
fejezetekben ä a Jeffersonnak a francia forradalomban jÀtszott szerep¢t tÀrgyalÂ mÀsodik ¢s a forradalom Jefferson gondolkodÀsÀra gyakorolt hatÀsÀt taglalÂ harmadik r¢szben ä is megmutatkoznak, itt azonban bûs¢gesen kÀrpÂtolnak a lend¡letes elemz¢sek,
melyek jÂl szolgÀljÀk a fentebb ´sszefoglalt
alapkoncepciÂ kidomborÁtÀsÀt. °lvezettel olvastam Jefferson az àelûforradalomhozÊ valÂ
viszonyÀnak bemutatÀsÀt a àrevizionistaÊ t´rt¢netÁrÀs t¡kr¢ben. Figyelemre m¢ltÂ, hogy
Jefferson szerint a franciÀk szÀmÀra az angol
rendszer utÀnzÀsa a lehets¢ges optimum
(55., majd 65.); itt ism¢t Ãgy ¢rzem, t´bbr¢tüv¢ vÀlna az elemz¢s, ha kiterjedne a korabeli brit kommentÀtorokkal valÂ k¢zenfekvû
´sszevet¢sre. S Jefferson forradalomfogalma
(62.) kapcsÀn jegyezz¡k meg: mik´zben a
k¢rd¢ses mondatok megfogalmazÀsÀnak idûpontjÀban m¢g valÂban az û felfogÀsa az elterjedt (a forradalom mint fel¡lrûl irÀnyÁtott
alkotmÀnyos ÀtalakulÀs), Simon-Nicolas-Henri Linguet Annales politiques cÁmü lapjÀban
1777-ben mÀr k´rvonalazÂdott a forradalom
mint a tÀrsadalom vÀlsÀgos ÀllapotÀban, t´rt¢nelmi sorsfordulÂn bek´vetkezû erûszakos
vÀltozÀs fogalma is.
Az ¢rtekez¢s lend¡lete nem t´rik meg az
àelûforradalomrÂlÊ a ànagy napokraÊ Àtt¢rve
sem. Plasztikus k¢pet kapunk arrÂl, hogyan
alkalmazza Jefferson a bizonyos m¢rt¢kü
erûszaknak a k´z ¡dv¢vel valÂ ´sszeegyeztet-
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hetûs¢g¢rûl vallott eszm¢it a francia forradalom kibontakozÀsÀnak megfigyelûjek¢nt. SzÁnes epizÂdok ä a MirabeauäNecker-aff¢r, a
Palloy ¢s Latude kapcsÀn elbesz¢lt anekdotÀk
stb. ä sora tarkÁtja annak bemutatÀsÀt, hogy
Jefferson hogyan ringatja magÀt a kezdeti l¢p¢sek idej¢n àa forradalomnak (viszonylag b¢k¢sen) v¢geÊ illÃziÂba (68.); hogyan ûrzi meg optimizmusÀt akkor is, amikor ezzel az illÃziÂval a Bastille ostroma utÀni napokban leszÀmol (75.); s hogyan vezeti el az esem¢nyek
sodra odÀig, hogy az amerikai forradalomra
visszavetÁtve is elfogadja a t´rt¢nelem tiszta
lappal valÂ Ãjrakezd¢s¢nek gondolatÀt, ¢s ellens¢gk¢peket kreÀlva maga is a àforradalmi
pszichÂzisÊ t¡neteit produkÀlja (100ä102.).
Ezt az Ávet indokoltan szakÁtja meg a dolgozat szerkezet¢nek egyetlen nagyobb kit¢rûje, hogy a jognyilatkozatok probl¢mÀja kapcsÀn a legendÀs JeffersonäLa Fayette viszonyt ¢rdem¢nek megfelelûen tÀrgyalja. Itt
a k¢t szem¢ly ¢s pÀlya ¢rdekes ´sszehasonlÁtÀsÀn kÁv¡l k¡l´n´sen kiemeln¢m a szerzû
m¢rt¢ktartÀsÀt. TÀrgya irÀnti nyilvÀnvalÂ ¢s
jÂ ¢rtelemben vett elfogultsÀga ellen¢re, a
kontrollanyag okos mozgatÀsÀval Hahner elutasÁtja azt az ismert n¢zetet, hogy àJeffersonnak La Fayette szem¢ly¢n ¢s tervezetein kereszt¡l
igen nagy befolyÀsa volt a vilÀgt´rt¢nelem egyik
leghÁresebb jognyilatkozatÀnak megfogalmazÀsÀraÊ
(93. k.). Igaz, elûbb a hasonlÂsÀgokra c¢loz
(88.), de nem tÃl meggyûzûen: az àelidegenÁthetetlenÊ jelzût aligha csak e k¢t szem¢ly
alkalmazta a jogok bizonyos k´r¢re, s La
Fayette kifejez¢se, a àjÂl¢t keres¢seÊ m¢g akkor
sem felt¢tlen¡l konkr¢tan a FºGGETLENS°GI
NYILATKOZAT-nak a àboldogsÀg keres¢s¢tÊ alapvetû jogk¢nt deklarÀlÂ bekezd¢s¢t id¢zi, ha
az utÂbbit (happiness) ez esetben inkÀbb boldogulÀsnak kellene fordÁtani.
A forradalom Jeffersonra gyakorolt hatÀsÀt tÀrgyalÂ 3. r¢sz eg¢sz¢ben v¢ve szellemesen ¢s szeml¢letesen mutatja be, mik¢nt cser¢lûdnek fel Àtmenetileg a fûhûs gondolkodÀsÀnak prioritÀsai: ´nmagÀval vitatkozva
korÀbban pragmatikus ¢nje rendre fel¡lkerekedett az ÀlmodozÂn, most a forradalom
àrendkÁv¡li ¢lm¢nye... felszÁnre hozta szem¢lyis¢g¢nek radikÀlis, anarchista, utÂpista vonÀsaitÊ
(123.). A r¢sz v¢g¢re ¢rve valÂban Ãgy ¢rezhetj¡k ä s itt az eredeti àhipot¢zistÊ id¢zem ä, hogy a forradalom t¡kr¢ben t´bbet

tudtunk meg JeffersonrÂl, ahogy a jÂzan Jefferson metamorfÂzisÀnak f¢ny¢ben t´bb meg¢rt¢ssel viseltethet¡nk a forradalmÀrok magatartÀsa irÀnt is. (126.) Ami a holtak ¢s a
meg nem sz¡letettek tulajdonra ¢s egyebekre
vonatkozÂ jogainak ¢s autoritÀsÀnak semmiss¢ nyilvÀnÁtÀsÀt illeti (117. kk.), a forrÀskezel¢s itt k¢telyeket ¢breszt bennem. Thomas
Paine ilyen ¢rtelmü mondatai 1791-ben valÂban eg¢szen konkr¢tan Burke-nek riposztoznak. Nem vagyok meggyûzûdve rÂla,
hogy ¢rdemes arra c¢lozni, netÀn Jefferson
hatÀsÀt t¡kr´zn¢k: a Jefferson ¢s Paine k´z´tti szoros kapcsolat ellen¢re nem biztos,
hogy kettej¡k k´z´tt a probl¢ma ebben a formÀban felmer¡lt ä az elûbbi hÁres mondatai
nem voltak publikusak, s nem az utÂbbihoz
int¢zett dokumentumokban talÀlhatÂk.
A k´tetet zÀrÂ 4. r¢sz ä TçV OLODVA A FORRADALOMTñL ä a korÀbbiaknÀl szikÀrabb, bÀr
itt is akadnak kiemelkedûen sikeresen exponÀlt r¢szk¢rd¢sek, Ágy a francia forradalom
probl¢mÀjÀnak a JeffersonäHamilton konfliktusban valÂ megelevened¢se (129. kk.). TalÀn a forrÀsanyag term¢szete okozza, hogy
ez a fejezet fragmentÀlt, epizÂdszerü: hazai
elfoglaltsÀgai, k´telezetts¢gei nyilvÀnvalÂan
megnehezÁtett¢k Jefferson szÀmÀra, hogy folyamatosan l¢p¢st tartson az esem¢nyekkel.
Ezt elfogadva is maradnak olyan k¢rd¢sek az
olvasÂban, melyek l¢nyegesek a dolgozat
koncepciÂja szempontjÀbÂl. Itt lenne a helye
az Adams forradalomkritikÀjÀval folytatott,
mÀr emlÁtett pol¢mia bemutatÀsÀnak (akÀr
egyfajta àrepublikÀnus hÀromsz´gÊ felrajzolÀsÀnak formÀjÀban: mÁg Jefferson a monarchizmussal valÂ kac¢rkodÀst, Hamilton a f´deralizmus diszkreditÀlÀsÀt vetette Adams
szem¢re). S ha Jefferson mind´ssze olyan
kurtÀn reflektÀlt a Burke T¹PRENG°SEK -je
Àltal a csatorna mindk¢t partjÀn elindÁtott,
majd attÂl elszakadÂ forradalomvita fûbb ÁrÀsaira ¢s alakulÀsÀra, ahogyan olvashatjuk
(129.), akkor vajon mennyiben Àllja meg a
hely¢t az a benyomÀsunk, mely szerint a forradalom ¢lete v¢g¢ig meghatÀrozÂ ¢lm¢nye
volt? De tekints¡k mindezeket olyan, a tovÀbbi kutatÀst ´szt´nzû k¢rd¢seknek, melyek
minden ¢rt¢kes k´nyv k´telezû penzumÀhoz
tartoznak. Hahner P¢ter Ãj k´tete az eszmet´rt¢neti kontextusteremt¢ssel kapcsolatban
megfogalmazott hiÀny¢rzetem ellen¢re ere-
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deti forrÀsfeltÀrÀson alapulÂ ¢s egy eredeti
koncepciÂ mellett k´vetkezetesen ¢rvelû,
igen ¢rt¢kes munka. G´rd¡l¢keny stÁlusa miatt akÀr egyv¢gt¢ben elolvashatÂ, Ágy hasznÀlati ¢rt¢k¢bûl nem von le, hogy a kiadÂi szerkesztû a tartalomjegyz¢kbe elmulasztotta belefoglalni a r¢szek ¢s fejezetek oldalszÀmait...
Kontler LÀszlÂ

LEHETETLEN HISTñRIA
Alekszandr Etkind: A lehetetlen ErÂsza.
A pszichoanalÁzis t´rt¢nete OroszorszÀgban
FordÁtotta Bratka LÀszlÂ, Kiss Ilona, M. Nagy
MiklÂs ¢s Szûke Katalin
EurÂpa, 1999. 656 oldal, 2800 Ft
A pszichoanalÁzis historiogrÀfiÀja az elfojtÀsok ¢s az elfojtÀsok tudatossÀ t¢tel¢nek t´rt¢nete. A m¢lyl¢lektani t´rt¢netÁrÀs k´z¢ppontjÀban a mai napig Ernest Jones brit pszichoanalitikus r´vidÁtett formÀban magyarul is
megjelent SIGMUND FREUD °LETE °S MUNKçSSçGA cÁmü munkÀja Àll. Freud àf¢lhivatalosÊ
¢letrajzÀban a szerzû nem kev¢s ¢rdeme mellett ¢vtizedekre megszabta, hogy mi az, ami
a pszichoanalitikus t´rt¢netÁrÀsban elfojtÀsra
¢rdemes. K´nyve freudi szem¢lyis¢gk´zpontÃsÀgÀval egy¡tt jÀrt a pszichoanalitikus mozgalmisÀg ¢s a specifikusan osztrÀk, b¢csi l¢gk´r viszonylagos elhanyagolÀsa, a pszichoanalitikus disszidensek (Adler, Jung, Stekel,
Reich, bizonyos fokig Ferenczi SÀndor) hÀtt¢rbe szorÁtÀsa ä ¢s mindannak figyelmen kÁv¡l hagyÀsa, ami nem kapcsolÂdott a m¢lyl¢lektani mozgalom fû szÁntereihez (vagyis
AusztriÀhoz, N¢metorszÀghoz, Nagy-BritanniÀhoz ¢s az Egyes¡lt çllamokhoz; Budapest
mint Ferenczi SÀndor mük´d¢s¢nek szÁntere
nem kapta meg JonestÂl a fû szÁnt¢r pozÁciÂjÀt).
°vtizedekig tartott, mire a pszichoanalitikus t´rt¢netÁrÀs Ãgy-ahogy egyenjogÃsÁtotta
magÀt a jonesi teljesÁtm¢ny sÃlya alÂl. OroszorszÀggal ¢s a SzovjetuniÂval kapcsolatban a
tudomÀnyos k´zv¢lem¢ny azon a fel¡letes ¢s
alapjÀban hamis v¢lem¢nyen volt, hogy sokat
Ág¢rû kezdetek utÀn a bolsevikok sz¢tzÃztÀk

a pszichoanalitikus tev¢kenys¢g kereteit, Ágy
az orosz-szovjet pszichoanalÁzis nem vÀlt jelentûs ÀgÀvÀ a nemzetk´zi m¢lyl¢lektannak.
Ami a r¢szleteket illeti, az ¢rdeklûd¢s csak a
nyolcvanas ¢vekben ¢l¢nk¡lt meg; de a szerzûk akkor is utaltak a forrÀsok tanulmÀnyozÀsÀnak neh¢zs¢geire.
Alekszandr Etkind 1994-ben megjelent,
reg¢nyszerüen ¢rdekes, de essz¢isztikus stÁlusban megÁrt ¢s most magyarra lefordÁtott
k´nyve revelatÁv munka. Term¢szetesen a
SzovjetuniÂ sz¢tbomlÀsÀnak kellett bek´vetkeznie ahhoz, hogy megsz¡lethess¢k ä ez
azonban nem kisebbÁti a szerzû ¢rdem¢t. Kider¡l belûle, hogy az orosz pszichoanalÁzis
kezdeteiben sokkal jelentûsebb, kora szellemi
¢let¢re nagyobb hatÀst gyakorlÂ volt, mint
ahogy ¢vtizedeken kereszt¡l hitt¡k. Ami pedig a bolsevizmus ¢s a pszichoanalÁzis kapcsolatÀt illeti, az is bonyolultabban alakult, mint
gondoltuk volna. A harmincas ¢vektûl kezdûdû szembenÀllÀs elfedi, hogy a tÁzes-hÃszas
¢vekben komoly szimbiÂzis l¢tezett: a pszichoanalÁzist az 1917-ben hatalomra jutott
kommunista rezsim egy bû ¢vtizedig tÀmogatta ¢s segÁtette.
Etkind vÀltogatja a fejezeteket: egy szem¢lyis¢gk´zpontÃ r¢szt egy a nagyobb k´z´ss¢ggel foglalkozÂ fejezet k´vet. Az elûbbiek hûsei
az orosz birodalomban sz¡letett Lou Andreas-Salom¢ (Nietzsche, Rilke ¢s Freud k´zeli
barÀtja), Szergej Pankejev (a farkasember,
Freud betege), Sabina Spielrein (Carl Gustav
Jung szeretûje, a halÀl´szt´n tulajdonk¢ppeni
felfedezûje), Lev Trockij (az orosz pszichoanalÁzis gyÀmolÁtÂja) ¢s William Bullitt (moszkvai
amerikai nagyk´vet, Freud szerzûtÀrsa).
A szÀzad elej¢n OroszorszÀg ¢l¢nk kapcsolatban Àllt Nyugat-EurÂpÀval, az orosz szellemi elit tagjai magÀtÂl ¢rtetûdûen utazgattak
OroszorszÀg ¢s B¢cs, Z¡rich, PÀrizs k´z´tt.
Freud hatÀsÀnak ÃtjÀt Nietzsche egyengette:
a h¢tk´znapi ¢let megvet¢se, az emberi term¢szet ÀtalakÁtÀsÀnak vÀgya ä ahogy Etkind
bebizonyÁtja ä az orosz ¢rtelmis¢g sajÀtja volt.
Mindez persze a pszichoanalÁzis f¢lre¢rt¢s¢hez ¢s eltorzÁtÀsÀhoz vezetett; ugyanakkor
meggyûzûk azok a pÀrhuzamossÀgok, amelyeket Etkind az orosz modernizmus (elsûsorban a szimbolizmus) ¢s a m¢lyl¢lektan k´z´tt felmutat.
Ez magyarÀzza a pszichoanalÁzis irÀnti bolsevik rokonszenvet is. (BizonyÀra sok olvasÂt
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megh´kkent Etkindnek az az ÀllÁtÀsa, hogy
nem kev¢s bolsevik ¢rtelmis¢gi Nietzsch¢tûl jutott el Freudig.) Alapvetûen Lev Trockij
tÀmogatta az orosz m¢lyl¢lektant, de rokonszenve sz¢les k´rü tÀmogatÀsra talÀlt. A
moszkvai pszichoanalitikus gyermekotthon
n´vend¢kei k´z´tt ott volt SztÀlin fia, Vaszilij
is. ögy tünik, hogy a szovjet-orosz pszichoanalÁzis letün¢s¢nek egyik, bÀr korÀntsem
egyetlen oka Trockij veres¢ge volt.
A mÀsik fontos t¢nyezû a tudattalan fogalma irÀnti egyre jobban felerûs´dû hivatalos
gyanakvÀs lehetett. A bolsevizmus hosszÃ tÀvon k¢ptelen volt elviselni, hogy az emberi
szem¢lyis¢gnek l¢tezik egy nehezen vagy
egyÀltalÀn nem ellenûrizhetû, tudattalan r¢sze is. Ezt SztÀlin a nyelvtudomÀnyrÂl szÂlÂ
k¢sûi tanulmÀnyÀban ä ahogy Etkind utal rÀ
ä meg is erûsÁtette. àBÀrmilyen gondolatok sz¡letnek is az ember fej¢ben, ¢s bÀrmikor sz¡letnek is
ä Árta SztÀlin ä, csak ¢s kizÀrÂlag nyelvi anyagban
k¢pesek l¢tezni, nyelvi terminusok ¢s kifejez¢sek
alapzatÀn. Nyelvi anyagtÂl szabad, meztelen gondolatok [...] nem l¢teznek.Ê Az ambivalencia
azonban sokÀig megmaradt: erre utal a m¢lyl¢lektan hatÀsa Ejzenstejn sztÀlinista filmjeire, mindenekelûtt a RETTEGETT I VçN -ra,
amelyet Etkind zseniÀlisan feltÀr (a gyermekkori trauma mint a k¢sûbbi kegyetlens¢g kÂrokozÂ t¢nyezûje; a t´meg erotikÀja).
A pszichoanalÁzis irÀnti bolsevik ambivalencia t¡kr´zûdik Max Eitingon ¢letÃtjÀban
¢s tev¢kenys¢g¢ben. Eitingon nev¢t r¢gÂta ismert¢k mindazok, akik a m¢lyl¢lektan t´rt¢net¢vel foglalkoztak. A n¢met orvos Freud
k´zeli hÁv¢nek ¢s barÀtjÀnak szÀmÁtott, tagja
volt a pszichoanalitikus mozgalom tev¢kenys¢g¢t irÀnyÁtÂ titkos bizottsÀgnak. Mint egy
Szovjet-OroszorszÀgbÂl behozott nemes szûrm¢kkel kereskedû vÀllalkozÀs tÀrstulajdonosa, anyagilag tÀmogatta Freudot ¢s a pszichoanalitikus mozgalmat. PalesztinÀba menek¡lt
a nÀcik elûl, ¢s ott is halt meg.
A nyolcvanas ¢vekben mer¡lt fel ¢s erûs´d´tt meg a gyanÃja annak, hogy Max Eitingon szovjet ¡gyn´kk¢nt tev¢kenykedett.
Testv¢re, Leonyid a szovjet titkosszolgÀlat
t´bb titkos (¢s piszkos) hadmüvelet¢t irÀnyÁtotta, ¢s ezekbe ´ccs¢t is bevonta. A szûrmevÀllalkozÀs szovjet-orosz titkosszolgÀlati fedûszervezet lehetett. Max Eitingonnak r¢sze
volt Jevgenyij Miller tÀbornoknak, a feh¢remigrÀciÂ kiemelkedû figurÀjÀnak elrablÀsÀ-

ban. àNincs olyan elm¢let ä sz´gezi le Etkind ä,
amely segÁthetne abban, hogy meg¢rts¡k, mik¢nt
tudta az a Max Eitingon, aki szerette Freudot ¢s
az viszonozta ¢rzelmeit, aki a pszichoanalÁzis bonyolult tudomÀnyÀban sikereket ¢rt el, aki mindig
az elût¢rben volt, s akit kifinomult ¢s jÂl nevelt emberek vettek k´r¡l ä mik¢nt tudta lelk¢ben ´sszeegyeztetni az egymÀssal annyira ´sszeegyeztethetetlen motÁvumokat.Ê
Sabina Spielrein t´rt¢nete nem kev¢sb¢
izgalmas. A gazdag rosztovi zsidÂ kereskedûcsalÀdbÂl szÀrmazÂ lÀny SvÀjcban tanult, ¢s
Z¡richben kezelûorvosa, Carl Gustav Jung
szeretûje lett. Ez a kapcsolat Freud ¢s Jung
viszonyÀban is d´ntû szerepet jÀtszott.
K¢sûbb Spielrein B¢csben megismerkedett
Freuddal, ¢s r¢sze lett a halÀl´szt´n felfedez¢s¢ben. AzutÀn visszat¢rt OroszorszÀgba,
egy ideig a szovjet-orosz pszichoanalitikai
mozgalomban tev¢kenykedett, de megkeseredve hamarosan visszavonult sz¡lûvÀrosÀba.
°lete egyhangÃ n¢lk¡l´z¢sben telt, iskolaorvosk¢nt mük´d´tt. BÀtyjÀt letartÂztattÀk ¢s
kiv¢gezt¢k. Amikor a n¢metek elfoglaltÀk a
vÀrost, Sabina nem menek¡lt el elûl¡k; k¢t
lÀnyÀval egy¡tt a zsinagÂga falÀnÀl lûtt¢k
agyon. Ezt Etkind a halÀl´szt´nnel hozza
´sszef¡gg¢sbe; Ãgy v¢li, Sabina Spielrein
emiatt nem tudta elk¢pzelni, hogy a n¢metek
ÀrthatnÀnak neki ä egyszerüen nem hitt a
szovjet propagandÀnak.
Mihail Bulgakov neve term¢szetesen ismertebb, mint Sabina Spielrein¢, de a pszichoanalÁzis ¢s a bulgakovi oeuvre k´z´tti
kapcsolat feltÀrÀsa Etkind komoly ¢rdeme.
Az ´sszek´tû kapocs William Bullitt moszkvai
amerikai nagyk´vet, akire a pszichoanalÁzis
komoly hatÀst gyakorolt, aki k´z´s k´nyvet
Árt Freuddal, ¢s aki Bulgakovot is jÂl ismerte.
A MESTER °S MARGARITA l¢trej´tte ¢s tartalma elk¢pzelhetetlen Bullitt szem¢lye n¢lk¡l,
àa sÀtÀn bÀljÀnakÊ p¢ldak¢p¢t az amerikai
nagyk´vets¢gen rendezett lÀtvÀnyos fogadÀs
szolgÀltatta. A reg¢ny pszicholÂgiai hÀttere
pedig ä ahogyan Etkind meggyûzûen bebizonyÁtja ä elk¢pzelhetetlen a pszichoanalÁzis
sokszorosan Àtszürt, finom befolyÀsa n¢lk¡l.
A MESTER °S MARGARITA azonban mÀr a
harmincas ¢vekben j´tt l¢tre, amikor a pszichoanalÁzis szitokszÂvÀ vÀlt a SzovjetuniÂban
¢s a kommunista mozgalomban. Otto Juljevics Smidt, a korai szovjet pszichoanalÁzis
kulcsfigurÀja Âvatosan, de hatÀrozottan
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visszavonult a sarkkutatÀshoz ¢s a NAGY
szerkeszt¢s¢hez; a korÀbban pszichoanalitikus beÀllÁtottsÀgÃ Alekszandr Lurija hazugsÀgvizsgÀlÂ g¢pet prÂbÀlt
b¡tyk´lni Andrej Visinszkijnek, a nagy perek
¡gy¢sz¢nek; a m¢lyl¢lektan hatÀsÀt mutatÂ,
hosszÃ ideig befolyÀsos pedolÂgiÀt pÀrthatÀrozat Át¢lte el.
Etkind nem tÀrja fel a pszichoanalÁzisellenes filozÂfiai irodalom r¢szleteit (pedig errûl
szÁvesen olvastunk volna t´bbet is), AZ °RTELMIS°G ELLENçLLçSA cÁmü fejezetben azonban
r¢szletesen szÂt ejt Bahtyin pszichoanalÁziskritikÀjÀrÂl (Etkind ¢rtelmez¢s¢ben a kor
egyetlen szÁnvonalas m¢lyl¢lektan-bÁrÀlatÀrÂl, amelyet a pszichoanalÁzissel folytatott
dialÂgusnak minûsÁt), valamint Ejzenstejn ¢s
Zoscsenko n¢mileg rejtett, de hatÀrozott ragaszkodÀsÀrÂl a m¢lyl¢lektanhoz. ögy v¢li,
hogy a sÃlyosan neurotikus Zoscsenko hüs¢ges maradt a pszichoanalÁzishez, ¢s ¢vtizedeken Àt folytatott ´nanalÁzise megÂvta attÂl,
hogy ´sszeroppanjon, amikor Zsdanov 1946ban megsemmisÁtû tÀmadÀst int¢zett ellene
¢s Anna Ahmatova ellen.
Harmat PÀl
SZOV JET ENCIKLOP°DIA

TALçLTAM EGY K¹NYVET
Az ÁrÀstudÂ
Heged¡s G¢za: Az ÁrÀstudÂ. T´rt¢nelmi reg¢ny IäII
Sz¢pirodalmi, 1964. 490+402 oldal
Heged¡s G¢za (1912ä1999) halÀlÀnak hÁr¢re
elûvettem ezt a r¢gi reg¢nyciklusÀt. Sok reg¢ny¢t olvastam, s ez maradt meg leginkÀbb
eml¢kezetemben. ý maga ä legalÀbbis majd'
negyven ¢vvel ezelûtt, amikor kiskamaszk¢nt
ilyesmikrûl besz¢lgettem vele ä AZ íRçSTUDñ-t tartotta legfontosabb müv¢nek. K¢sûbb
talÀn mÀr nem gondolta Ágy, s lehet, hogy
fontosabbÀ vÀlt szÀmÀra balzaci mintÀjÃ, sajÀt
korÀrÂl szÂlÂ, egyre tereb¢lyesedû reg¢nyciklusa, az EURñPA K¹ZEP°N. °n kitartottam AZ
íRçSTUDñ mellett.
Ez a k´nyv hosszÃ ideig k¢sz¡lt: AZ ISTENTELEN K ULIN BçN 1947-ben jelent meg,
A MINDENTUDçS VçROSA 1949-ben, AZ ARANY-

PECS°T 1953-ban, s a k¡l´nb´zû k´zjÀt¢kokkal ¢s egy¢b hosszÃ r¢szekkel kieg¢szÁtett teljes reg¢nyfolyam 1956-ban.
Nem csalÂdtam. A k´nyv nem avult el, ma
is bet´lti klasszikus retorikai c¢ljait, azaz tanÁt, szÂrakoztat ¢s megindÁt. JÂl formÀlt, fordulatos t´rt¢netben besz¢li el a magyar (¢s vilÀg-) t´rt¢nelmet 1200-tÂl t´bb mint negyven
¢ven kereszt¡l. Hûs¢t, Miskolcz nemb¢li PÂsÀt elvezeti Imre kirÀly csepeli udvarÀba, a
d¢lvid¢ki bogomil eretnekek k´z¢, a pÀrizsi
egyetemre, majd vissza II. Endre budai udvarÀba, a pannonhalmi apÀtsÀgba, hogy v¢g¡l IV. B¢la alatt az orszÀg ÃjjÀ¢pÁt¢s¢ben
vÀllaljon szerepet. Velencei, balkÀni, halicsi
¢s karakorumi k´zjÀt¢kokkal tekint ki a vilÀgpolitikÀra. FigurÀjÀt belesz´vi nagy esem¢nyekbe, a pÀrizsi egyetem autonÂm test¡lett¢ vÀlÀsÀba, a bizÀnci latin csÀszÀrsÀg balul siker¡lt balkÀni kalandjÀba, az Aranybulla kibocsÀtÀsÀba, a tatÀrjÀrÀsba, s ´sszehozza jelentûs t´rt¢nelmi alakokkal, Ágy Albertus
Magnusszal, Robert de Sorbonnal, F¡l´p
çgost francia uralkodÂval, Courtenay P¢ter latin csÀszÀrral, a magyar kirÀlyokkal s
mÀs, valÂban l¢tezû magyar t´rt¢nelmi alakokkal.
A k´zismerten mindentudÂ, mert rendkÁv¡li eml¢kezûtehets¢gü ¢s az olvasÀs gy´ny´rüs¢g¢t a legt´bbre tartÂ ÁrÂ k¡l´n´sen kez¢hez ÀllÂ t¢mÀt vÀlasztott, hiszen valaha az çrpÀd-hÀzi kirÀlyok b¡ntetûjogÀrÂl Árt jogÀszdoktori disszertÀciÂt. S a munkaszolgÀlatos
gyehennÀbÂl visszat¢rû, t´rt¢nelmi ¢rdeklûd¢sü ember erûs analÂgiÀt ¢rezhetett a tatÀrjÀrÀs ¢s a vilÀghÀborÃ utÀni helyreÀllÁtÀs feladata k´z´tt. FûalakjÀnak nev¢t egyetlen adat
ûrizte meg egy 1222-es oklev¢len, miszerint
NÀna fia PÂsa volt ez idûben (az Aranybulla
¢v¢ben) az udvarispÀn. A k´z¢pkori ¢rtelmis¢gi, a romantikus szerelmes, a k´z¢pszerü
hûs, aki kev¢sb¢ formÀlÂja, mint tanÃja az
esem¢nyeknek, ebbûl a n¢vbûl szÀrmazott,
k´vetve a t´rt¢nelmi reg¢nyek hosszÃ sorÀnak mintÀjÀt, de vilÀglÀtÀsÀnak jellegzetess¢geit az ÁrÂ k´lcs´n´zte neki, nemegyszer sajÀt
k¢pzelt ´narck¢p¢nek vonÀsait ruhÀzva rÀ.
Heged¡s majd' minden reg¢ny¢ben van egy
´nk¢p¢t hordozÂ mell¢k- vagy fûalak.
Mivel az ÁrÂ szÀmÀra fontos a t´rt¢nelmi
hüs¢g, az elûz¢keny liberalizmus szellem¢t
nem is olyan k´nnyü becsemp¢szni e k´z¢pkori t´rt¢netbe. S mivel kommunistÀnak tud-
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ta magÀt, ezt a kezdetben csak belsû hitre alapulÂ, de a reg¢nyfolyam k¢sûbbi darabjainak
keletkez¢se idej¢n mÀr zord k¡lsû elvÀrÀst is
jelentû vilÀgn¢zetet sem lehetett k´nnyü a liberÀlis ked¢llyel ¢s szellemmel ´sszhangba
hozni. (Igaz, ami igaz, az elsû k´tet erûsebb,
mint a mÀsodik, ¢s az Aranybulla kibocsÀtÀsÀnak t´rt¢nelmi ¢rtelmez¢s¢t t´bb kifogÀs
¢rheti, mint a bosnyÀk eretneks¢g¢t vagy a
pÀrizsi egyetemalapÁtÀs¢t.) Heged¡s G¢za k¢sûbbi reg¢nyeinek jovialitÀsÀbÂl, az ellent¢tek
jÂindulatÃ, k´nnyükezü feloldÀsÀbÂl (amely
szem¢lyis¢g¢ben is visszat¡kr´zûd´tt, ¢s elragadÂvÀ tette), n¢hanapjÀn elfed¢s¢bûl itt
m¢g nincs semmi, hanem komoly k¡zdelem
folyik a t´rt¢nelem, a vilÀgn¢zet ¢s az alapvetû beÀllÁtottsÀg ´sszeegyeztet¢s¢re.
A megoldÀsnak szÀmÀra a veritas duplexek
l¢trehozÀsa mutatkozott. T´rt¢nelmi magyarÀzÂs¢mÀja is ä nem erûltetetten, hanem a
bûs¢ggel ÀradÂ mes¢be Àgyazva ä erre alapul. Az elesetteknek, a f´ld n¢p¢nek igazsÀgÀt a v¢geken a bogomilok k¢pviselik: az
igazsÀggal, az igazsÀgos, gonosz Istennel
szemben a jÂ Istenhez fellebbezve. A t´rt¢nelmi haladÀs igazsÀgÀt a centrumban a bÀrÂkkal ¢s a legt´bb fûpappal szemben a kirÀly
hÁvei, az abszolutizmus elûk¢szÁtûi k¢pviselik.
Ez az igazsÀg aztÀn Ãjabb veritas duplexekre
bomlik; er¢ny, ¢sztehets¢g, bÀtorsÀg, a vesz¢ly jÂzan elû¢rzete nem az egyik oldalon
gy¡lekezik, s a mÀsikon mindennek hiÀnya;
a àjÂkÊ n¢ha rosszak, a àrosszakÊ n¢ha jÂk.
Heged¡s G¢za romantikus hajlamait relativizmusa helyesbÁtette, a nagy gonoszok elk¢pzel¢s¢re ¢s megformÀlÀsÀra pedig, Ãgy
lÀtszik, alkatilag k¢ptelen volt. Mindenkinek
megmutatni a maga igazsÀgÀt: ez a reg¢nynek igen megfelelû ÀllÀspont. Heged¡s v¢rbeli reg¢nyÁrÂ volt, ha nem is a legkorszerübbek k´z¡l valÂ.
PÂsa maga a sokf¢le igazsÀg keresztÃtjÀn
Àll, s nemcsak nevelûd¢s¢nek idej¢n, hanem
eg¢sz ¢let¢ben. A meggyûzûd¢s szilÀrdsÀgÀnak hiÀnyÀt a derekassÀg, a jÂindulat ¢s a ritkasÀg¢rt¢kü elsajÀtÁtott müvelts¢g pÂtolja.
Ebbûl egyr¢szt karakter¢nek bizonyos paszszivitÀsa k´vetkezik (ami tanÃsÀgt¢telre kivÀlt
alkalmassÀ teszi), mÀsr¢szt viszont sugÀrozza
megteremtûj¢nek meggyûzûd¢s¢t a meggyûzûd¢sek megszilÀrdÁtÀsÀnak lehetetlens¢g¢rûl. Ennyiben az ÁrÂ is àbogomilÊ: az igazsÀggal szemben a jÂsÀgot vÀlasztja. A botlÀs ¢s

bukÀs sokf¢le lehetûs¢g¢t lÀtja az ¢letben,
amely irÀnt hatÀrtalanul ¢rdeklûdik, de igazi,
m¢ly veszedelmet csak egyet lÀt, a fanatizmust. M¢g a hûsies, mÀrtÁriumra k¢sz fanatizmussal szemben is elûnyben r¢szesÁti a v¢gsz¡ks¢g eset¢n eltagadni, hazudni ¢s ezzel
tÃl¢lni k¢sz okossÀgot.
PÂsa müvelts¢g¢bûl, ÁrÀstudÂ voltÀbÂl k´vetkezik, hogy megtalÀlja a szellemi hÀtorszÀgÀt a vilÀgn¢zet-n¢lk¡lis¢g¢nek, àtudom,
hogy nem tudomÊ ÀllÀspontjÀnak (amelyben
egy¢bk¢nt osztozik a reg¢ny n¢hÀny jelentûs,
k¡l´nb´zû oldalakon ÀllÂ müvelt alakjÀval,
p¢ldÀul elsû szellemi nevelûivel, a halÀlos ellens¢gekk¢ vÀlÂ, de valaha egy¡tt diÀkoskodÂ Kulin bÀnnal ¢s KalÀn p¡sp´kkel). A bogomilokkal rokonszenvezik, de eszm¢j¡ket
primitÁvnek talÀlja. Averroesnek a kereszt¢ny
recepciÂban valÂban megjelenû kettûs igazsÀga jelenti szÀmÀra a legnagyobb kÁs¢rt¢st, valamint Abaelard SIC ET NON-ja (I GEN °S NEM),
amely ellent¢tes tudÂs ÀllÁtÀsok gyüjtem¢nye.
MindazonÀltal a jÂsÀg ¢s tisztess¢g vilÀgn¢zet
n¢lk¡l, az igenek ¢s nemek k´z´tti d´nteni
tudÀs n¢lk¡l is a jÂ oldalakra ÀllÁtja: szolidÀris
a szük´lk´dûkkel, ¢s az orszÀg ¢rdek¢t n¢zi
a r¢sz¢rdekekkel szemben.
A dilemmÀnak ez a megoldÀsa ha nem is
a hûs, de a szerzû liberalizmusÀra vall, e fogalomnak a meggyûzûd¢sektûl valÂ szabadsÀgot hangsÃlyozÂ ¢rtelm¢ben, amelyet a
k´zhely Ãgy fogalmaz meg, hogy felnûtt embernek nincs vilÀgn¢zete, Friedrich Schlegel
pedig egy hÁres passzusÀban Ágy: àLiberÀlis az,
aki minden oldalrÂl ¢s minden irÀnyban, mintegy
´nmagÀtÂl szabad, s ugyanakkor ´nmaga teljes ember mivoltÀban hat; aki mindent, ami cselekszik,
van ¢s alakul, sajÀt erej¢nek m¢rt¢ke szerint szentnek tart, ¢s minden ¢let irÀnt ¢rdeklûdik an¢lk¡l,
hogy korlÀtolt n¢zetek folyomÀnyak¢nt az ¢let gyül´let¢re vagy lebecs¡l¢s¢re ragadtatnÀ magÀt.Ê
G¢za bÀcsi e vilÀgn¢zet n¢lk¡li vilÀgn¢zet
megtestes¡l¢se volt ä nyÀjassÀggal ¢s ked¢lyess¢ggel e szavak komolysÀgÀt is kiss¢ enyhÁtû megtestes¡l¢se. S a jÂl nevelt fiatalemberben is (egyik ´n¢letrajzi k´tet¢nek cÁm¢ben nevezi Ágy magÀt) ez k¢sz¡lt, noha
m¢g a fiatalsÀg komolysÀgÀval.
Az eg¢szs¢ges ¢s, hogy Ãgy mondjam, jÂÁzü k¢telked¢snek azonban megvoltak a hatÀrai. Az ÁrÂ nem k¢telkedett a tudÀs, az àÁrÀstudÀsÊ hatalmÀban, ¢s abban sem, hogy segÁts¢g¢vel fel tudja id¢zni a r¢gi kor Àrnyait,
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s el tudja mes¢lni egy ¢rdekes t´rt¢netben a
t´rt¢nelmet, Ãgy, ahogy volt. S valÂban, annak,
ami volt, egy vÀltozatÀt jÂ arÀny¢rz¢kkel, lend¡letesen ¢s ¡gyesen elmes¢lte. Kiss¢ r¢gimÂdivÀ az tette Heged¡s vÀllalkozÀsÀt, hogy
a t´rt¢nelmi relativizmus, amely uralkodik a
t´rt¢neten bel¡l, nem terjeszkedik ki magÀra
a t´rt¢netre. Bizalma az elbesz¢l¢s, a t´rt¢netmondÀs s¢rthetetlen talapzatÀban, az objektÁve meg¢rthetû hagyomÀnyban a komoly
szÂrakoztatÂ irodalom regiszter¢be utalta
müveit, melynek legfûbb c¢lk´z´ns¢ge ä valaha Ágy mondtÀk ä a müvelt ifjÃsÀg lett. Osztozott ebben olyan titÀnokkal, mint az atyaDumas, akihez ä szellemi falÀnksÀg, pÀratlan
munkabÁrÀs ¢s term¢kenys¢g, szÁnes k¢pzelûerû, fordulatos mesesz´v¢s s m¢g a n¢hakori pongyolasÀg, hanyagsÀg tekintet¢ben
is ä m¢g inkÀbb hasonlÁtott, mint imÀdott
JÂkaijÀhoz, noha persze a naivitÀs amaz
igazi nagysÀgÀt, amely Dumas-t egy ¢vszÀzaddal korÀbban jellemezte, nem k´zelÁthette meg. De a magyar k´z¢pkori reg¢nyciklus semmivel sem rosszabb, mint Robert
Merle XV I. szÀzadi reg¢nyciklusa, a FRANCIA HISTñRIA.
A v¢rbeli reg¢nyÁrÂ cs´ppet sem k´ltû.
Heged¡s G¢za ugyan verselt, de versei didaktikusak, prÂzaiak. Mindig tanÁtani akartak, hol valami tudnivalÂra, hol ¢letvitelre,
hol ¢ppens¢ggel a k´ltûi mesters¢gre. PrÂzÀjÀnak sem volt po¢zise; a mindennapisÀgtÂl
a t´rt¢netis¢g oldozta el ä minden t´rt¢net
¢s minden t´rt¢nelem benne. A t´rt¢nelmi
esem¢nyek racionalizÀlhatÂk. Nincs helye a
mÁtosznak.
Igaz, ha lehet, elker¡li az ¡tk´z¢st. BÀnk
bÀn ´sszeesk¡v¢s¢t ¢s kirÀlynûgyilkossÀgÀt
ä mely Katona JÂzsef drÀmÀja nyomÀn mÀig
¢lû nemzeti mÁtosszÀ vÀlt ä PÂsa csak hÁrbûl
hallja, mert abban az ¢vtizedben PÀrizsban
van. Ezzel a t´rt¢net szÁnes epizÂdmat¢riÀt
veszÁt, de cser¢ben BÀnk semleges peremszereplû marad, s a tÀvoli esem¢ny m¢rleg¢n
GertrÃd protekcionizmusa szinte kiegyenlÁti
BÀnk oligarchikus fell¢p¢s¢t, amely pedig a
reg¢ny k´z¢ppontjÀban a legfûbb rossz.
R¢szben hasonlÂ, r¢szben elt¢rû okai lehetnek egy mÀsik mÁtosz kiker¡l¢s¢nek,
Anonymus¢nak. A n¢vtelen jegyzû ¢s müve
a magyar mÁtosz mÀig hatÂ r¢sze, tudatosan
fordult hozzÀ V´r´smarty ¢s Arany, vissza-

cseng Ady àGÂg ¢s MagÂg fia vagyok ¢n...Ê sorÀban, de m¢g JÂzsef Attila àçrpÀd ¢s ZalÀnÊjÀban is, ¢s ñpusztaszer manapsÀg f´lmelegÁtett kultuszÀnak û az egyetlen hivatkozÀsi
alapja. S minden bizonnyal PÂsa kortÀrsa
volt: k¡l´n´s, hogy hÁre sincs a reg¢nyben.
Ennek legfûbb oka szerintem az, hogy Heged¡s arra k¢sz¡lt: maga PÂsa lesz Anonymus,
nevet ad a n¢vtelennek, a magyarok cselekedeteit felid¢zû reg¢ny fûhûs¢vel Áratja meg a
magyarok cselekedeteinek reg¢nyes krÂnikÀjÀt, s ezzel racionalizÀlja a mÁtoszt. Amikor
t´bb mint n¢gy ¢vtizeddel k¢sûbb JÂkaihoz
hasonlÂan elmes¢lte a magyar t´rt¢nelmet
(MAGYAR SZçZADOK . A MAGYARSçG °S A MAGYAR KULTöRA T¹RT°NETE A HONFOGLALçSTñL NAPJAINKIG, Trezor KiadÂ, 1996), akkor
AZ íRçSTUDñ korÀrÂl szÂlÂ fejezetben a GESTç -t àt´rt¢nelmi reg¢nynekÊ nevezte, s ezzel
Anonymust mintegy elûdj¢nek tekintette.
àP. dictus magister...Ê (àMesternek mondott
P. ...Ê) ä Ágy kezdûdik a GESTA HUNGARORUM,
s k¢t ¢s f¢l ¢vszÀzad n¢vfejtû talÀlgatÀsaiban
a P¢terek ¢s PÀlok mellett a PÂsa (Pousa) n¢v
is f´lmer¡lt. Heged¡s PÂsÀja magisteri cÁmet
kapott a pÀrizsi egyetemen, ahol Anonymus
is elnyerhette a magisters¢get. Igaz, PÂsa sem
III., sem IV. àn¢hai, jÂ eml¢kü, dicsûs¢ges B¢lÀnak, MagyarorszÀg kirÀlyÀnakÊ nem lehetett a
jegyzûje, mert a kirÀlyi udvarban n¢gy ¢vvel
az elûbbi halÀla utÀn mutatkozott be, az utÂbbi halÀla idej¢n pedig ä ha meg¢rte ä k´r¡lbel¡l kilencven¢vesnek kellett lennie. °s m¢g
Heged¡s G¢za is csak nyolcvanhÀrom volt,
amikor elreg¢lte eg¢sz t´rt¢nelm¡nket. Ilyen
mÂdon sejtelmem mellett ¢s ellen is szÂlnak
argumentumok. Mindenesetre a t´rt¢net
szerint PÂsa ä bukÀsa ¢s Àllapotos feles¢ge
meggyilkolÀsa utÀn ä PannonhalmÀra megy,
azzal a szÀnd¢kkal, hogy ¢let¢t n¢vtelen¡l,
k´nyvek mÀsolÀsÀval t´lti. Az apÀt is e szavakkal fogadja be: àN¢vtelen barÀt leszel.Ê (Ebbûl
az anonimitÀsbÂl a mese szerint van visszat¢r¢s a n¢vhez: PÂsa hÃsz ¢v mÃltÀn, a mongol
invÀziÂt a s¢rtetlen¡l maradt megerûsÁtett
apÀtsÀgban v¢szelve Àt, kil¢p a kolostorbÂl, ¢s
felajÀnlja szolgÀlatait a kirÀlynak.)
K¢ts¢gtelen: a GESTA tendenciÀja nem illett bele a reg¢ny t´rt¢nelmi sematikÀjÀba,
pontosabban csakis az ellenoldalon. Anonymus a fû nemzets¢gek genealÂgusa, kivÀltsÀgaik ¢s hatalmuk historizÀlÂ megalapozÂja
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volt ä gyakorta tudÂs hamis mes¢kkel. Ism¢tlûdû lekezelû fordulata, àa parasztok hamis mes¢iÊ, sem illene PÂsa szÀjÀba. Az is lehet tehÀt,
hogy Heged¡s G¢za Anonymus egy vÀltozatÀt teremtette meg. MondhatnÀm, hogy a
reakciÂs n¢vtelen jegyzû helyett megÀlmodta
haladÂ ikerpÀrjÀt.
De nem ezzel a kiss¢ fanyar megjegyz¢ssel
szeretn¢m befejezni recenziÂmat. A kamasz,
aki voltam, az ÁrÀstudÀs becs¡let¢t tanulta AZ
íRçSTUDñ-bÂl s G¢za bÀcsi ¢let¢nek szeretetre
m¢ltÂ p¢ldÀjÀbÂl.
RadnÂti SÀndor

A HOLMI POSTçJçBñL
A FILOLñGIA BOSSZöJA II
Gadamer esete a pietista hermeneutikÀval
ä m¢g egyszer
à...csupÀn a r´vidlÀtÂ hermeneutikust
utasÁtom vissza, [...] aki az ellens¢g
¡t´tte kicsiny r¢st csak Ãgy tudja befoltozni, hogy mÀshol jÂval nagyobb falomlÀst id¢z elû a sajÀt kez¢vel.Ê
(G. E. Lessing: AXIOMATA [1778])1

(Egy kis ontikus az elrejtetlens¢gben) A FI LOLñGIA BOSSZöJA cÁmmel tanulmÀnyt k´z´ltem a Holmiban,2 amelyre bÁrÀlat ¢rkezett
ONTIKUS KRITIKA °S ONTOLñGIAI KRíZIS cÁmmel.3 Ahhoz k¢pest, hogy ÁrÀsom a szerzû
szerint ànem el¢g radikÀlis, hogy magÀra vonja
az ontolÂgia figyelm¢tÊ, felett¢bb meglepû ez a
buzgalom. çm ha valakinek k´zel egyÁvnyi
terjedelem kell ahhoz, hogy egy kritikÀt l¢nyegtelennek minûsÁtsen, annak vagy az ´nismeret¢vel, vagy az ûszintes¢g¢vel van baj.
Neh¢z lenne tehÀt erre az ÁrÀsra felelnem, hiszen a vÀlasznak a szerzû lelkivilÀgÀval kellene foglalkoznia, amihez nekem semmi indÁttatÀsom nincs. Ments¢gemre, àaz ontolÂgiaÊ
sem vÀrja vÀlaszomat, hiszen legfontosabb
mondandÂja, hogy alkalmatlan vagyok a vitÀra, vagy az û bikkfanyelv¢n: ànem tudok vitapozÁciÂt teremteni ontolÂgiai ihletetts¢gü szellemi
kezdem¢nyez¢sekkelÊ. Ha nem, hÀt nem.
A vitak¢ptelens¢g azonban nem csupÀn az

¢n jellemvonÀsom, hanem valamilyen homÀlyosan k´r¡lÁrt àkritikai szeml¢letmÂd¢Ê. Szem¢lyem csak p¢ldÀzza ezt az àontikusÊ gondolkodÀsmÂdot, szemben a m¢lys¢gesen m¢ly àontolÂgiai krÁzisselÊ. Nem mintha ez¢rt meg voln¢k s¢rtûdve. Ellenkezûleg. Furcsa volt lÀtnom a K ISBALI GADAMER-KRITIKçJçNAK IGAZSçGFOGALMA vagy ¢ppen A K ISBALI -F°LE GADAMER-íRçS KRITIKAI JELLEG°NEK MIBENL°TE
cÁmü fejezetcÁmecsk¢ket. Gy´ny´rüek! Mi
mÀs ez, ha nem a Kisbali-kutatÀs kezdete!
Igaz, mindez kicsit Ãgy hangzik, mintha mÀr
meghaltam volna, ami persze ´nmagÀban
m¢g nem akadÀlyozhatna meg a vÀlaszadÀsban. Az ontolÂgiailag ihletett ontolÂgus azonban egy azonosÁthatÂ besz¢d- ¢s gondolkodÀsmÂd nev¢ben ¢s k¢pviselet¢ben fejti ki ÀllÀspontjÀt. A Holmiban megjelent ÁrÀsomban viszont (¢s ezt nem b¡szk¢n, inkÀbb szomorÃan mondom) ¢n csakis a magam nev¢ben besz¢ltem. Nem bÁzott meg senki, s ami fontosabb: nem is tudom, kiket k¢pviselhettem
volna. TalÀn àa maguk ¢rtelm¢re tÀmaszkodni merûÊ4 olvasÂkra szÀmÁthattam, de hÀt ûk ¢ppens¢ggel nem szorulnak k¢pviseletre. Legfeljebb a XV III. szÀzadi racionalista, protestÀns t´rt¢neti bibliakritika rejtett apolÂgiÀja
rÂhatÂ fel nekem, de e beismer¢stûl oly sokat
nem rem¢lhetek, hiszen se protestÀns, se teolÂgus nem vagyok, ¢s manapsÀg a protestÀns
teolÂgusok sem protezsÀltjaimra esk¡sznek.
Abban a vitÀban tehÀt, amelyet szektÀk ¢s oskolÀk szembenÀllÀsak¢nt hangszerelnek, nem
tudok r¢szt venni.
Akkor sem, ha valÂban rossz a v¢lem¢nyem az ÁrÀsban t¡kr´zûdû àontolÂgiai ihletetts¢gü gondolkodÀsmÂdrÂlÊ. Ez azonban nemcsak
teoretikus, hanem inkÀbb Ázl¢sbeli k¢rd¢s. Izgalmasabb ¢s kifejezûbb szitokszavakat vÀrok
p¢ldÀul, mint az àontikusÊ vagy a àmetafizikaiÊ.
S f¡lemnek is tÃlsÀgosan hangos a f¡ty´r¢sz¢s, ha egy filolÂgiai k¢rd¢s tisztÀzÀsÀhoz àaz
igazsÀgba mint elrejtetlens¢gbe (Unverborgenheit)Ê
akarjÀk az olvasÂt àbevezetniÊ. çm tegy¢k, noha sosem ¢rtettem, honnan merÁtik a vezet¢s
bÀtorsÀgÀt. (Az ihletetts¢get ¢n ä ¢rjen ¢rte
bÀr megvet¢s ä nem tekintem sem ismeret-,
sem jogforrÀsnak.) Egyszerüen csak unom,
ha valakinek ä mint MÂrickÀnak ä mindenrûl
ugyanaz jut az esz¢be. Ez most ¢ppen az
àal¢theiaÊ, de egykoron hasonlÂan untam az
elrejtetlens¢g¡kben szintÃgy folyton feltÀrulkozÂ termel¢si viszonyokat is.
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(OrszÀgok rongya) Egyvalakivel azonban a
Holmiban k´z´lt ÁrÀsom felt¢tlen¡l k´z´ss¢get vÀllalt. Igaz, ez morÀlis k´z´ss¢g, amely
elt¢rû ¢rt¢kbeli ¢s mÂdszertani ÀllÀspontok
mellett is lehetûv¢ tenn¢ az ¢rtelmes vitÀt. Ez
a valaki pedig a àfilolÂgusÊ. A filolÂgus, aki
nemcsak, hogy szeret olvasni, de mielûtt valamilyen mürûl Árna, k´teless¢g¢nek tekinti,
hogy a sz´veget a kez¢be vegye ¢s tanulmÀnyozza ä àmegolvassaÊ, ahogyan a szegedi
àr¢gi magyarosokÊ, Keserü BÀlint tanÁtvÀnyai, barÀtai ¢s ¡zletfelei jÀt¢kosan mondogatjÀk. Az ¢n filolÂgusom ugyanis nem az Ihletettn¢l hagymÀzas definÁciÂval k´r¡lÁrt
r¢malak (àszÂlani ¢s hallgatni egyarÀnt gondolkodva k¢pes szeml¢lûÊ ä brrr!), hanem hÀl' isten
nagyon is eleven szem¢ly, kedves, idûs barÀtom, a magyar irodalom- ¢s müvelûd¢st´rt¢net iskolateremtû mestere, Keserü BÀlint.
HanyagsÀgom az oka, hogy a Holmiban elmaradt az utalÀs: tanulmÀnyom eredetileg az û
hetvenedik sz¡let¢snapjÀra ÁrÂdott. Sz¢gyenlem is rendesen, hogy most kell pÂtolnom
mulasztÀsomat. Keserü BÀlintnÀl ¢n nem tanultam, csak elv¢tve foglalkozom olyan t¢mÀkkal, mint amilyenekkel û, m¢gis: ût megismerve ¢rtettem meg, hogy a tisztess¢g nem
csupÀn a tudÂs esetleges jellemvonÀsa, hanem magÀnak a tudomÀnynak a legfontosabb belsû k´vetelm¢nye.
Az ihletett ontolÂgus nem filolÂgus, s az
sem menti ût, hogy nem is akar az lenni. Az
az¢rt meglepett, hogy csak gÃnyolÂdva k¢pes
szÂlni a Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrban tett lÀtogatÀsaimrÂl. Igaz, felett¢bb k´vetkezetes, hiszen
û maga lÀthatÂan ellenÀllt az eff¢le kÁs¢rt¢snek. Eml¢keztetn¢k rÀ: haragjÀt azzal vÀltottam ki, hogy rÀmutattam, egyik pÂtpapÀjÀnak, Gadamernek, nincs igaza, amikor perd´ntû helyen J. J. Rambach I NSTITUTIONES
HERMENEUTICAE SACRAE cÁmü ÁrÀsÀra hivatkozik. Nos, mik´zben ihletett bÁrÀlÂm 27 k¢ziratoldalon hajtogatja, hogy nem Gadamer
t¢vedett, ek´zben egyszer sem utal az I NSTI TUTIONES-re. Lehet-e Ãgy vitÀzni egy sz´vegrûl, ha az egyik f¢l m¢g azt is szisztematikusan eltitkolja, hogy ismeri-e a szÂban forgÂ
müvet? Hiszen mÀr ahhoz is erûs ´nfegyelem
kell, hogy az olvasÂ ne mondja ki elhamarkodottan az ajakÀra tolulÂ k´vetkeztet¢st.
TisztÀn logikailag ugyanis abbÂl, hogy valaki
nem id¢z egy müvet, egyÀltalÀn nem k´vetkezik, hogy nem is ismeri.

Bevallom, nekem ennyi mÀr bûven el¢g
lenne, hogy elÀlljak a vitÀtÂl. Sajnos, nyomÂs
okok szÂlnak amellett, hogy m¢gis megszÂlaljak. A rossz hÁr is hÁr, ¢s m¢g nem ¢rzem
magam sem ki´regedett szÁn¢sznûnek, sem
nyugÀllomÀnyÃ politikusnak, hogy borzasztÂan ´r¡lni tudn¢k neki. Ha k´zel egy Áv terjedelemben kitartÂan mondogatjÀk, hogy t¢vedtem, akkor az elfogulatlan olvasÂkban is
komoly k¢ts¢gek tÀmadhatnak. KivÀlt, ha est¢nk¢nt egy¢bk¢nt sem Rambachhal hajtjÀk
Àlomra fej¡ket (mellesleg: ¢n sem). Igaz, ha
kedvem tÀmadt kicsit meghÃzkodni a ànemzeti tÀplÀl¢kkÀ vÀltÊ5 Gadamer ä erûs akad¢miai csoport szimbolikus apafigurÀja ä bajuszÀt, akkor a k´nnyen elûre lÀthatÂ reakciÂt
is el kell tudnom viselni. Az ontologikus rizsa
ilyen kiszerel¢sben azonban mindenk¢ppen
alkalmas az ¢rdeklûdûk megt¢veszt¢s¢re,
ez¢rt ha Ihletettel nem is vitatkozn¢k, az olvasÂk szÀmÀra m¢gis ´sszefoglaltam tÀrgyi
¢szrev¢teleimet. Sz¡ks¢ges vÀlasz teljesen felesleges k¢rd¢sekre, foglalhatnÀm ´ssze Lessing utÀn szabadon6 a helyzetet, de ha valakit
zavarna a sok Aufkl¤rer, akkor azt is mondhatnÀm, hogy a tovÀbbi r¢szletes fejteget¢seket Gadamer javaslata indokolja: az ¢rtelmez¢si probl¢mÀkat fordÁtsuk Àt tartalmi k¢rd¢sekk¢, m¢g akkor is, ha nem hiszem, hogy àa
hermeneutika feladata magÀtÂl vÀlik tÀrgyi k¢rd¢sfeltev¢ss¢Ê7 (IM, 193. o.). Gadamerrel ugyanis tovÀbbra is volna vitÀm.
(TÀmad az ihlet) A Holmiban megjelent ÁrÀsomban azt mutattam be, mik¢nt kreÀl magÀnak Gadamer egy J. J. Rambachra hivatkozÂ fantomid¢zet segÁts¢g¢vel sajÀtos hermeneutikat´rt¢netet, azt a t¢vhitet keltve,
mintha l¢tezett volna olyan ä pietista ä hagyomÀny, amelyben subtilitas applicandi n¢ven
az ¢rtelmez¢s müv¢szet¢nek elk¡l´n¡lt
(àharmadikÊ) r¢sz¢t k¢pezte volna az àalkalmazÀsÊ Gadamer szÀmÀra elm¢leti okokbÂl
kit¡ntetetten fontos k¢rd¢sk´re. Az àontolÂgiailag ihletettÊ argumentÀciÂ szerint viszont
¢n a subtilitas applicandi àhangalakotÊ kerestem vissza a Gadamer Àltal id¢zett Rambachmüben, s abbÂl vontam le sÃlyos k´vetkeztet¢seket, hogy nem talÀltam meg a sz´vegben.
Pedig a mü amÃgy tele van az applikÀciÂ
àgondolatÀvalÊ. Ihletett csak azt a t¢nyt hallgatja el, hogy valÂjÀban megtalÀltam a Gadamer citÀlta szavakat, igaz, egy mÀsik sz´veg-
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ben. Egyszerü p¢ldÀn: ha Jancsi azt ÀllÁtja,
hogy a àMorzsa kutyÀnk, hegyezd f¡ledÊ sor K´lcsey SZñZAT-Àban talÀlhatÂ, akkor neh¢z lenne ût azzal mentegetni, hogy az ANYçM TYöK JA is felfoghatÂ egyfajta ä hÀziÀllatokhoz int¢zett ä szÂzatk¢nt, s egy¢bk¢nt is van SZñZAT
cÁmü vers. Jancsi ettûl m¢g lehetne nagyon
der¢k ember, de kiÁratnÀm a gyerekemet abbÂl az iskolÀbÂl, ahol û a magyartanÀr. S m¢g
csak most k´vetkezik a k¢rd¢s, hogy ki Árta a
SZñZAT-ot, ha nem K´lcsey.
Gadamer t¢ved¢se elm¢letileg az¢rt ¢rdekes, mert a sajÀtos pietista hermeneutika jellegzetess¢g¢t illusztrÀlni hivatott id¢zet a pietizmussal hatÀrozottan szemben ÀllÂ szerzûtûl
szÀrmazik. Ez a szembenÀllÀs Gadamer sajÀt
gondolatmenet¢ben is meghatÀrozÂ, hiszen
¢ppen a t´rt¢neti bibliakritika racionalistÀival szemben fedezi fel magÀnak a pietista hagyomÀnyt. K LASSISCHE UND PHILOSOPHISCHE
HERMENEUTIK cÁmü ÁrÀsÀban p¢ldÀul arrÂl
besz¢l, hogy az Ernesti-f¢le t´rt¢neti biblia¢rtelmez¢s nem k¢pes szÀmot adni a SZENTíRçS
ker¡gmatikus ¢rtelm¢rûl, hiszen ez nem csupÀn az öjsz´vets¢g ÁrÂinak teolÂgiai n¢zeteit
´sszegzi. àEzen a ponton ez¢rt a pietista hermeneutika (A. H. Francke, Rambach) m¢g mindig
k¡l´n´s figyelmet ¢rdemel, amely ¢rtelmez¢stanÀban a meg¢rt¢shez ¢s kifejt¢shez hozzÀcsatolta m¢g
az applikÀciÂt, Ágy t¡ntetve ki az ÏírÀsÎ jelen vonatkozÀsÀt. Itt egy olyan hermeneutika k´zponti
motÁvuma rejtûzik, amely valÂban komolyan veszi
az ember t´rt¢netis¢g¢t.Ê8 E hÀtt¢r elûtt lesz igazÀn ¢rdekes, hogy a Rambach-hely m´g´tt a
t´rt¢neti biblia¢rtelmez¢s nagy elûfutÀra, Ernesti Àll. MÀr ha Rambach-helyrûl lehet besz¢lni.
Az ontolÂgust ugyanis hÀrom l´k¢sben ¢ri
az ihlet: (a) a àmondatlogikaÊ szerint Gadamer nem is hivatkozik Rambachra, s nekem
csak a szemem kÀprÀzik. (b) Gadamer nem
k´zvetlen¡l Rambachra hivatkozik, hanem Morusra, s csak Moruson kereszt¡l Rambachra.
(c) Ezen a mÂdon pedig olyan rettenetesen
àismeriÊ Rambachot, hogy ä mint az àegy reflektÀlatlan dimenziÂbÂlÊ kider¡l ä Gadamer
megalapozottan hivatkozik Rambachra. Nem Àrtott volna persze, ha Ihletett ¢s OntolÂgus
besz¢lnek egymÀssal, de az¢rt nincs itt semmi
ellentmondÀs. JÂ megoldÀs p¢ldÀul: Gadamer ugyan nem Rambachra hivatkozik, de
ha hivatkozott volna rÀ, biztosan igaza lett

volna, p¢ldÀul az¢rt, mert àaz igazsÀg adatik
[die es gibt <!>] nekiÊ.
(Szembaj ¢s lÀtomÀs) Ad (a): el¢g sokan szenvednek az eny¢mhez hasonlÂ szembetegs¢gben. írÀsomban kis listÀt k´z´ltem ä HabermastÂl Ricoeurig ä azokrÂl, akik Gadameren
kereszt¡l utalnak Rambachra, valami¢rt tehÀt Ãgy ¢rzik, Gadamer m¢giscsak hivatkozott a der¢k teolÂgusra. Vegyes tÀrsasÀg ez,
de nem a legrosszabb. S ha mi mindannyian
butasÀgokat besz¢l¡nk Ihletettel szemben, ¢n
mÀr akkor is csak megmaradn¢k a àt¢velygûknekÊ ebben a tÀborÀban. (Csak hogy lÀssa
az olvasÂ, ¢n is tudok tekint¢ly¢rveket fabrikÀlni.) Ad (b): el´ljÀrÂban egy technikai megjegyz¢s. Ihletett a à235-´s szÀmon hivatkozott,
MorustÂl szÀrmazÂ citÀtumÊ-rÂl besz¢l, ez pedig
az elsû n¢met kiadÀs szÀmozÀsÀt k´vetû magyar kiadÀsban a 218. ¢s a 421. oldalon szereplû 206. id¢zetnek felel meg. A magyar fordÁtÀsrÂl lekezelûen nyilatkozÂ Ihletett csakis
a GESAMMELTE W ERKE n¢met sz´veg¢re utal,
alaposan megnehezÁtve ezzel a magyar olvasÂ
dolgÀt, aki rÀadÀsul sok n¢met k´tetben sem
fogja megtalÀlni az inkriminÀlt id¢zetet, mert
ä amint ezt A FILOLñGIA BOSSZöJç-ban jeleztem ä nyomdahiba k´vetkezt¢ben torz formÀban szerepel.9 De nyilvÀn meg¢ri Ágy hivatkozni, mert azon tÃl, hogy megnehezÁti az ellenûrz¢st ¢s k´d´sÁt, m¢g elûkelû benyomÀst
is tehet. De ha mÀr hosszÃ n¢met id¢zetekkel
szÂrakoztatjuk az olvasÂt, nem Àrt figyelni.
Mivel olyan sz¢pen megeml¢kezett ¢les szememrûl, m¢giscsak megjegyezn¢m: Ihletettn¢l a 15. jegyzettel ellÀtott n¢met sz´vegben
àFreiheit des GeistesÊ Àll. Ez is sz¢p, de az eredetiben àFeinheit des GeistesÊ szerepel. S csak
az¢rt teszem szÂvÀ, nehogy tovÀbbi àv¢gzetes
t¢ved¢seketÊ fedezzen fel a kifejez¢st àfinomsÀgÊ
szÂval visszaadÂ magyar kiadÀsban, r¢misztû
ÀtokformulÀval: àa Kisbali hivatkozta hivatalos
magyar fordÁtÀsbanÊ. No meg Ihletett ¢rdek¢ben is Àll a javÁtÀs, hiszen Gadamer, ha tudomÀst szerezne e f¢lreolvasÀsrÂl, mindjÀrt venn¢ elû a prakkert, s okkal, hiszen itt kedves
subtilitasÀt ¢ppen a szabadsÀg ronda, felvilÀgosult fogalmÀvÀ ÁrtÀk Àt.
Ihletett t´bbsz´r ¢s nyomat¢kosan ism¢tli:
àGadamer Morus (¢s Heidegger) r¢v¢n tud az applikÀciÂ Rambach hermeneutikÀjÀban bet´lt´tt jelentûs¢g¢rûl.Ê TovÀbbÀ: àGadamer Rambach munkÀ-
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jÀt k´zvetve, Morus ´sszefoglalÀsÀban ismeri.Ê ValÂjÀban persze nem tudni, honnan ismeri
Gadamer Rambachot. Azt lehet csak tudni,
hogyan hivatkozik rÀ: hol àbevallottanÊ Moruson kereszt¡l, hol meg k´zvetlen¡l. T´bbnyire az utÂbbit teszi. Ilyenkor nyilvÀn lÀtomÀsa tÀmad. Erre az eshetûs¢gre ä ´nmagÀnak ellentmondva ä Ihletett k¡l´n felhÁvja a
figyelm¡nket: àDe ismeri [mÀrmint Gadamer
Rambachot], hiszen mÀs hivatkozÀsokkor [sic!]
oldalszÀmot is k´z´l (WuM, 188.; 17-es lÀbjegyzet).Êi10 °rdemes figyelni az argumentumra:
ismeri, mert oldalszÀmot is k´z´l. Ha ¢n k´zl´k oldalszÀmot, akkor ¢n is ismerem, amit
id¢ztem? Ihletett szerint nem. 18. jegyzet¢ben azzal gyanÃsÁt meg a sorok k´z´tt, hogy
csak k´zvetve ismerem forrÀsaimat, mert àaz
OSZK-ban folytatott kutatÀsaim sorÀnÊ ¢n is magÀbÂl Gadamerbûl ¢s àa THEOLOGISCHE REALENZYKLOP®DIE 29. k´tet¢nek Rambach cÁmszava alatt k´z´ltekbûlÊ merÁtettem. Csak k´sz´nettel tartozom a Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr segÁtûk¢sz munkatÀrsainak, sajnÀlom, hogy csak
bajt hoztam rÀjuk. Pedig ez ¡gyben teljesen
Àrtatlanok: katalÂgusukban ez a ragyogÂ enciklop¢dia m¢g ma is csak a 27. k´tetn¢l (a
PUBLICISTICA PER PRESSE cÁmszÂnÀl) tart.
Horribile dictu: idûnk¢nt az Egyetemi K´nyvtÀrban is megfordulok. Ez esetben azonban
oda is hiÀba mentem volna. TanulmÀnyom
elûsz´r ä k´zel egy¢ves ÀtfutÀs utÀn ä 1997ben jelent meg.11 Amikor Ártam, legnagyobb
bosszÃsÀgomra m¢g nem adtÀk k´zre az enciklop¢dia Rambachot tÀrgyalÂ 28. k´tet¢t,
amely csak 1997-ben jelent meg, ez¢rt a benne k´z´ltekre, sajnos, egyÀltalÀn nem àtÀmaszkodhattamÊ. Ihletettnek tehÀt, noha sz¢pen halad, vannak m¢g lemaradÀsai a Kisbali-kutatÀsban. Ezt az¢rt m¢g k´nnyen megbocsÀtanÀm neki.
A hiba Gadamer k´r¡l van, aki valÂban
bevallja, hogy Rambachot àMorus ´sszefoglalÀsÀban ismeriÊ, Àm ez csak annak bizonyÁt¢k,
aki Gadamer minden szavÀt szentÁrÀsnak veszi. E beismer¢st ugyanakkor apolog¢tÀi hely¢ben nem nagyon emlegetn¢m. A felt¢telez¢s, hogy Gadamer feled¢keny volt, vagy netÀn ´sszekeverte a c¢dulÀit, merû jÂindulatot
t¡kr´z. Hermeneutikai m¢ltÀnyossÀg hÁjÀn
azt is mondhatnÀnk: megt¢veszt. Isten ûrizz!
De t¢ny: Gadamer nem ismerheti Rambachot Morus ´sszefoglalÀsÀban, mert Morus nem foglalja

´ssze Rambachot, kivÀlt nem az I NSTITUTIONES-t, s kivÀlt nem a Gadamer Àltal megadott
helyen. Morus ott egy Àrva szÂt sem szÂl
RambachrÂl, a nev¢t meg v¢gk¢pp nem kapcsolja ´ssze a subtilitas fogalmÀval, enn¢lfogva
ä Gadamer ÀllÁtÀsÀval ellent¢tben ä nem is
¢rtheti azt f¢lre àa felvilÀgosodÀs mÂdszereszm¢nye k´vetkezt¢benÊ. Mindezt vilÀgosan megÁrtam A FILOLñGIA BOSSZöJç-ban. Ihletett beÀllÁtÀsÀval ellent¢tben nem csupÀn az a kifogÀsom, hogy az id¢zet nem szerepel RambachnÀl, hanem az is, hogy MorusnÀl sincs
Rambach-utalÀs. çllÁtÀsomat egyetlen mÂdon
lehetne cÀfolni: ha valaki rÀmutatna arra a
helyre, ahol Morus ´sszefoglalja Rambachot,
s rÀadÀsul ott azok a szavak ÀllnÀnak, amelyeket Gadamer tûle id¢z. AmÁg ez nem t´rt¢nik meg, addig ¢n nem tudok mÀst csinÀlni, mint fenntartani ezen ÀllÁtÀsomat, hiszen
a bizonyÁtÀs terhe itt annak a vÀllÀt nyomja,
aki az ellenkezûj¢t ÀllÁtja. Ellenûrizni ÀllÁtÀsomat pedig csak az tudja, aki ä ha egy¢bk¢nt
nem tartja az ¢jjeliszekr¢ny¢n a k´tetet ä hajlandÂ meglÀtogatni a k´nyvtÀrat, s kik¢rni
Morus müv¢t. Ihletett ezt nem tette meg, mi
t´bb, Ãgy tesz, mintha nekem csak a k´zvetlen Rambach-utalÀssal volna bajom, s a k´zvetettel nem. A àmÀsikÊ hivatkozÀsrÂl, ahol
Gadamer ä Ãgymond ä àoldalszÀmot is k´z´lÊ,
csak annyit: az egyÀltalÀn nem àmÀsikÊ, hiszen ez ¢ppen az a hely ä az INSTITUTIONES
2. oldala ä, ahol a sapienter adplicare szavak Àllnak, s amelyre Gadamer, mint ÁrÀsomban
megmutattam, Friedrich L¡cke kommentÀrjÀban (tehÀt nem MorusnÀl) bukkant. Summa summarum, ha mÀr Gadamern¢l is a hermeneutikai m¢ltÀnyossÀg gyakorlÀsÀra volt
sz¡ks¢g, mit kellene tenn¡nk Ihletett eset¢ben?
(Mit ÀllÁtunk?) A (c) ihletmenet meg¢rt¢s¢hez n¢hÀny szÂt kell szÂlni magÀrÂl az applikÀciÂrÂl. Gadamer nem azt a szamÀrsÀgot
ÀllÁtja, hogy a pietistÀk talÀltÀk fel az applikÀciÂt, s nem is azt a k´zhelyet, hogy az applikÀciÂ szÂval jel´lt jelens¢g ä az írÀs à¢p¡letes
hatÀsaÊ ä fontos szerepet jÀtszik a pietizmusban. Enn¢lfogva neh¢z lett volna ezek miatt bÁrÀlni ût, bÀr a jÂindulatÃ sugalmazÀs szerint
enn¢l fogÂsabb feladatokkal is megbirkÂzn¢k. Gadamer azonban egy àhermeneutikat´rt¢neti vÀzlatotÊ mutatott be, s nekem ezzel van
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vitÀm. M¢g egyszer, Ág¢rem, utoljÀra: àA hermeneutika r¢gebbi hagyomÀnyÀban [...] a hermeneutikai probl¢ma [...] k´vetkezûk¢pp tagolÂdott: a
subtilitas intelligendit, a meg¢rt¢st megk¡l´nb´ztett¢k a subtilitas explicanditÂl, az ¢rtelmez¢stûl, s a
pietizmus ehhez harmadikk¢nt hozzÀfüzte m¢g a
subtilitas applicandit, az alkalmazÀst (pl. J. J.
Rambach). Ez a hÀrom mozzanat alkotnÀ tehÀt a
meg¢rt¢s v¢grehajtÀsmÂdjait. MindhÀrmat jellegzetes mÂdon ÏsubtilitasÎ-nak nevezt¢k [...].Ê (IM,
218. o.) Ehhez k¢pest ¢n azt ÀllÁtom, hogy (a)
a àhermeneutikai probl¢mÀtÊ sokf¢lek¢ppen
tagoltÀk a XVIäXV III. szÀzadban, de Ãgy
nem, ahogyan Gadamer ÀllÁtja. (b) A subtilitas
intelligendi ¢s a subtilitas explicandi megk¡l´nb´ztet¢s¢t ¢ppens¢ggel Ernesti, a (pietistÀkkal vitÀban ÀllÂ) t´rt¢neti bibliakritika egyik
kezdem¢nyezûje vezeti be a XV III. szÀzad
k´zep¢n,12 enn¢lfogva nehezen lehetne a
àr¢gebbi hagyomÀnyÊ eleme. Ha ugyanis e
gadameri kifejez¢s egyÀltalÀn ¢rtelmezhetû
kronolÂgiailag, akkor az a pietizmus fell¢p¢se elûtti idûkre, legk¢sûbb a XVII. szÀzadra
vonatkozik. De olyan pietistÀknÀl sem talÀlkoztam a subtilitasra alapozott felosztÀssal,
akik kronolÂgiai okokbÂl mÀr ismerhetik Ernestit. (c) Enn¢lfogva àa pietizmusÊ ehhez
nehezen füzhette volna hozzÀ àharmadik tagk¢ntÊ a subtilitas applicandit, (d) hiszen a subtilitas kifejez¢st eg¢szen mÀs kontextusban
hasznÀltÀk. (e) KivÀltk¢pp nem Àll mindez
Rambachra, akinek emlegetett müve mÀr
1723-ban megjelent. A FILOLñGIA BOSSZöJA
cÁmü ÁrÀsomban r´viden bemutattam, hogy
ä ha nem àhÀrmasÊ ä milyen tagolÂdÀsÃ az
I NSTITUTIONES, s a k¢sûbbiekben r¢szletesebben visszat¢rek erre. Az àapplikÀciÂÊ kifejez¢shez mindettûl f¡ggetlen¡l roppant izgalmas k¢rd¢sek kapcsolÂdhatnak. Igen ¢rdekes a fogalom t´rt¢nete a XV III. szÀzad hermeneutikÀjÀban, k¡l´n´sen fontos a pietizmus vizsgÀlatÀnÀl. Magam is hosszan foglalkoztam e t¢mÀkkal, de Árni sohasem Ártam rÂluk. A Holmiban megjelent tanulmÀnyomban
sem. Ott csak az ¢rdekelt, mik¢nt sz¡letik ¢s
hat egy fantomid¢zet. F¢lrevezetû ez¢rt Ãgy
tenni, mintha ¢n az applikÀciÂ gadameri fogalmÀt elemeztem volna.13 Egy¢bk¢nt is: ha
Ihletett mindaz¢rt el akarja verni rajtam a
port, amit nem Ártam meg, akkor eg¢sz ¢let¢t
Kisbali-kutatÀssal fogja t´lteni. Ezt pedig senki sem kÁvÀnhatja neki.

(Ne lopd el a l¢niÀt!) An¢lk¡l, hogy pÂtolni
akarnÀm, amit elmulasztottam, n¢hÀny dolgot jelezn¢k, csupÀn az elm¢leti t¢tek ¢rz¢keltet¢s¢re. Az applikÀciÂ, az alkalmazÀs ´nmagÀban v¢gtelen¡l egyszerü dolgot jelent.
Ha azt olvasom, hogy àIsten szeme mindent
lÀt, ne lopd el a l¢niÀt!Ê, akkor vagy meg¢rtem e felszÂlÁtÀst, vagy nem (p¢ldÀul nem tudom, mit jelent a àl¢niaÊ stb.). Ha meg¢rtettem, megint van (legalÀbb) k¢t lehetûs¢gem.
Vagy ellopom a vonalzÂt, holott tudom, hogy
nem volna szabad megtennem, vagy nem.
Ha nem lopom el, akkor azt vagy az¢rt teszem, mert valamilyen oknÀl fogva nem Àll
mÂdomban ellopni (szemf¡les a gazdÀja, mÀr
ellopta mÀs stb.), vagy pedig az¢rt nem, mert
tudom p¢ldÀul, hogy Isten szeme mindent
lÀt. Ez utÂbbi esetben mondjÀk azt, hogy alkalmazom magamra a àne lopd el a l¢niÀt!Ê parancsÀt. Ebben az ¢rtelemben minden normatÁv (p¢ldÀul szakrÀlis) sz´veg applikÀciÂt
t¢telez fel, s arra tart ig¢nyt. ValÂban, a àne
lopj!Ê bibliai parancsÀt nem Ãgy szokÀs ¢rteni, mintha tulajdonelm¢leti vita lefolytatÀsÀra szÂlÁtanÀnak fel benn¡nket. Az ¢rdeklûdû,
Àm hermeneutice ¢rintetlen olvasÂ most emeli
fel a fej¢t: mi a baj ezekkel a trivialitÀsokkal?
Gadamer ÀllÀspontjÀt durva leegyszerüsÁt¢ssel Ãgy lehetne jellemezni, hogy û ä amÃgy
jÂ okkal ä m¢lyen problematikusnak talÀlja
az im¢nt felid¢zett s¢mÀt, miszerint egyszer
meg¢rtj¡k a sz´veget, mÀsszor meg alkalmazzuk. Felt¢telez¢se szerint nincs szÂ k¢t fÀzisrÂl: mÀr a meg¢rt¢s elemi szintj¢n is szÀmolnunk kell a lehets¢ges alkalmazÀs szempontjaival. Ez¢rt alapvetû szerinte az applikÀciÂ fogalma a meg¢rt¢s vizsgÀlatÀban. Felismer¢s¢t Gadamer bonyolult elm¢let keret¢ben fejti ki; meggyûzûd¢sem szerint nincs
igaza. çm azt, hogy k¢rd¢sfeltev¢se term¢keny, csak kevesen tagadtÀk, magam pedig
soha nem tettem ezt. Mi t´bb, m¢g hivatkozÀsainak is igyekeztem utÀnajÀrni.
A kutakodÀs sorÀn nem a (tagadhatatlanul
jÂ mulatsÀggal szolgÀlÂ) leleplez¢s vÀgya, hanem a t´rt¢n¢szi kÁvÀncsisÀg (tudom, tudom,
majd meggyÂnom!) vez¢relt. Itt mÀr mÀs a
helyzet, hiszen mÁg azon lehet vitatkozni,
hogy Gadamer olvasott-e egyes pietistÀkat,
azon mÀr aligha, hogy a pietistÀk nem olvastak
Gadamert.14 Igaz, nem is id¢zik ût, enn¢lfogva
persze a fenti s¢mÀt sem k¢rdûjelezik meg.
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AkÀrmit jelent is nÀluk az applikÀciÂ, a àhermeneutikai problematikaÊ tagolÀsÀban fenntartjÀk a sz´veg meg¢rt¢s¢nek mint kognitÁv
vÀllalkozÀsnak ¢s a sz´veg affektÁv-praktikus
hatÀsÀnak a megk¡l´nb´ztet¢s¢t, mint mindenki a XVIIäXV III. szÀzadban. MÀs k¢rd¢s, hogy sok k¢pviselûj¡k szÀmÀra a megismer¢s k¡l´n´s, term¢szetf´l´tti formÀjÀt t¢telezi fel a SzentÁrÀs meg¢rt¢se, vagy ha mÀst
nem is, a àszÁvÊ ellenûrz¢se alÀ vonjÀk a megismer¢st.15 E megoldÀsnak is lesznek elm¢leti
k´vetkezm¢nyei, de a hermeneutika szerkezet¢t nem ¢rinti, legfeljebb annyit kÁvÀn meg,
hogy valamivel t´bbet kell imÀdkozni a szent
sz´veg olvasÀsa elûtt. Viszont a SzentÁrÀshoz
valÂ ä akÀr elm¢leti, akÀr gyakorlati ä viszonyt t¢nyleg attÂl teszik f¡ggûv¢, mik¢nt
tudjÀk fokozni a sz´veg ¢p¡letes hatÀsÀt. A
szent sz´veg ¢letvitelre gyakorolt hatÀsÀra
vagy a pr¢dikÀciÂra (az àalkalmazÀsraÊ) valÂ
´sszpontosÁtÀs azonban ´nmagÀban m¢g
egyÀltalÀn nem pietista vonÀs. Az Ihletett citÀlta rambachi Âhajt, hogy àerûsÁtse Isten gyermekeinek a szÁv¢tÊ, bÀrmely felekezethez ¢s
irÀnyzathoz tartozÂ kereszt¢ny lelkipÀsztor,
pap megfogalmazhatja, akÀr subtiliter, akÀr
nem subtiliter applikÀl. Aki ezt tagadja, nemcsak nem ismeri, de s¢rti is a t´bbieket. A pietizmus jellemz¢s¢n¢l azonban az a k¢rd¢s, miben Àll a vÀrt hatÀs, s milyen felt¢telek mellett
k´vetkezik be. Az ezekre adott feleletekkel lehet megragadni a pietista teolÂgia ¢s hermeneutika sajÀtos vonÀsait r¢szint a protestÀns
ortodoxiÀhoz, r¢szint a racionalista vagy a
t´rt¢neti bibliakritikÀhoz viszonyÁtva, hiszen
a pietistÀk maguk is harcos vitÀkban fejtett¢k
ki ÀllÀspontjukat.
(ºdv´ss¢g ¢s szakirodalom) Az applikÀciÂ
fogalmÀval k´r¡lÁrhatÂ jelens¢g elsûdlegesen
kor-, egyhÀz- ¢s tudomÀnykritikai keretben
kap jelentûs¢get nÀluk. ögy lÀtjÀk, hogy az
egyhÀz gyakorlatÀban elvÀlt egymÀstÂl a hit
hirdet¢se ¢s gyakorlata, s e szakadÀs k¡l´n´sen lÀtvÀnyosan jelenik meg a SzentÁrÀs tanulmÀnyozÀsÀban. Az egyetemeken pogÀny
dolgokat tanulnak (ergon), mik´zben az Ige
mell¢kes lesz (parergon).16 S ha forgatjÀk is
a B IBLIç-t, csak tudÂsok lesznek ä àder Schrift
MeisterÊ ä minden lelki haszon n¢lk¡l.17 Pedig az igazi kereszt¢nys¢g nem àa tudÀsban,
v¢leked¢sben ¢s fecseg¢sben, nem is a magas speku-

lÀciÂkbanÊ Àll.18 Ez a tudÂskodÀs nem egyszerüen a nevets¢ges, de Àrtatlan vanitas vilÀga,
itt egyenesen a Gonosz mesterkedik. A SÀtÀn
ugyanis nemcsak a tudatlansÀgbÂl rakja palotÀjÀt, hanem Ãgy is, hogy àvissza¢lnek a tudÀssalÊ, ez¢rt eml¢kezn¡nk kell: àIsten orszÀga
nem szavakban (¢s tudÀsban), hanem az erûben lakozikÊ, ahogyan Francke parafrazÀlja Szent
PÀlt.19 A pietistÀk enn¢lfogva ki nem fogynak
a tudÂs szerzûket szidalmazÂ, sokszor igen
vÀlaszt¢kos durvasÀgokbÂl. Egy àontikusraÊ
m¢g a fej¡ket sem kapnÀk fel. E teolÂgusok
antiszcientistÀk ä t´bbek k´z´tt ez¢rt is oly
kedvesek a hasonlÂ ¢rz¡lettûl Àthatott Gadamernek. A betüfalÂ szobatudÂs, a hiÀbavalÂ
erudÁciÂ ostorozÀsÀnak reneszÀnsz ¢s posztreneszÀnsz kultÃrkritikai k´zhelyei Spener ¢s
Francke elk´telezett tanÁtvÀnyainÀl a szem¢lyes
¡dv´z¡l¢s kontextusÀba ker¡lnek. Aki sok
szakirodalmat nyÀlaz Àt, netÀn minden k´nyvet olvasott, amelyre hivatkozik, az nem csupÀn ostoba szamÀr lesz, akivel nem Àllnak
szÂba a lÀnyok, de egyenesen a pokolra ker¡l. (Ami az¢rt nem akadÀlyozza meg az
egyetemi karriert befutÂ pietistÀkat, hogy
szÀzszÀmra gyÀrtsÀk a lÀbjegyzeteket.) Ez a
tudÀs- ¢s tudomÀnybÁrÀlat adja tehÀt az applikÀciÂ fogalmÀt ä ¢s nem a àhangalakjÀtÊ ä
meghatÀrozÂ kontextust. A tudÂs hiÃsÀggal,
a magamutogatÂ olvasottsÀggal szemben a
tanultak ¢letbeli alkalmazÀsa a fontos: nem
az eszess¢g, hanem a jÀmborsÀg, az Istennek
tetszû ¢let. Az igazi teolÂgia ànem a puszta tudÀsban vagy szeml¢lûd¢sben, hanem inkÀbb az akarat ¢s az affektusok kormÀnyzÀsÀban Àll, amelynek
a c¢lja nem a tanÁtÀs, hanem a jobbÁtÀsÊ, mondja
A. H. Francke.20 Ezt a jobbÁtÀst azonban nem
lassÃ folyamatk¢nt kell elk¢pzelni, hanem
egy szempillantÀs alatt bek´vetkezett fordulatk¢nt, ¢bred¢sk¢nt, ÃjjÀsz¡let¢sk¢nt. A
megvilÀgosodÀs àhirtelen sugÀrban ¢ri az embert
Isten Ig¢j¢bûlÊ.21
Mit eredm¢nyez mindez a hermeneutikÀra n¢zve? Hermeneutika alatt nem bÀrmit ¢rtek, ami hittel, SzentÁrÀssal kapcsolatos, vagy
elûfordul benne a àmeg¢rt¢sÊ szÂ, hanem azt
az elk¡l´n¡lt, ´nÀllÂ k¢rd¢sekkel, mÂdszertani
elvekkel ¢s e metodikai k¡l´nÀllÀs tudatÀval
rendelkezû diszciplÁnÀt, amely a pietista mozgalom indulÀsakor alig egy ¢vszÀzada ugyan,
de mÀr l¢tezik. Ez term¢szetesen nem azonos
az egyetemes hermeneutika ä heideggeri
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eredetü ä gadameri fogalmÀval. Az ¢rtelmez¢stan t´rt¢net¢rûl besz¢lve azonban maga
Gadamer sem akarja, hogy a t´rt¢neti hermeneutikÀt k´zvetlen¡l sajÀt programjÀval
azonosÁtsuk. Ellenkezûleg, ¢rvel¢si strat¢giÀjÀnak fontos r¢sze, hogy a àhagyomÀnyos hermeneutikÀvalÊ szembeÀllÁtsa Heidegger vÀllalkozÀsÀt (IM, 188. o.). Ezt a hagyomÀnyt bÁrÀlja, hiszen ä Ãgymond ä leszükÁti a meg¢rt¢s àprobl¢mahorizontjÀtÊ, de semmik¢ppen sem mossa ´ssze az àuniverzÀlisÊ meg¢rt¢stannal. MÀs k¢rd¢s, hogy e hagyomÀny rekonstrukciÂja sorÀn Gadamer olyan
szempontokat ¢rv¢nyesÁt, amelyek csakis sajÀt elm¢let¢bûl erednek, s amelyek a vizsgÀlt tradÁciÂk elûfeltev¢sei felûl nem igazolhatÂk.
A pietizmus egyik legfontosabb alapelve
talÀn az, hogy az írÀs meg¢rt¢se felt¢telez valamely nem term¢szetes adottsÀgot, t´bbnyire az inspirÀciÂt, vagy ahogyan egy anonim
szerzû Árja a XV III. szÀzad elej¢n: az írÀst
ugyanabban a szellemben kell olvasni, mint
amelyben leÁratott (ti. a szentl¢lek sugalmazÀsÀra).22 Ez¢rt tanulmÀnyozÀsÀhoz nem elegendûk az emberi müvekn¢l megk´vetelt k¢pess¢gek, hanem sz¡ks¢g van m¢g a àvalÂban
magÀbÂl az Ig¢bûl elûsugÀrzÂ kegyelmi f¢nyreÊ is.23
Ez a f¢ny pedig vagy el¢rt benn¡nket, vagy
nem. Az írÀs mintegy magÀt olvastatja, s vagy
¢rtj¡k, vagy nem.24 A hermeneutika mint az
¢rtelem feltÀrÀsÀnak ä Ernesti majd Ãgy fogja
mondani: a subtilitas interpretandi ä eszk´ze elveszÁti ´nÀllÂ jelentûs¢g¢t. De a feltÀrt ¢rtelem kifejt¢s¢vel ä igen, ez lesz a subtilitas explicandi, ha nem a pietistÀk foglalkoznak majd
vele ä sem kell sokat bÁbelûdni. Vitatkozni
nem kell, az ¢rtetlenek majd a pokolban elgondolkodnak a àneh¢z helyekÊ szubtilis k¢rd¢sein. S ha Gadamerre hivatkozva ism¢t a
pr¢dikÀciÂ mint ¢rtelemkifejt¢s fontossÀgÀt
emlegetik nek¡nk ä mintha bizony a szÂsz¢ki
igehirdet¢s csakis a pietistÀk biznisze lett volna ä, ¢rdemes eml¢keztetn¡nk rÀ, hogy a radikÀlisabb pietistÀk szÀmÀra a pr¢dikÀciÂ is
felett¢bb gyanÃs. Bengel ¢ppens¢ggel a magÀt megvilÀgosodottnak tekintû kor jÀrvÀnyÀnak vagy ragÀlyÀnak tekinti erûltet¢s¢t.
Indoka is vilÀgos: noha lehet valamif¢le hatÀsa, a szÂsz¢ki besz¢d m¢giscsak emberi,
m¢gpedig retorikai mü, amely àv¢lt ¢p¡l¢sÊ
helyett àsz¢p lelem¢nyekkelÊ büv´l el, fûk¢nt a

àf¡let gy´ny´rk´dtetiÊ, egyenesen megsemmisÁtve ezzel magÀnak az Ig¢nek a hatÀsÀt.25
Mert az ´nmaga ¢rtelm¢t hordozÂ ÁrÀs eset¢ben az interpretÀciÂnak egyetlen igaz formÀja van: a SzentÁrÀs k´z´s ¢s ànyilvÀnos felolvasÀsa ¢s hallgatÀsaÊ,26 minden kommentÀr
n¢lk¡l. A sz´veg hatÀsÀra valÂ koncentrÀlÀssal tehÀt ä ha a v¢gsû konzekvenciÀkat is levonjÀk ä gyakorlatilag felszÀmoljÀk a hermeneutikÀt mint a sz´veg ¢rtelm¢nek feltÀrÀsÀt
¢s kifejt¢s¢t c¢lzÂ, mÂdszer¢ben ´nÀllÂ kognitÁv vÀllalkozÀst (m¢g mondani is sz´rnyü:
tudomÀnyt). Az applikÀciÂ az¢rt sem lehet
a àcsatoltÊ harmadik r¢sz, mert ha megszünik a t´bbi r¢sz ´nÀllÂsÀga, egyÀltalÀn nem
is lesz semmif¢le r¢sze a àhermeneutikai
probl¢mÀnakÊ.
(SzublimÀlt hermeneutika?) Amikor az applikÀciÂ kifejez¢st hasznÀljÀk, akkor elsûsorban a hÁvû attitüdj¢re utalnak, arra a hÁvûre,
aki felt¢tlen¡l alÀrendeli magÀt az Ige hatalmÀnak. Ennek a k´vetelm¢nynek azonban
´nmagÀban semmif¢le speciÀlis hermeneutikai jelent¢se nincs. Egy roppant ¢rdekes helyen p¢ldÀul A. H. Francke az imitatio Christi
programja mell¢ tesz ki k¢rdûjeleket. ögy
lÀtja, hogy ha a hÁvû tÃlsÀgosan komolyan
fogja venni ezt az elvet, ÀllandÂan a t¡k´rbe
fog bÀmulni, mert folytonosan azt kutatja,
olyan-e mÀr, mint Krisztus, s vizsgÀlÂdÀsai sorÀn aztÀn m¢rt¢ktelen¡l fel¢rt¢keli sajÀt ¢nj¢t. E felpuffasztott egÂt eredm¢nyezû imitatiÂval szemben vezeti be az applicatio fogalmÀt,
az àIstennek teret adÂ tapasztalatÊ ¢rtelm¢ben. E
kifejez¢s enn¢lfogva a pelagiÀnus illatÃ, mert
m¢giscsak valamif¢le aktivitÀst felt¢telezû
utÀnzÀs ellen¢ben a Krisztushoz valÂ viszony
v¢gletesen passzÁv oldalÀt emeli ki.27 Az applikÀciÂ itt az a folyamat, amelyben a hÁvû ki¡resÁti ´nmagÀt. Ennek a fogalomnak tehÀt
semmilyen specifikus hermeneutikai tartalma nincs, hanem a hÁvû radikÀlis pietista modellben elgondolt attitüdj¢t Árja le Krisztussal
szemben. Ennek az ÀltalÀnos teolÂgiai fogalomnak, illetve a benne elgondolt ´sszef¡gg¢snek lehetnek term¢szetesen k´vetkezm¢nyei
az ugyanezen teolÂgiai keretben elgondolt
hermeneutikÀra n¢zve is, de maga a fogalom
nem hermeneutikai eredetü ¢s tartalmÃ.
Ahogyan a szorosan idekapcsolÂdÂ krisztolÂgiai megfontolÀsok sem k¢pezik a hermeneu-
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tika sehanyadik àr¢sz¢tÊ. Lehet persze ragaszkodni ehhez a megoldÀshoz is ä ekkor a
hermeneutika maga lesz a vallÀs. Nekem pedig csak egy k¢rd¢sem marad: melyik templomban kell meggyÂnnom istenkÀromlÂ dolgozatomat (mÀr ha nem a gyors mÀglyahalÀl
az azonnali b¡ntet¢sem). Ha viszont a jÂzanabb megoldÀs mellett maradunk, s az applikÀciÂ franckei fogalmÀnak hermeneutikai
k´vetkezm¢nyeit firtatjuk, akkor fontos, Àm
a pietizmusrÂl formÀlt gadameri lelem¢nnyel
ellent¢tes eredm¢nyre jutunk. A hermeneutikai probl¢ma kiindulÂpontja a sz´veg ¢s a
meg¢rtû jelene k´z´tti idûbeli tÀvolsÀg, s a
hermeneutika feladata, hogy megbirkÂzz¢k a
belûle fakadÂ neh¢zs¢gekkel (IM, 207ä208.
o.). Nos, az applicatio e franckei fogalmÀban
rejlû imperativus ¢ppen arra vonatkozik,
hogy a hÁvû szÀmolja fel jelen ÀllapotÀt. Nem
a àtÀvolsÀgotÊ hidalja Àt, hanem a jelen kiiktatÀsÀval ¢rtelmetlenn¢ teszi magÀnak a tÀvolsÀgnak itt alkalmazott metaforÀjÀt, mivel
ez a megsz¡ntet¢s nem hermeneutikai eszk´z´kkel t´rt¢nik, nem a hermeneutikÀn bel¡l,
hanem azt megelûzûen jÀtszÂdik le. A fogalom
gadameri specifikumÀval ä a meg¢rt¢s àjelenvonatkozÀsÀvalÊ (GW, II, 105. o.) ä ellent¢tben
tehÀt az àalkalmazÀsÊ ¢ppens¢ggel a hÁvû jelen¢nek, aktuÀlis ÀllapotÀnak felszÀmolÀsÀhoz vezet. RendkÁv¡l jellemzû, hogy amikor
Francke arrÂl besz¢l, hogy a teolÂgushallgatÂnak tanulmÀnyai sorÀn a àlelk¡letÊ vagy
à¢rz¡let [Gem¡th] applikÀciÂjÀraÊ kell t´rekednie, akkor ezt a k´vetelm¢nyt nem csupÀn a
SzentÁrÀssal kapcsolatban fogalmazza meg,
hanem a SzentÁrÀst ¢rtelmezû sz´vegekkel ä
a hermeneutikai ¢s exegetikai olvasmÀnyokkal à[lectiones Hermeneuticae und Exegeticae]Ê ä
szemben is. A hermeneutika felt¢telezi ezt az
applikÀciÂt, tehÀt azt az attitüd´t, amellyel az
olvasÂ k¢pes felfogni a sz´vegben rejlû isteni erût. A hermeneutikai olvasmÀnyokban
ugyanis, mÀr ha jÂk, ¢ppens¢ggel a szerzûikre kiÀradÂ kegyelem nyilatkozik meg,28 s figyelmes olvasÀsukkal ebbûl r¢szesedhet¡nk.
Az applikÀciÂ ezzel ä a helyzethez illûen fogalmazva ä mintegy szublimÀlja a àhermeneutikai probl¢mÀtÊ. Besz¢lhet¡nk tehÀt a
pietizmusban az alkalmazÀs kit¡ntetett szerep¢rûl, de ezt ekkor nem mint Ãj tÁpusÃ hermeneutikÀt s kivÀlt nem a hermeneutika harmadik r¢sz¢t kell bemutatni, hanem mint az

´nÀllÂ àhermeneutikai problematikaÊ felszÀmolÀsÀnak lehetûs¢g¢t. Gyakorlatilag azonban ezt a lehetûs¢get m¢gsem viszik v¢gig ä
ez teszi ¢rtelmess¢ a mai ¢rtelmezû szÀmÀra
a pietista hermeneutikÀrÂl valÂ besz¢det. S
¢ppen annak arÀnyÀban fogunk t´bb vagy
kevesebb hermeneutikÀt talÀlni e szerzûkn¢l,
amennyire maguk is megk¡l´nb´ztetik ¢s elvÀlasztjÀk egymÀstÂl a szigorÃan vett ¢rtelmez¢st ¢s az applikÀciÂt.
(HÀzvezet¢s ¢s interpretÀciÂ) Enn¢lfogva a
pietista hermeneutika specifikumÀt sem az
applikÀciÂ fogalmÀval kell megadni. Ha a
sz´veg magÀban hordja ¢rtelm¢t, akkor a vele valÂ foglalkozÀs ä a hermeneutika ä elsûsorban nem a sz´veg normatÁv ¢rtelm¢nek a
feltÀrÀsÀt, hanem magÀnak a normatÁv sz´vegnek a biztosÁtÀsÀt jelenti: ahogyan Bengel
GNOMON-jÀban Àll: àSic habet textus, non aliter.
Hoc nomen, hoc verbum, haec particula...Ê29 Innen a pietista SzentÁrÀs-¢rtelmez¢st v¢gig jellemzû fantasztikus fesz¡lts¢g: egyik oldalon
az iszonyatos aprÂmunka, a v¢gsû ¢s hiteles
sz´veg minden betüj¢¢rt k¡l´n-k¡l´n megvÁvott k¡zdelem, a mÀsikon pedig a legkalandosabb ¢rtelmez¢sek, amelyeknek m¢g az interpretÀtor fantÀziÀja sem szabhat hatÀrt. KivÀlt nem esze vagy ¢rtelme. Amikor a pietista
SzentÁrÀs-kutatÂk elmer¡lnek a k¢ziratok elt¢rû verziÂinak vizsgÀlatÀban, akkor nem
egyszerüen filolÂgusi hajlamaikat k´vetik.
MagatartÀsuk pontosan megfelel legfontosabb teolÂgiai elveiknek, egyr¢szt az ¡dvt´rt¢net sajÀtos felfogÀsÀnak, mÀsr¢szt a SzentÁrÀs
stÀtusÀra vonatkozÂ n¢zeteiknek. Az isteni
´konÂmia a pietistÀknÀl igen szigorÃ ¢rtelmet nyer. Felt¢telezi, hogy az emberi t´rt¢nelem teljes t¢nyszerüs¢g¢ben isteni szÀnd¢kokat t¡kr´z ¢s hordoz. Az isteni terv azonban v¢gsû soron ÀtlÀthatatlan. Az emberi tudÀs szempontjÀbÂl a t´rt¢nelem tele van f´l´sleges b¡ntet¢sekkel ¢s jutalmakkal, mind
az egyes egy¢nekre, mind az egyes n¢pekre
n¢zve, Àm ezek a àker¡lûkÊ az isteni gondolkodÀs n¢zûpontjÀbÂl ¢rtelemmel bÁrnak.30 A
t´rt¢nelem legaprÂbb r¢szlet¢ben is az isteni
àhÀzvezet¢sÊ nyilvÀnul meg, ebbûl k´vetkezûen a t´rt¢nelemnek nincs kihagyhatÂ vagy
l¢nyegtelen r¢sze, r¢szlete: minden l¢nyeges.
FakticitÀs ¢s isteni l¢nyeg ilyen k´zvetlen egybees¢se semmilyen helyet nem hagy az egy¢-
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ni d´nt¢snek. Kev¢sb¢ radikÀlis felfogÀsban
a t´rt¢nelem kit¢rûit ¢s a àrosszatÊ a bün´s
ember szabad akaratÀval is lehetett indokolni. Itt erre a k´nnyed theodicaeÀra nincs
mÂd. A szabad akaratbÂl fakadÂ d´nt¢ssel
nem ÀllÁthatÂ szembe a àtisztaÊ isteni szÀnd¢k
lepÀrolt ¢rtelme. Ellenkezû Ãton kell haladni,
s a hibÀs vagy rossz emberi d´nt¢sben is f´l
kell ismern¡nk az isteni szÀnd¢kot. Azt kell
kutatnunk, mi¢rt akarta Isten, hogy a hibÀs
d´nt¢s megt´rt¢nj¢k. Csak azt ¢rtj¡k meg,
amit az û szÀnd¢ka megnyilatkozÀsak¢nt fogunk fel.
Az ¡dv´konÂmia az exegetikÀban is lek¢pezûdik. A SzentÁrÀs sz´veg¢ben nincs olyan
aprÂ elem, amely ne ugyanÃgy Isten szÀnd¢kÀbÂl ker¡lt volna bele, mint a legfontosabbnak tartott kijelent¢s. Ami az írÀs tanulmÀnyozÀsa szempontjÀbÂl azzal a technikai
k´vetkezm¢nnyel jÀr, hogy nincs elûre adott
rendezû s¢ma. MÀr maguknak az elemeknek
a hierarchiÀba ÀllÁtÀsa is bajt okozhat, hiszen
a sz´vegre ´nk¢nyes, emberi t¢telez¢st k¢nyszerÁt. Innen eredeztethetû egy¢bk¢nt a hangos k´z´ss¢gi felolvasÀsnak mint az interpretÀciÂ alapformÀjÀnak kit¡ntet¢se: puszta felolvasÀssal nem erûltetnek rÀ a sz´vegre semmilyen elûzetes mintÀt, sorrendet stb. A sz´vegben minden egyformÀn fontos ¢s l¢nyeges. Nincs semmilyen elûzetesen adott szelekciÂs szempont: àillendû is tehÀt, hogy mindent, amit Isten el¢b¡nk tÀr, m¢lys¢ges tisztelettel,
hÀlÀdatossÀggal ¢s a tanulÀs vÀgyÀval fogadjunk,
nehogy gûg´s szÁv¡nkre hallgatva ezt-azt mint haszontalant elvess¡nk vagy kidobjunkÊ.31 Ebbûl k´vetkezûen a SzentÁrÀs a maga eg¢sz¢ben s
minden r¢szlet¢ben egyarÀnt ¢s egyszerre
fontos.
(A hatÀst´rt¢net ura) A rendszeres ÁrÀsmagyarÀzat elvek¢nt ez csak akkor mük´dik, ha
felt¢telezz¡k, hogy a szent sz´veg ¢rtelme a
teljess¢g¢ben mindenkor ¢s folyamatosan feltÀrulkozik, v¢gsû soron f¡ggetlen¡l a meg¢rt¢s¢re irÀnyulÂ erûfeszÁt¢seinktûl. A SzentÁrÀs
ebben az ¢rtelemben radikÀlisan t¢r el a t´bbi ä emberek Àltal Árott ä sz´vegtûl. Mik´zben
a XV IIäXVIII. szÀzadban a hermeneutika
(Ágy a Gadamer Àltal kifogÀsolt t´rt¢neti bibliakritika) r¢szben abban az irÀnyban halad,
hogy kimondjÀk: a SzentÁrÀs meg¢rt¢s¢nek
ugyanazok a szabÀlyai, mint amelyek az em-

beri müvek interpretÀciÂjÀt irÀnyÁtjÀk, a pietistÀk m¢g erûteljesebben ¢s megÃjult hangsÃlyokkal emelik ki a SzentÁrÀs k¡l´nÀllÀsÀt.
Az isteni jelleg nem csupÀn a SzentÁrÀs eredet¢ben vagy tartalmÀban, v¢gsû ¢rtelm¢ben mutatkozik meg, hanem abban is, ahogyan a sz´veg l¢tezik ¢s hat. ¹nmagÀban hordja ¢rtelm¢t, azaz maga gondoskodik arrÂl, hogy
meg¢rts¢k. S ha nem ¢rtik meg, akkor is maga a SzentÁrÀs zÀrul be az ¢rtetlenek elûtt.
Nincs sz¡ks¢g tehÀt f¢nyre, hogy lÀssuk, mi
van benne. Ellenkezûleg, a SzentÁrÀs maga a
Nap, amely ä mint Bengel mondja ä nemcsak
a f¢ny forrÀsa, hanem a lÀtÀs¢ is: àaz isteni Ig¢nek
megvan az ereje, hogy m¢g a vakokat is lÀtÂvÀ tegyeÊ.32 M¢g a SzentÁrÀs mindenek f´l´tt ÀllÂ
voltÀnak is az szolgÀltatja az egyetlen, de
mindenn¢l sÃlyosabb bizonyÁt¢kÀt, hogy a
SzentÁrÀs mindenek f´l´tt ÀllÂnak mondja ¢s
dics¢ri ´nmagÀt.33 A meg¢rt¢s¢re irÀnyulÂ
specifikus vÀllalkozÀs ä s ezt tovÀbbra is lehet
hermeneutikÀnak nevezni ä maga is a SzentÁrÀstÂl f¡gg. A sz´veg enn¢lfogva ura sajÀt ¢rtelmez¢st´rt¢net¢nek: kik´vetkeztethetû belûle, mik¢nt fogjÀk ¢rteni. Bengel p¢ldÀul
magÀbÂl a SzentÁrÀsbÂl vezeti le a SzentÁrÀs
¢rtelmez¢s¢nek korszakait.34 Ugyanakkor az
egyhÀzt´rt¢net szakaszai is a SzentÁrÀs sorsÀval f¡ggenek ´ssze:35 a SzentÁrÀs nem csupÀn
sajÀt hatÀst´rt¢net¢nek, de a t´rt¢nelemnek is
ura. E transzcendens erû a sz´veg grammatikai ¢s logikai szerkezet¢ben is megmutatkozik. Az isteni sz´vegben a dolog ¢s a szÂ t´k¢letes egybees¢s¢rûl van szÂ. E r¢gi k´vetelm¢nyt a pietistÀk megfejelik: az isteni ig¢nek
t´k¢letesen megfelel a hallÀsa vagy olvasÀsa
nyomÀn a l¢lekben tÀmadt benyomÀs is. Amint
az írÀs az ¡dvt´rt¢netben a hatÀst´rt¢net
ura, logikai-grammatikai ¢rtelemben is magÀban foglalja ¢s meghatÀrozza sajÀt hatÀsÀt.
Az emberi sz´veg is lehet vilÀgos ¢s ¢rthetû,
de ekkor ä mondhatni ä nem ¢rdemes ¢rteni,
mert lapos vagy semmitmondÂ. Ha pedig a
sz´veg m¢ly ¢rtelmü, akkor rettentû nehezen
¢rthetû. Az isteni sz´veg azonban egyszerre
kimerÁthetetlen¡l m¢ly ¢s k´nnyen ¢rthetû.36
Profunditas ¢s facilitas egy¡ttjÀrÀsÀbÂl a hermeneutica sacra (s csakis a sacra) paradox helyzete Àll elû. Mivel az írÀs term¢szetfeletti erej¢n¢l fogva teljesen Àttetszû ¢s ¢rthetû, ez¢rt
minden hermeneutikai hÂkuszpÂkusz felesleges. A tanulatlan emberek, mondjÀk, t´bb-
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nyire sokkal jobban ¢rtik az írÀst, mint a szÂtÀrzabÀlÂ tudÂsok. A hermeneutika mÀr mint
vÀllalkozÀs is elÁt¢lhetû. Kinevethetû, mint
Âcska hiÀbavalÂsÀg, s megvetendû, ha azon a
velej¢ig bün´s elûfeltev¢sen alapul, hogy a
meg¢rtû sajÀt erej¢n¢l fogva k¢pes az interpretÀciÂra.37 Ugyanakkor az írÀsban rejlû profunditas k´vetkezt¢ben az ember soha nem
merÁtheti ki ezt a v¢gtelen ¢rtelmet, ez¢rt az
¢rtelmez¢seknek sosincs v¢ge, az ¢rtelmez¢s
mindig Ãjrakezdhetû. Hermeneutika az eg¢sz
vilÀg. Nincs olyan mondandÂ, amit ne lehetne a SzentÁrÀs meghatÀrozott helyeinek ¢rtelmez¢sek¢nt is kifejteni. Az eg¢sz meteorolÂgia benne van JÂb 38. szakaszÀban.38 E v¢gtelen ¢rtelem kifejt¢se a legvÀltozatosabb technikÀkkal t´rt¢nhet. Az írÀs hermeneutikÀja
az interpretÀciÂ müv¢szet¢nek teljes ä logikai, grammatikai, retorikai, filolÂgiai ä ´r´ks¢g¢t magÀba emelheti, hiszen ezeknek pusztÀn technikai ¢rv¢nyt tulajdonÁt, l¢v¢n az igazsÀgrÂl valÂ megbizonyosodÀs nem rajtuk mÃlik. A filolÂgiai ¢s retorikai hagyomÀny az
igazsÀggal szemben k´z´mb´s àtechnikÀvÀÊ,
ad hoc szabÀlyok gyüjtem¢ny¢v¢ vÀlik (auxilium, medium, instrumentum, adminiculum) a pietista hermeneutikÀban. Ezt enn¢lfogva nem a mÂdszer hiÀnya vagy ¢ppen a
mÂdszerelleness¢g jellemzi ä noha a racionalista hagyomÀny felûl a pietista ¢rtelmez¢stan
sokszor kusza szabÀlyok ¢s fantasztikus ´tletek kever¢k¢nek lÀtszik ä, hanem az, hogy elvÀgjÀk a mÂdszer ¢s a SzentÁrÀs igazsÀga k´z´tti kapcsolatot. Az írÀs igazsÀga az ¢rtelmez¢s mÂdszer¢tûl f¡ggetlen¡l is szilÀrdan Àll.
Ellenkezû folyamat jÀtszÂdik le azoknÀl a
szerzûkn¢l, akik ä mint S. Baumgarten vagy
Ernesti ä elvÀlasztjÀk egymÀstÂl az Ige ¢s a
SzentÁrÀs fogalmÀt, s az ¢rtelmez¢s mÂdszer¢t az írÀs igazsÀgÀrÂl valÂ megbizonyosodÀs
ÃtjÀnak tekintik. Durva sarkÁtÀssal: a pietista
modellben az írÀs ¢rtelme a hermeneutika
elûtt ¢s a hermeneutikÀtÂl f¡ggetlen¡l adott, a
t´rt¢neti bibliakritika szÀmÀra ez az ¢rtelem
a hermeneutika r¢v¢n ¢s a hermeneutikÀn bel¡l sz¡letik meg ¢s tÀrul fel.
(A pietista Gadamer) Az itt adott vÀzlat term¢szetesen nemcsak leegyszerüsÁtû, de tendenciÂzus is. ögy prÂbÀltam ugyanis k¢pet
rajzolni a pietista ¢rtelmez¢stanrÂl, hogy viszonylag k´nnyen megmutathassam, milyen

kapcsolatban Àllhat Gadamer koncepciÂjÀval.
°n ugyanis azt ÀllÁtom (s itt t¢nyleg csak ÀllÁtom, vagy m¢g inkÀbb: csupÀn jelzem a lehets¢ges ÀllÁtÀsaimat), hogy Gadamer nem
v¢letlen¡l emeli ki hermeneutikat´rt¢neti
vÀzlatÀban a pietistÀkat. Ihletett ugyan most
bizonyosan azt fogja ¢rezni, hogy ¢n nem is
kettû, hanem hÀrom vagy n¢gy dolgozatot Ártam egymÀsba. Most azonban mÀr nem is rÀ
szÀmÁtok, ¢s meggyûzûd¢sem, hogy sokan
lesznek, akik ÀtlÀtjÀk a k´vetkezûket. (a) Gadamer hermeneutikat´rt¢neti rekonstrukciÂja s
ezen bel¡l az, ahogyan a pietista ¢rtelmez¢stant bemutatja, t¢ves ¢s nem tarthatÂ. Az
applikÀciÂ fogalmÀnak t´rt¢net¢t mindenk¢ppen mÀsk¢pp kell elmondani ebben a histÂriÀban. (b) Gadamer hermeneutikai koncepciÂja belsû rokonsÀgban Àll a pietista hagyomÀny n¢hÀny ä ¢s nem felt¢tlen¡l speciÀlisan
hermeneutikai ä elem¢vel. (c) F¢lrevezetû e
rokonsÀg gadameri interpretÀciÂja: ´n¢rtelmez¢s¢vel ellent¢tben nem a hermeneutika r¢szek¢nt bemutatott applikÀciÂ fogalma teremti
meg a kapcsolatot k´zte ¢s a pietistÀk k´z´tt.
(d) A t¢ves t´rt¢neti ´n¢rtelmez¢s az ÀltalÀnos koncepciÂ, az àuniverzÀlis hermeneutikaÊ ellentmondÀsait t¡kr´zi, s alapjÀban v¢ve
annak a k´vetkezm¢nye, hogy Gadamer nem
tudatosÁtotta ¢s tisztÀzta elm¢lete egyik legfontosabb, Àm korÀntsem magÀtÂl ¢rtetûdû, enn¢lfogva indoklÀsra szorulÂ elûfeltev¢s¢t. V¢gletes leegyszerüsÁt¢ssel: ha Gadamer
egyetemesnek szÀnt hermeneutikÀja ¢rv¢nyes valamilyen sz´vegre, akkor ez a sz´veg
nem mÀs, mint az ´nmaga ¢rtelmez¢s¢t ¢s
hatÀst´rt¢net¢t uralÂ, az olvasÂ sz´veggel
szembeni ´nÀllÂsÀgÀt megsz¡ntetû, Àm e f¡gg¢sben egyszersmind az olvasÂ l¢t¢t megalapozÂ, egyszerre m¢ly ¢s vilÀgos SzentÁrÀs ä
Ãgy, ahogyan azt a pietistÀk elgondoltÀk.
Nem v¢letlen azonban, hogy a pietistÀk
hangsÃlyozottan kitartottak a hermeneutica
sacra mellett, hiszen ezzel az erûvel semmilyen mÀs textus nem rendelkezik, csak a
SzentÁrÀs. Gadamer azonban, amikor egyetemes ä elvileg minden sz´vegre ¢s minden
meg¢rt¢sre ¢rv¢nyes ä hermeneutika alapjÀvÀ teszi e modellt, minden sz´veget szakrÀlis
sz´vegg¢ avat. Ek´zben nem tisztÀzza, mi e
generalizÀciÂ alapja. A àklasszikusraÊ vonatkozÂ megfontolÀsai p¢ldÀul a szent sz´veg vilÀgi mÀsÀt teremtik meg, Ãgy, hogy k´zben
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sz¢p lassan eltünnek a teolÂgiai elûfeltev¢sek.39 S nem is csupÀn az okozza a neh¢zs¢get, hogy a hermeneutika teolÂgiai alapokon
nyugszik, hanem az is, hogy az ÀltalÀnos elm¢letbûl hiÀnyoznak az àeredetiÊ ä s a meg¢rt¢sfogalom szempontjÀbÂl konstitutÁv ä
teolÂgiai megk¡l´nb´ztet¢sek (p¢ldÀul az isteni ¢s az emberi sz´veg differenciÀja stb.). A
hangsÃlyt azonban nem csupÀn arra helyezn¢m, hogy egy univerzÀlis ig¢nyü elm¢letnek
rejtett speciÀlis ä jeles¡l teolÂgiai ä alapzata
van, hanem arra, hogy Gadamer sajÀtos, igen
erûs felt¢teleket megfogalmazÂ teolÂgiai modell mellett k´telezte el magÀt. T´rt¢netileg a
pietista szentÁrÀsfogalom e modell egyik leg¢rdekesebb, p¢ldaszerü kimunkÀlÀsÀnak tekinthetû. Ez¢rt besz¢ln¢k belsû rokonsÀgrÂl
Gadamer ¢s a pietizmus k´z´tt. Ism¢teln¢m:
nem csupÀn az okozza a neh¢zs¢geket, hogy
ÀltalÀban a szent sz´veg mintÀjÀra kezel minden sz´veget, hanem az is, hogy e szakralitÀs
sajÀtos formÀjÀt t¢telezi fel. Csak a kereszt¢ny
hagyomÀnyon bel¡l is ezernyi mÀs mÂdon lehet m¢g elgondolni, mi adja a SzentÁrÀs k¡l´n´ss¢g¢t. A Gadamer Àltal elfogadott minta
szerint, amelynek t´rt¢neti elûk¢p¢t a pietistÀknÀl is megtalÀlhatjuk, az írÀs szakrÀlis, isteni volta kit¡ntetett mÂdon a sz´veg ¢rtelmezûvel szembeni hatalmÀban ¢s hatÀsÀban
mutatkozik meg. Az ¢rtelmezûnek nincs sz´vegtûl f¡ggetlen l¢tez¢se. A sz´vegben l¢vû
isteni erû ¢rv¢nyes¡l a sz´veg recepciÂjÀban,
s visszafel¢: a sz´veg isteni volta kifejezetten
ezzel a hatÀssal azonosÁtandÂ.40 A hÁvû ÃjjÀsz¡letik az írÀs olvasÀsakor ä valÂjÀban az olvasÀs sorÀn sz¡letik meg ä, egyben pedig ez
az ÃjjÀsz¡let¢s a sz´vegben lakozÂ isteni erû
egyetlen bizonyÁt¢ka. Ha a SzentÁrÀs e sajÀtos
elk¢pzel¢smÂdjÀt ÀltalÀnosÁtjuk, s àkitakarjukÊ belûle a teolÂgiai komponenseket, megkapjuk a gadameri ¢rtelemben vett applikÀciÂt. DurvÀn, de vilÀgosan szÂlva: e fogalom
nem mÀs, mint a SzentÁrÀs ama teolÂgiai modellj¢nek ÀltalÀnosÁtott s egyben szekularizÀlt
vÀltozata vagy marad¢ka, amelyet a pietistÀknÀl is megtalÀlhatunk. Gadamer hermeneutikat´rt¢neti fantomid¢zete m´g´tt ez az elm¢leti fesz¡lts¢g rejtûzik, s ennek az ÀltalÀnosÁtÀsnak a k´vetkezm¢nye, hogy Gadamer
megtagadja az applikÀciÂ fogalmÀt azoktÂl,
akikn¢l annak tartalma nem illik bele a rejtett teolÂgiai modellbe.

(Az ellens¢g keze) Ez¢rt nem lÀtja Gadamer,
hogy az applikÀciÂt a pietizmuson kÁv¡l is jÂl
el lehetett gondolni, noha ott sem vÀlik a hermeneutika àr¢sz¢v¢Ê, ahogyan a pietistÀknÀl sem. Az ortodoxok s kivÀlt a racionalista
protestÀns teolÂgusok term¢szetesen mÀsk¢nt kezelt¢k a SzentÁrÀs tanulmÀnyozÀsÀnak
¡gy¢t, mint a pietistÀk, m¢gsem hagytÀk figyelmen kÁv¡l az alkalmazÀs k¢rd¢seit. A kereszt¢ny hagyomÀnyon bel¡l ÀltalÀban sem
sok olyan szerzû akadhat, aki arra buzdÁtana,
hogy mindegy, mik¢nt ¢l¡nk, jÂk vagy gonoszak vagyunk, fû, hogy sok szerzût id¢zz¡nk,
¢s ne t¢vessz¡k el a rendhagyÂ ig¢ket. MagyarÀn: a dogmÀk ¢s hittartalmak ¢letbeli alkalmazÀsÀnak s¡rget¢se nem pietista hitbizomÀny. Ebben az ¢rtelemben a nem pietista
szÀmÀra is t¢mÀt ad az applikÀciÂ jelens¢ge,
sût: neki ad elk¡l´n¡lt ¢s jÂl azonosÁthatÂ t¢mÀt. A kifejez¢snek enn¢lfogva az ellenoldalon is kritikai ¢rtelme van. Sût az applikÀciÂ
mint kifejezetten hermeneutikai strat¢giÀra
utalÂ fogalom is a pietizmus bÁrÀlatÀbÂl s nem
a pietistÀk ´n¢rtelmez¢s¢bûl eredeztethetû.
Nem v¢letlen, hogy a Gadamer àv¢gsûÊ forrÀsÀt jelentû, mÀr k¢sûbbi felfogÀst t¡kr´zû
L¡cke-hely is ellens¢ges az applikÀciÂ v¢lt kit¡ntet¢s¢vel szemben. Az sem v¢letlen, hogy
L¡cke annak a Semlernek a k´vetûje, aki ä
Ernesti kezdem¢nyez¢seit elismerve ä magÀnak tulajdonÁtja a (t´rt¢neti) ¢rtelmez¢s ¢s a
jelenkori alkalmazÀs szigorÃ fogalmi ¢s mÂdszertani megk¡l´nb´ztet¢s¢t.41 Ez a megk¡l´nb´ztet¢s Semlern¢l mÀr speciÀlisan hermeneutikai jelentûs¢ggel bÁr, hiszen ¢ppen
ezen alapul sajÀt ¢rtelmez¢stana. Kritikai ¢rtelemben pedig k¢t irÀnyban indulhat el az
¢rvel¢s. Egyr¢szt elmarasztalja a kortÀrs hermeneutÀkat, mert figyelmen kÁv¡l hagytÀk e
megk¡l´nb´ztet¢st, ´sszezavarva Ágy az ¢rtelmez¢s elt¢rû feladatait, mÀsr¢szt pedig a mÀr
bevezetett k¡l´nbs¢g kategÂriÀival Ãgy elemzi a pietistÀkat, mint akik felfordÁtottÀk helytÀllÂ sorrendj¡ket. A fanatikusok, mondja
Semler, nagy kÀrt okoztak a hitnek ¢s az egyhÀznak, mert àrossz helyreÊ tett¢k az alkalmazÀst. °rve pofonegyszerü: elûbb tudnunk
kell, mi az, amit Isten valÂban k¢r tûl¡nk, s
csak aztÀn kezdhet¡nk bele ennek megvalÂsÁtÀsÀba.42 Ellenkezû esetben ugyanis a megvilÀgosodÀsra hivatkozva minden butasÀgot
bebesz¢lhet¡nk magunknak ¢s mÀsoknak. Ez
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az ¢rvel¢s teszi lehetûv¢, hogy az applikÀciÂt
a hermeneutika r¢szek¢nt k¢pzelj¢k el, m¢g
akkor is, ha maga Semler nem ¢l ezzel a formÀlis felosztÀssal, s szigorÃan v¢ve hermeneutika alatt csak az írÀs t´rt¢neti ¢rtelm¢nek feltÀrÀsÀt ¢rti. De az alkalmazÀs m¢gis
speciÀlis hermeneutikai jelentûs¢gre tehet
szert, hiszen immÀr ¢ppen a t´rt¢neti bibliakritika Àltal feltÀrt ¢rtelem alkalmazÀsÀrÂl
van szÂ. L¡cke a XIX. szÀzad elej¢n e kritikai
oppozÁciÂt hermeneutikat´rt¢neti s¢mak¢nt
fogja alkalmazni, s ez¢rt figyel fel arra az elszigetelt s egyÀltalÀn nem a semleri oppozÁciÂt id¢zû àadplicareÊ kifejez¢sre RambachnÀl, amelyet Schleiermacher-kommentÀrjÀban id¢z.43 Ugyanakkor Semler egyÀltalÀn
nem ¢rt¢keli le az àapplikÀciÂtÊ, ellenkezûleg: àaz ¡dvrend ´nmagunkra valÂ komoly alkalmazÀsÀtÊ a SzentÁrÀssal valÂ foglalkozÀs legfûbb ¢s v¢gsû c¢ljÀnak tekinti.44 De tagadhatatlan: v¢gsû, a kidolgozott hermeneutika
utÀn kitüzhetû c¢ljÀnak. A racionalista ÁrÀs¢rtelmez¢snek is lehet pozitÁv viszonya az applikÀciÂhoz, esetleg m¢g nagyon fontosnak is
tekintheti, de azt v¢gsû soron a lelkiismeret
szabadsÀgÀt felt¢telezû privÀtszf¢rÀban helyezi el, ahol nincs mÂd interszubjektÁv elismertet¢s¢re ¢s k´z´ss¢gi kik¢nyszerÁt¢s¢re. Ahogyan Johann Lorenz Schmidt Árta 1738-ban:
àmindenkinek szabadsÀgÀban ÀllÊ, hogy az alkalmazÀst àa maga mÂdjÀn v¢gezze elÊ.45 Vagy ahogyan Lessing fogja t¢nyk¢nt r´gzÁteni: àmindenkinek megvan a maga hermeneutikÀjaÊ.46 Gadamer persze nagyon csÃnyÀkat mondana
errûl az elk¢pzel¢srûl.
(Ziccer ¢s lÀbhiba) Mindez azonban nem vÀltoztat azon, hogy m¢g àa Kisbali mÂdjÀn kritikus olvasÂÊ sem àlepûdhet megÊ ä magÀrÂl KisbalirÂl pedig biztosan tudom, hogy nem ä, ha
az applikÀciÂ probl¢mÀjÀval olyan szerzûkn¢l
talÀlkozik, akik nem pietistÀk. AnnÀl jobban
elk¢ped azon, ha valaki minden¡tt, ahol az
Anwendung n¢met kifejez¢ssel talÀlkozik, a
teolÂgiai fogalomra gondol, s ä mondjuk ä az
Anwendungsvorschrift feliratot lÀtva nyomban
buzgÂ lelkigyakorlatokba kezd. Azon pedig
egyenesen meg¡tk´zik, ha ez a valaki, bÁzva
abban, hogy nem ¢ppen bestsellert id¢z, f¢lrevezeti az ¢rdeklûdûket. Mert ezt teszi Ihletett 21. jegyzet¢ben ä ha olvasta az id¢zett
müvet, akkor az¢rt, ha nem olvasta, akkor

az¢rt. íme: àJellemzû, hogy a szint¢n hallei, de
aufkl¤rista hermeneuta, Georg Friedrich Meier
sem felejtkezik el V ERSUCH EINER ALLGEMEINEN
AUSLEGUNGSKUNST (1757) cÁmü müv¢ben az
applikÀciÂ (Anwendung, hermeneutica generalis
practica) problematikÀjÀrÂl. Az is meglepû lehet
a Kisbali mÂdjÀn kritikus olvasÂ szÀmÀra, hogy
Meier majd az ´sszes filolÂgiai seg¢ddiszciplÁnÀt a
hermeneutika valamely konkr¢t alkalmazÀsÀnak
tartja, azaz megfogalmazza a hermeneutika univerzalitÀsÀnak egy fajtÀjÀt. V´. i. m. 249ä271.
ÙÙ.Ê Aligha v¢letlen, hogy a terminus technicusokat rendszeresen latinul is k´zlû Meier
itt nem az applicatio kifejez¢st hasznÀlja. Az itt
relevÀns alkalmazÀsfogalomnÀl ugyanis, mint
lÀttuk, sz´veg (igazÀbÂl: az írÀs) ¢s az ¢letvitel
viszonyÀra a sz´veg olvasÂra gyakorolt hatÀsa
vonatkozik. Chladenius, a k´zfelfogÀssal ´sszhangban, az alÀbbi technikai definÁciÂjÀt adja: àa hatÀsokat, amelyek lelk¡nkben az¢rt Àllnak
elû, mert bizonyos k´nyvet elolvastunk ¢s meg¢rtett¡nk, a k´nyv alkalmazÀsÀnak nevezz¡kÊ.47 Meiern¢l viszont arrÂl van szÂ, hogy egy ÀltalÀnos
elm¢letet k¡l´n´s tÀrgyakra alkalmaznak,
hogy e tÀrgyak sajÀtos elm¢let¢t hozzÀk l¢tre.
SzÂ sincs semmif¢le lelki hatÀsrÂl. Az ÀltalÀnos
¢rtelmez¢stan szabÀlyait àa besz¢d k¡l´n´s fajtÀira, historikus vagy dogmatikus, logikai vagy eszt¢tikai besz¢dekre ¢s ÁrÀsokraÊ alkalmazzÀk.48 így,
ha az ÀltalÀnos hermeneutikai szabÀlyokat a
SzentÁrÀsra alkalmazzuk, megkapjuk a teolÂgiai ¢rtelmez¢stant, a hermeneutica sacrÀt.49
Meier, mint müv¢nek cÁme is ¢kesen mutatja,
ÀltalÀnos hermeneutikÀt Ár. Ihletett felismer¢s¢hez, hogy Meier àmegfogalmazza a hermeneutika univerzalitÀsÀnak egy fajtÀjÀt [sic!]Ê enn¢lfogva m¢g egy ontikus is eljuthat, ehhez el¢g
csupÀn a k´nyvecske cÁm¢t ismernie. çm ha
fellapozza is a müvet, kider¡l: szÂ sincs itt
semmif¢le àfilolÂgiai seg¢ddiszciplÁnÀrÂlÊ. Vagy
ki nevezn¢ Ágy a hermeneutica sacrÀt, a hermeneutica jurist (252. Ù) vagy a hermeneutica diplomaticÀt (254. Ù), az asztrolÂgiÀt (257. Ù) vagy
¢ppen az onirocriticÀt, az Àlomfejt¢st (258. Ù),
a hermeneutica medicÀrÂl (270. Ù) nem is besz¢lve. Ezek k¡l´n´s hermeneutikÀk, amelyek az
ÀltalÀnos hermeneutika szabÀlyait alkalmazzÀk.
Itt az ÀltalÀnos ¢s k¡l´n´s elm¢let logikai ¢s tudomÀnymetodikai k¡l´nbs¢g¢rûl van szÂ, s
ennek semmi k´ze ahhoz az applikÀciÂhoz,
amely sorÀn a hÁvû az írÀs szavait ´nmagÀra
vagy mÀsokra alkalmazza.
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S mik´zben Ihletett nagy h¢vvel vitat egy
csak Àltala lÀtott lÀbhibÀt, a legnagyobb ziccert is kihagyja. Meier AUSLEGUNGSKUNST-ja
¢s Rambach I NSTITUTIONES-e k´z´tt ugyanis
lehet k´zvetlen tartalmi kapcsolatot is talÀlni.
Igaz, ehhez figyelmesebben kellene olvasni
Meiert, s tudni kellene, milyen kifejez¢st
hasznÀl Rambach arra a jelens¢gre, amelyet
egy¢bk¢nt applicatio n¢ven is tisztelhetne.
Meier id¢zett müve 201. paragrafusÀban fejti
ki, hogy a sz´veg megfejtett ¢rtelme maga is
tovÀbbi jelent¢seket tartalmaz, amelyeket az
¢rtelmezû kik´vetkeztethet a k´zvetlen ¢rtelembûl. àAnnak sokasÀgÀt ¢s sokf¢les¢g¢t, ami benne
van az ¢rtelemben, ¢s amit abbÂl helyesen le lehet
vezetni, az ¢rtelem term¢kenys¢g¢nek (foecunditas
sensus) nevezz¡k. [...] Az ¢rtelem term¢kenys¢g¢hez
tartoznak a belûle levezethetû praktikus k´vetkeztet¢sek (porismata) is.Ê Nos, az applikÀciÂ lehets¢ges fogalma RambachnÀl ¢ppen a porisma
k´r¢be tartozik, ¢s azt is lehet tudni, hogy a
àlectio porismaticaÊ kifejez¢st mÀr A. H. Francke forgalmazta.50 S ha most v¢gtelen nagylelküs¢gemben felt¢telezn¢m, hogy Ihletett is
¢szrevette ezt az ´sszef¡gg¢st, akkor is fel kellene vetni a k¢rd¢st: mi¢rt nem ezt a helyet
emlegeti, ha ¢ppen Meierrel akarja p¢ldÀzni
az ÀllÁtÂlagos pietista applikÀciÂfogalom hatÀsÀt. A kontrafaktuÀlis felt¢telez¢sre meglepû
mÂdon m¢g vÀlaszolni is lehet: gyanÁthatÂan
az¢rt, mert ez nemcsak nev¢ben, hanem tartalmÀban is elt¢r attÂl az applikÀciÂtÂl, amelyet Gadamer intenciÂit k´vetve a pietistÀknÀl keresni kellene. S ami a legfûbb, nemcsak
Meiern¢l, de mÀr RambachnÀl is. Felfigyelhet¡nk ugyanis arra, hogy Meier csak a àhelyesen levezetettÊ k´vetkeztet¢seket tekinti
egy adott ¢rtelem alkalmazÀsÀnak. Ez¢rt a
helyess¢g¢rt pedig aprÂl¢kosan kidolgozott,
tudomÀnyosan alÀtÀmasztott mÂdszer kezeskedik. A mÂdszer k´z¢ppontjÀban rÀadÀsul a
szerzûi szÀnd¢k, az intentio auctoris Àll: Meier
szerint ugyanis csak azokat a gyakorlati k´vetkeztet¢seket szabad levonni, amelyekrûl
felt¢telezhetû, hogy a szerzû is le akarta vonni ûket (204. Ù). àMÂdszerÊ ¢s àszerzûi szÀnd¢kÊ pedig olyan szavak, amelyektûl Gadamer àv´r´set lÀtÊ.51 Az applikÀciÂ Meiern¢l
az ´nÀllÂ ä ¢s kivÀlt: az applikÀciÂtÂl f¡ggetlen elvek alapjÀn mük´dû ä tudomÀnyk¢nt
elgondolt hermeneutika mÂdszer¢nek kontrollja alatt Àll. Magyarul: applikÀlni applikÀl,

de nem subtiliter applikÀl. Mert eml¢kezz¡nk
csak: Gadamer hangsÃlyozta, hogy a hermeneutika mindhÀrom r¢sz¢t àjellegzetes mÂdon
ÏsubtilitasÎ-nak nevezt¢k, ami azt jelenti, hogy nem
annyira rendelkez¢sre ÀllÂ mÂdszerk¢nt ¢rtett¢k
meg, mint inkÀbb k¢pess¢gk¢nt, amely a szellem k¡l´n´s finomsÀgÀt ig¢nyliÊ. (IM, 218. o.) Meier
viszont jellegzetes mÂdon nem nevezi subtilitasnak s kivÀlt nem a mÂdszerrel szembehelyezett subtilitasnak az applikÀciÂt, mert az a
hermeneutika autonÂm mÂdszer¢nek kormÀnyzÀsa alatt Àll, s maga az alkalmazÀs is
mÂdszeresen t´rt¢nik. S nem ¢rdektelen,
hogy mÀr RambachnÀl is ilyen t´rekv¢sekkel
talÀlkozunk. Mielûtt azonban v¢gre el¢rn¢nk
hozzÀ, k¢nytelen vagyok kit¢rût tenni.
(ízletes sz´vetszÀlak) Ihletett szerint ¢n nem
talÀltam RambachnÀl subtilitas applicandit, de
(amint ezt ÁrÀsombÂl is tudhatja) szerepel nÀla a sapienter adplicare formula. S szerinte nekem minden¡tt, ahol ez utÂbbit olvasom, az
elûbbit kellene ¢rtenem. MindjÀrt megjegyzem, hogy ez nem ker¡lne nagy fÀradsÀgomba, hiszen ezt a àszintagmÀtÊ ¢n egyetlen helyen talÀltam meg a sz´vegben. Ha Ihletett
tud mÀsik helyet, Àm mutassa meg. De nem
¢rdemes fÀradnia, hiszen meglehetûsen gyermeteg az az ¢rv, amely a sapientiÀt azonosÁtanÀ a subtilitasszal. Imigyen oktatja ugyanis àa
hermeneutika szakirodalmÀn tÃl a sapere ig¢bûl
k¢pzett latin kifejez¢sek alapjelent¢s¢t sem ismerûketÊ: àA 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?Ê Ihletett szerint term¢szetesen nincs, sût abszurditÀs m¢g a felt¢telez¢s is, àmintha bizony ¢rtelembeli k¡l´nbs¢g
volna a Morus alapjÀn k¢pezhetû subtilitas applicandi alak ¢s Rambach sapienter adplicar¢ja
k´z´ttÊ.52 Ennyi. Ha valaki most a Heideggerklub etimologizÀlÂ szeÀnszaira gondol, annak
rossz Ãtra t¢vedt a fantÀziÀja. Noha ¢n sem
vagyok nagy hÁve az eff¢le okoskodÀsnak,
az¢rt m¢giscsak tartsuk be a àk¡l´nbs¢g t¢tess¢kÊ bibliai parancsÀt. (a) Ha igaza lenne
az ihletett etimolÂgiÀnak, akkor p¢ldÀul a homo sapienst finom, netÀn finnyÀs embernek
kellene fordÁtanunk? (b) A sapio ige àalapje-
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lent¢seÊ (mint minimum Nietzsche Âta ezt
sokszor kihasznÀljÀk) valÂban az Ázlik, Ázlel,
Áze vagy szaga van stb. kifejez¢sekkel adhatÂ
vissza, de hogy eredetileg a àfinomsÀgok Ázlel¢s¢tÊ jelenti, ezt m¢g nem hallottam. (F¢lû,
hogy Ihletett egyszerüen magyarul nem tud
k¡l´nbs¢get tenni a àfinom k¡l´nbs¢gekÊ ¢rz¢kel¢se ¢s a àfinomsÀgok Ázlel¢seÊ k´z´tt. ízlelni ugyanis lehet finomsÀgokat ¢s nem finomsÀgokat is. Mindkettût a sapiÂval lehet
mondani.) (c) De mindegy is a sapio eredete,
hiszen a subtilisnek is van etimolÂgiÀja. Ennek
a bemutatÀsÀval mi¢rt nem kÁs¢rletezett az
etimo-ontolÂgus? A vÀlasz egyszerü: a sapientia ¢s a subtilitas k´z´tt egyszer mÀr àl¢trehozottÊ azonossÀg nyomban elillanna. Az utÂbbi
a subtexo ig¢bûl szÀrmazik, ekkor àalapjelent¢seÊ, hogy àk´z¢szû valaminekÊ. V¢gsû soron pedig a texo (szû, fon) ig¢bûl szÀrmazik,
mint a textus ¢s a textil. PrÂbÀlkozhatunk
persze v¢gsû, ontolÂgiailag fundÀlt àalapjelent¢sselÊ is, p¢ldÀul àolyan nagyeszü, hogy
mik´zben bÂdÁtÂ illatokat Àraszt, m¢g finom
textilszÀlakat is k¢pes ÁzlelgetniÊ. R´ltex
(asszonynev¢n: Szubtilis) RÂzsi pedig a hermeneutika v¢dûszentje. çmen.
(Pietista Rambach?) Sapientia ¢s subtilitas
´sszecsÃsztatÀsa azonban ¢ppen a rambachi
elk¢pzel¢s l¢nyeg¢t t¢veszti szem elûl, enn¢lfogva cÀfolata kivÀlÂan alkalmas, hogy rÀmutassunk a rambachi hermeneutika egyik
megk¡l´nb´ztetû jegy¢re. Ihletett felveti a
k¢rd¢st, hogy àRambach subtilitas gyanÀnt tÀrgyalja-e az applikÀciÂt, mint Morus nyomÀn GadamerÊ. Nyomban vÀlaszol is, term¢szetesen
igennel, an¢lk¡l, hogy a sz´vegek ismeret¢nek bÀrmilyen jel¢t adnÀ. Gadamer valÂban
subtilitasrÂl besz¢l a szÂ Àltala adott ¢rtelm¢ben. PozitÁv tartalmÀban nagyjÀbÂl az antik
phron¢sziszhez, humanista-kora modern vÀltozatÀban az Ázl¢shez ¢s a sensus communishoz
hasonlÂ megk¡l´nb´ztetû k¢pess¢g. Fontosabb a negatÁv jegy: Gadamern¢l karakterisztikusan a subtilitas a mÂdszer ¢s a tudomÀny
ehhez kapcsolÂdÂ modern fogalmÀval Àll
szemben. çm RambachnÀl a sapienter szÂ ¢ppen azt jelzi, hogy az applikÀciÂ a tanult szerzû feladata, akinek a tudomÀnya ¢ppen a
SzentÁrÀs ¢rtelmez¢s¢ben k´vetett mÂdszeren
alapul. A korszakban szokÀsos tudomÀnyleÁrÀs paradigmÀi szerint Rambach a

hermeneutikÀt elûsz´r sajÀtos k¢pess¢gk¢nt
definiÀlja. A hermeneutica kifejez¢s interpretatio-¢rtelm¢t az öjsz´vets¢gbûl vett helyekkel magyarÀzza: r¢szben egyik nyelvrûl a mÀsikra valÂ fordÁtÀst, r¢szben az ugyanazon a
nyelven elhangzottak àvilÀgosabb kifejt¢s¢tÊ
jelenti. A nominÀlis definÁciÂt k´veti immÀr
a tÀrgyat ¢rintû leÁrÀs, Àm ennek k¢tf¢le formÀja van attÂl f¡ggûen, kik v¢gzik az ¢rtelmez¢st. A k¢tf¢le szÂba j´hetû olvasÂ az egyszerü hÁvû ¢s a tanult teolÂgus. A àtanulatlanÊ ¢s a àtanultÊ interpretÀtor (indocti ä
docti) elk¡l´nÁt¢se a pietistÀk szÀmÀra ¢ppen
a lehets¢ges applikÀciÂ szempontjÀbÂl nem
j´n szÀmÁtÀsba. Legt´bbj¡k szerint ugyanis a
tudatlan hÁvû sokszor pontosabban k´veti ¢s
àveszi magÀraÊ az írÀs ¢rtelm¢t, mint az ´ntelt ¢s hiÃ doctor theologus. De ha nincs is Ágy,
¢ppen az applikÀciÂ ter¢n eny¢szik el tanult
¢s tanulatlan k¡l´nbs¢ge. RambachnÀl a sapienter adplicare feladata kizÀrÂlag a tudÂst, a
teolÂgiai doktort terheli. S ha Ihletett legalÀbb az Àltala id¢zett Ebeling-müben elolvasta volna az ott citÀlt Rambach-sz´veget, akkor tudnÀ, hogy az applikÀciÂ nem magÀra
az ¢rtelmezûre, hanem arra vonatkozik, hogy
az Àltala feltÀrt ¢rtelem k´vetkezm¢nyeit mÀsoknak mutassa be. Enn¢lfogva jelent¢se azzal
sem esik egybe, amit Gadamer tulajdonÁt a
szÂnak, s kÁs¢rtetiesen hasonlÁt arra, amit àaÊ
mÂdszer eszm¢ny¢t bÁrÀlva megtagad. MagyarÀn szÂlva: rosszul vÀlaszt az, aki Rambachot akarja a pietista hermeneutika mintÀjÀvÀ ¢s p¢ldÀjÀvÀ tenni. T´rt¢neti hely¢nek
meghatÀrozÀsÀba nem tudok belebocsÀtkozni, de erre itt nincs is sz¡ks¢g. T¢ny, hogy
Rambachot inkÀbb sajÀtos k´zvetÁtûnek lehetne
tartani, aki r¢szben m¢rs¢kli a sz¢lsûs¢ges pietista t´rekv¢seket, r¢szben pedig ´sszekapcsolja a racionalista tendenciÀkkal. Neh¢z
lenne ût mintapietistÀvÀ ¡tni.53 A mÃlt szÀzadi REAL-ENCYKLOP®DIE FºR PROTESTANTISCHE THEOLOGIE UND K IRCHE RambachcÁmszavÀban kiemelik (XII, 519.), hogy a pietizmus ¢s a wolffianizmus (az egyszerüs¢g
kedv¢¢rt: a szemenszedett racionalizmus) k´z´tti k´zvetÁt¢ssel prÂbÀlkozik. De az interneten el¢rhetû Rambach-¢letrajz is ugyanerre a
k´ztes helyzetre utal.54 Ugyanitt a hermeneutika cÁmszÂban a pietizmus ¢s az ortodoxia k´z´tti k´zvetÁtûk¢nt mutatjÀk be, aki
erûteljesen f´ll¢p az à¢p¡letes jÀtszadozÀs [er-
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bauliche Spielerey]Ê ellen (V, 805.).55 Amit
pedig ezzel a csÃnya szÂval illetnek, az nem
mÀs, mint az àapplikÀciÂÊ sz¢lsûs¢ges pietista
gyakorlata, amikor az írÀs ¢rtelmez¢s¢t alÀrendelik a v¢lt ¢p¡letes hatÀsnak. Rambach
e àfell¢p¢s¢nekÊ egyik k´vetkezm¢nye, hogy
ä ha nem tÃl hangsÃlyosan is ä a hermeneutikÀn bel¡l mÂdszertanilag szabÀlyozni (¢s
korlÀtozni) akarja a SzentÁrÀs olyan àrajongÂÊ ¢rtelmez¢s¢t, amely az ¢p¡letes hatÀsra
¢s az inspirÀciÂra hivatkozva bÀrmit megengedhetûnek tekint. Nem v¢letlen¡l besz¢l
Rambach porismÀrÂl, bibliai elûfordulÀsÀn tÃl
e fogalom geometriai jelent¢s¢t is hangsÃlyozva.56
(Mi hÀrom? Mi mennyi?) A hermeneutika
feladatÀt Rambach a protestÀns ortodoxiÀval
teljes ´sszhangban hatÀrozza meg. Ez mindenekelûtt a hermeneutica sacra felfogÀsÀra Àll.
Az Ãjabb fejlem¢nyek f¢ny¢ben hajlamosak
vagyunk a szentÁrÀsi ¢rtelmez¢stant valamif¢le ÀltalÀnos hermeneutika speciÀlis eset¢nek
ä alkalmazÀsÀnak ä tekinteni, ahogyan ezt
fentebb Meier is javasolta. Hogy mennyire
nem magÀtÂl ¢rtetûdû ez a felfogÀs, mutatja
az az Àtmeneti pozÁciÂ, amit p¢ldÀul Chladenius elfoglal. ý mÀr ÀltalÀnos hermeneutikÀt
Ár, de a SzentÁrÀs ¢rtelmez¢s¢t eg¢sz¢ben kiv¢telnek tekinti, amelyre nem alkalmazhatÂk
a t´bbi (emberi) müre ¢rv¢nyes szabÀlyok.57
Eredeti ¢s ortodox megfogalmazÀsban a hermeneutica sacra eset¢ben ä a nyelvtani logika
ellen¢ben ä nem a szent specifikÀlja a hermeneutikÀt, hanem inkÀbb a hermeneutika jel´li ki a szenthez ¢s istenihez valÂ k¡l´n´s viszonyt. A hermeneutika ¢s eszk´zei ä a filolÂgiÀtÂl a logikÀig ä szolgÀlhatjÀk a SzentÁrÀs
¢rtelmez¢s¢t, de alapelveik az isteni k´zl¢s
term¢szet¢bûl k´vetkeznek. A hermeneutikai
szabÀlyok ¢s technikÀk enn¢lfogva a kinyilatkoztatÀs term¢szet¢re vonatkozÂ belÀtÀsokbÂl k´vetkeznek. Rambach müv¢nek elsû
nagy r¢sze (a n¢gybûl) azokat a fundamentumokat taglalja, amelyek r¢szben a SzentÁrÀs
meg¢rt¢s¢hez sz¡ks¢ges speciÀlis k¢pess¢geket, dispositiÂkat ÁrjÀk le, r¢szben pedig a szent
sz´veg sajÀtos tulajdonsÀgait. MÀr az is, hogy
a hermeneutika legitim vÀllalkozÀs, magÀbÂl
a SzentÁrÀsbÂl vezetendû le (4. o.),58 mik´zben vilÀgos, hogy azt, ami ¡dv´ss¢g¢hez, illetve ami a hithez ¢s erk´lcsh´z sz¡ks¢ges,

bÀrmely kereszt¢ny ember k¢pes meg¢rteni
(10. o.). E fesz¡lts¢gnek egyszerü a megoldÀsa: a SzentÁrÀs ¢rthetetlens¢ge mindig csak
r¢szleges ¢s szubjektÁv ¢rv¢nyü (46. o.). Az
´nmagÀt ¢rtelmezû ÁrÀs lutheri elve itt azt is
jelenti, hogy az egyik homÀlyos hely magyarÀzatÀhoz a t´bbi helyn¢l talÀlunk segÁts¢get.
Ez az¢rt lehets¢ges, mert az írÀs v¢gsû soron
a szentl¢lek müve, sajÀtos m¢ltÂsÀggal, integritÀssal bÁr. Rambach hosszan r¢szletezi a
SzentÁrÀs ama jellemzûit, amelyek a meg¢rt¢s
szempontjÀbÂl speciÀlis k´vetkezm¢nyekkel
bÁrnak (simplicitas, diuina vis & efficatia, veracundia, plenitudo, brevitas, euidens certitudo, claritas & perspicuitas stb.) (29ä52. o.). Ezek a tulajdonsÀgok teszik lehetûv¢ a meg¢rt¢st, olyannyira, hogy m¢g magÀhoz a àhomÀlyossÀghozÊ is tartozhat valamif¢le isteni szÀnd¢kon
alapulÂ àhasznossÀgÊ, ha mÀs nem, akkor az,
hogy Ágy tapasztaljuk meg az emberi ¢rtelem
hatÀrait (46ä47. o.). Amint magÀhoz a meg¢rt¢shez is sz¡ks¢ges term¢szetfeletti erû. A
sz´veg igazi ¢rtûje a Francke nyomÀn elk¢pzelt àÃjjÀsz¡letettÊ ä regenitus ä hÁvû (97. o.).
Rambach ugyanakkor a protestÀns àfûÀrammalÊ teljes ´sszhangban nyilatkozik müve II.
k´nyv¢ben az írÀs ¢rtelm¢nek feltÀrÀsÀrÂl s
ennek belsû eszk´zeirûl. Erûsen korlÀtozza az
emberi ¢rtelemre alapozÂ t´rekv¢seket, s az
´nmagÀt ¢rtelmezû ÁrÀs elv¢t az analogia fidei
princÁpiumÀval kapcsolja ´ssze: a SzentÁrÀs
¢rtelmez¢se sorÀn a szent ÁrÂk Àltal ´sszhangban tanÁtott ä ¢s az egyhÀzi hagyomÀnyban
meg´r´k´lt ä ´r´k igazsÀgok adjÀk az ¢rtelmez¢s normÀjÀt (92. o.). E felfogÀsÀval jÂcskÀn elt¢r a radikÀlis pietistÀktÂl, akik ezt az
elvet erûsen bÁrÀljÀk. MÀs k¢rd¢s, hogy az ¢rtelmez¢st irÀnyÁtÂ hagyomÀnyt megint az
írÀsbÂl vezeti le. Majd megint erûsen a pietizmusra eml¢keztetû vonÀs az indulatok ¢s
szenved¢lyek szerep¢nek kiemel¢se. Az affektusok azonban a sz´veg ¢rtelm¢nek ´sszetevûi, rekonstrukciÂjuk a jelent¢s feltÀrÀsÀnak
r¢sz¢t k¢pezik, de semmi k´z¡k a sz´veg
meg¢rtûre gyakorolt hatÀsÀhoz (122ä123.
o.). Az I NSTITUTIONES harmadik, legterjedelmesebb k´nyve az ¢rtelem feltÀrÀsÀnak technikai àseg¢deszk´zeitÊ taglalja (filolÂgia,
grammatika stb.). A mü negyedik k´nyve
foglalkozik azzal, hogy a feltÀrt ¢rtelemmel
mit lehet kezdeni. Az interpretÀtor ugyanis ä
szemben a Gadamer sugallta k¢ppel ä nem
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egy homog¢n hagyomÀnyon bel¡l Àll dialogikus viszonyban a sz´veggel, hanem bonyolult kommunikÀciÂs hÀlÂban helyezkedik el,
ahol meg¢rt¢se eredm¢nyeit meg kell osztania a t´bbiekkel. Az ¢rtelem kifejt¢s¢nek szabÀlyai nem vezethetûk le magÀbÂl az ¢rtelembûl, s az ¢rtelem explicatiÂjÀhoz elt¢rû c¢lok
¢s elt¢rû eszk´z´k tartoznak. MÀst jelent tanÁtani, mÀst jelent logikailag bizonyÁtani vagy
retorikailag meggyûzni stb. Az interpretÀtorra hÀramlÂ egyik legsÃlyosabb feladat, hogy
a lehetû leggazdagabban bontsa ki ¢s tÀrja fel
az írÀs ember¢sszel kimerÁthetetlen ¢rtelm¢t.
S itt mer¡l fel az àadplicatio porismaticaÊ kifejez¢s (803. o.), amint ezen a helyen kellett
volna keresg¢lnie Ihletettnek is, ha valÂban
igazolni kÁvÀnta volna ÀllÁtÀsÀt, hogy Gadamer ä ha nem ismeri is k´zvetlen¡l Rambachot
ä tartalmi okokbÂl m¢gis helytÀllÂan hivatkozik rÀ. Hogy m¢gsem tette (holott m¢g a szÂba j´hetû n¢hÀny oldalt is megjel´ltem), az
vagy annak k´sz´nhetû, hogy Ihletett a k´zel¢ben sem jÀrt a k´nyvnek, vagy pedig annak, hogy belÀtta: ennek az applikÀciÂnak
vajmi kev¢s k´ze van ahhoz, amit Gadamer
nyomÀn keres. Mindk¢t esetben ¢rthetû volna a hallgatÀsa, ha k´zben nem hangoztatnÀ,
hogy Gadamernek m¢gis igaza volt.
(Dogma ¢s porisma) Rambach megk¡l´nb´zteti a dogmÀt ¢s a porismÀt, a sz´vegben a k´zvetlen ¢rtelem szintj¢n feltÀrulÂ tant¢telt ¢s
az e t¢telbûl àhelytÀllÂ k´vetkeztet¢sek ÃtjÀn levezetett biztos k´vetkezm¢nyeketÊ (805. o.). A sz´veg
ugyanis a nyÁltan kimondott ¢s szÀnd¢kolt jelent¢sen tÃl egy csomÂ felt¢telez¢st tartalmaz, amelyet a sz´veg figyelmes ¢s mÂdszeres elemz¢s¢vel feltÀrhatunk. A hangsÃlyt a
sz´veg elemz¢s¢re kell tenni. Mert a porisma
keres¢s¢re ugyan a kereszt¢ny ¢letvitel megerûsÁt¢s¢nek ig¢nye ´szt´n´z, de csak annyiban, amennyiben mÀr a k´zvetlen ¢rtelem
keres¢s¢re is ez ´szt´k¢lt benn¡nket. De maga a porizmatikus interpretÀciÂ ugyanolyan
objektÁv àbeÀllÁtÂdÀsbanÊ t´rt¢nik, mint az elsûdleges ¢rtelem feltÀrÀsa. Nem arrÂl van tehÀt szÂ, hogy az ¢rtelmezû sajÀt (jelenbeli)
helyzet¢re vonatkoztatja a meg¢rtett tartalmakat, hanem arrÂl, hogy a meg¢rtett tartalmak utÀn ä sajÀt helyzet¢tûl m¢g teljesen f¡ggetlen¡l ä tovÀbbi helytÀllÂ ¢s igazolhatÂ ¢rtelmeket nyerjen ki a sz´vegbûl. Rambach

egyik p¢ldÀja egy MÀrk-hely (3, 5): àý [Krisztus] pedig eln¢zv¢n ûket haraggal, bÀnkÂdvÀn sziv´k kem¢nys¢ge miatt.Ê Ebbûl levonhatjuk elûsz´r a legitim k´vetkeztet¢st, hogy a kereszt¢nyeknek nem csupÀn sajÀt bün´seik, hanem mÀsok miatt is lehet szomorkodniuk.
MÀsodszor, kimondhatjuk, hogy nem minden harag sorolandÂ a v¢tkek k´z¢. Harmadszor, levonhatjuk a k´vetkeztet¢st, hogy az,
aki mÀs bün¢t àsztoikus apÀtiÀvalÊ szeml¢li,
az nemhogy nem krisztusi, de egyenesen ´rd´gi tulajdonsÀggal bÁr. Negyedszer, hogy
nincs nyomorÃsÀgosabb dolog a l¢lek àkem¢nys¢g¢n¢lÊ stb. (812ä813. o.) Ezek tehÀt
Rambach porismÀi. LÀthatÂ, hogy enn¢l az eljÀrÀsnÀl az ¢rtelmezû nem àmagÀraÊ vonatkoztatja az írÀs ¢rtelm¢t, hanem ä mint Rambach r¢szletezi is ä a sz´veg szerkezet¢re tÀmaszkodva bontja ki az Ãjabb ¢rtelmeket. Az
sem elhanyagolhatÂ aprÂsÀg, hogy Rambach
sokszor a tractatio porismatica kifejez¢st hasznÀlja, hiszen itt egy¢rtelmüen elm¢leti elemz¢srûl van szÂ, amelyet a hermeneutica sacra
korÀbban megszabott szabÀlyai irÀnyÁtanak.
így p¢ldÀul csak olyan k´vetkeztet¢sre lehet
jutni, amelyet alÀtÀmaszt az analogia fidei elve, amely nem Àll ellentmondÀsban a t´bbi
hellyel; amely ´sszhangban Àll a sz´veg scopusÀval; amely a àszavak rendj¢bûl ¢s struktÃrÀjÀbÂlÊ igazolhatÂ; amely megfelelhetne a szerzû szÀnd¢kainak stb. Az Ágy nyert belÀtÀsokat
persze alkalmazhatja is a hÁvû, ahogyan alkalmazhatja a dogmÀkat is, rÀadÀsul igen sokf¢le formÀban. Ez azonban immÀr nem az àadplicatio porismaticaÊ, hanem a tûle vilÀgosan
megk¡l´nb´ztetett àadplicatio practicaÊ ¡gye
(820ä821. o.), Àm mint ilyen nem probl¢mÀja
magÀnak a hermeneutikÀnak! Rambach müv¢nek utolsÂ k¢t oldalÀn mondja ki a k´vetelm¢nyt, hogy az ¢rtelmezû szÀmÀra minden
haszon n¢lk¡li lesz munkÀlkodÀsa, ha belÀtÀsait nem alkalmazza sajÀt ¢let¢ben. Ez az adplicatio practica valÂban hasonlÁthatna valamennyire az applikÀciÂ Gadamer Àltal a pietistÀknak tulajdonÁtott fogalmÀra, de ez RambachnÀl mÀr nemhogy nem a hermeneutika
àharmadik r¢szeÊ, hanem ¢ppens¢ggel az a
pont, ahol v¢get ¢r a hermeneutika.
(Egy szubtilis szitokszÂ) Az applicatio szÂt tehÀt m¢g csak meg lehetne talÀlni RambachnÀl, ha nem is ott ¢s nem is Ãgy, ahogyan Ga-
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damer id¢zi, de az alkalmazÀs gadameri gondolatÀt aligha. S az mÀr csak hab a tortÀn,
hogy nincs szÂ subtilitas applicandirÂl sem.
Nemcsak a szÂ nem szerepel, hiÀnyzik a kifejez¢s Gadamer Àltal felt¢telezett, àmÂdszerellenesÊ jelent¢se is. S nem valÂszÁnü, hogy
ezt az ¢rtelmet pietista szerzûkn¢l megtalÀlnÀnk. Ennek pedig egyszerü oka van. Gadamer a tudomÀnyos mÂdszerrel szemben ÀllÁtja fel a subtilitas pozitÁv eszm¢ny¢t, a pietistÀk
viszont ¢ppen ezzel a szÂval illetik ¢s szidalmazzÀk magÀt a tudomÀnyt. Merthogy ¢ppen
pietista k´r´kben e kifejez¢snek eg¢szen
rossz cseng¢se van. Az igazi kereszt¢nys¢g
nem àtudÀsban, nem v¢leked¢sben ¢s fecseg¢sben,
nem a magas spekulÀciÂkban ¢s nem szubtilis ¢s
rejtett igazsÀgok megismer¢s¢ben ÀllÊ, mondja A.
H. Francke.59 A megvilÀgosodÀs ¢ppen azt jelenti, hogy megszabaduljunk minden, m¢g a
legszubtilisebb ´ncsalÀsunktÂl is.60 A szubtilitÀsra kihegyezett SzentÁrÀs-¢rtelmez¢si gyakorlat egyenesen azt a t´rt¢neti helyzetet id¢zi fel, amelyben egykoron a zsidÂ n¢p volt,
amikor àa szubtilis k¢rd¢sek ¢s ¢rtelmez¢sekÊ elhomÀlyosÁtottÀk magÀt az isteni ig¢t.61 Ha pedig valaki ebben a k´rnyezetben pozitÁv jelent¢ssel k¢pes elgondolni a àsubtilitas applicandiÊ programjÀt, az csak annyit bizonyÁt,
hogy û maga p¢ldÀsan megtartÂztatta magÀt
a tudÂs vizsgÀlÂdÀs eff¢le finomsÀgaitÂl.
(Lehet ¢s szabad) A MEGJEGYZ°SEK K ISBALI
LçSZLñ HERMENEUTIKATANULMçNYçHOZ cÁmü ÁrÀst mÀr azt k´vetûen kaptam k¢zhez,
hogy tÃl voltam a àKrÁzisenÊ. Olay Csaba r´vid ÁrÀsa hangv¢tel¢ben tÀrgyszerübb, nyugodtabb, noha a mund¢reffektus nÀla is szembesz´kû. Elûbb ´nkÁnzÂ mÂdon f´lerûsÁti,
majd v¢dekez¢s¡l eltorzÁtja a tanulmÀnyomban megfogalmazott kritikÀt, ezutÀn pedig,
mivel Ãgy lÀtja, hogy bÀntom, belsû elk´telezetts¢gtûl fütve megv¢di velem szemben a
hermeneutikÀt. Azt hiszem, ezzel fûleg sajÀt
dolgÀt nehezÁti meg. Ha Gadamer hÁve voln¢k, ¢n sem ´r¡ln¢k sajÀt ÁrÀsomnak, de
m¢gsem kellene megmellyesztenem magam,
ha A FILOLñGIA BOSSZöJA ÀllÁtÀsai igaznak bizonyulnÀnak. Elk´telezetts¢g ¢s kritika ugyanis nem zÀrja ki egymÀst, s a tekint¢ly fogalma
sem k´veteli meg a felt¢tlens¢get vagy a t¢vedhetetlens¢g elismer¢s¢t.
Olay nagylelküen megengedi, hogy Gada-

mer felfogÀsa àvitathatÂÊ. Arra azonban lÀthatÂan ig¢nyt tÀmaszt, hogy megszabja, mit
¢s mik¢nt lehet vitatni, milyen k¢rd¢seket
szabad ¢s milyen k¢rd¢seket kell feltenni. A
kettûnk ÀllÀspontja mÀr a lehets¢ges t¢mÀkat
¢rintû tabuk ¢s parancsok szintj¢n is elt¢r
egymÀstÂl. Ez a vita akÀr ¢rtelmes is lehetne,
de ekkor nem az ¢n ÁrÀsomrÂl, legfeljebb az
¢rvel¢s¢t befolyÀsolÂ ¢rt¢kekrûl besz¢ln¢nk.
Valamit jelent¢ktelennek, l¢nyegtelennek
tartani ugyanis messze nem ugyanaz, mint
t¢vesnek nyilvÀnÁtani. E m¢lyenszÀntÂ megjegyz¢st csak az¢rt kockÀztatom meg, mert a
MEGJEGYZ°SEK szerzûje, sajnos, nem tesz k¡l´nbs¢get az ¢rvel¢s e k¢t tÁpusa k´z´tt. így
az a tr¢fÀs helyzet Àllt elû, hogy mik´zben hevesen bÁrÀl amiatt, amit nem Ártam meg, ´sszeszorÁtott ajakkal hallgat arrÂl, amit megÁrtam.
így Ár p¢ldÀul: àMegfigyelhetû 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 ´szszef¡gg¢sben is mer¡l fel, valamint Gadamer gondolatmenet¢ben milyen szerepet foglal el az, amit a
kifogÀsolt lÀbjegyzettel alÀtÀmasztani kÁvÀn.Ê (L.
Holmi, 1999/6. 803. o.) F´l lehetne most vetni
a k¢rd¢st, honnan vessz¡k a sok, a kev¢s vagy
¢pp az arÀnytalansÀg m¢rc¢j¢t. Az sem lett
volna baj, ha Olay is felteszi e k¢rd¢seket, hiszen e mennyis¢gi specifikÀciÂ n¢lk¡l ÀllÁtÀsa
egyszerüen f¢lrevezetû (az ugyanis egyszerüen nem igaz, hogy nem foglalkoztam a t¢ves
id¢zet k´rnyezet¢vel). De az elmaradt k¢rd¢seket felesleges firtatni, hiszen ha meggondoljuk, ez a furcsa arÀnytalansÀg voltak¢ppen
nem mÀs, mint az ¢n dolgozatom. Az a kev¢s
pedig az, amit nem Ártam meg. Nevezetesen
ÁrÀsom valÂban olyasmirûl szÂl, àhonnan vehette Gadamer t¢ves id¢zet¢tÊ. Igaz, ¢n sohasem
fogalmaztam volna Ágy. Nem az id¢zet volt
ugyanis t¢ves, hanem Gadamer t¢vedett, amikor
egy pietizmussal szemben ÀllÂ szerzû gondolatÀt a jellegzetesen pietista hermeneutika
karakterisztikus t¢telek¢nt forgalmazta. Nos,
Olaynak errûl egy szava sincs, ami nem sz¢p
dolog, de m¢g mindig elfogadhatÂbb, mint
Ihletett mÂdjÀra m¢g azt is tagadni, hogy Gadamer egyÀltalÀban id¢zett valamit. HallgatÀsÀt azonban k¢nytelen az olvasÂ is beleegyez¢snek tekinteni, m¢gpedig nem csupÀn
az¢rt, mert a vonatkozÂ szÂlÀsmondÀst felt¢tlen¡l ¢rv¢nyesnek tekinti. Olay ugyanis alig-
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ha fojtotta volna magÀba, ha valÂban kifogÀsolnivalÂt talÀl abban, ami dolgozatom tÀrgya
volt. Elismeri tehÀt, hogy Gadamer Rambach-hivatkozÀsa t¢ves, s nem talÀl kivetnivalÂt a Gadamer felvÀzolta hermeneutikat´rt¢net e t¢ved¢sbûl kiindulÂ bÁrÀlatÀban sem. Mivel az
¢n ÀllÁtÀsaim l¢nyeg¢ben erre vonatkoztak,
egyszerüen elk´nyvelhetn¢m Olay jÂvÀhagyÀsÀt: nagy sz¡ks¢gem ugyan nem volt rÀ,
de megtisztel, ha sz¡ks¢g¢t ¢rezte annak,
hogy megerûsÁtsen igazamban.
(Plurale tantum) Mik´zben azonban û besz¢l, az ¢n szÀmba ad olyan ÀllÁtÀsokat, amelyeket soha nem mondtam. Kezdûdik azzal,
hogy ÁrÀsomat mÀr eleve àhermeneutikatanulmÀnynakÊ bec¢zi. V¢lem¢nyem term¢szetesen van àaÊ hermeneutikÀrÂl is, egy kÀv¢ mellett szÁvesen ki is fejtem, s m¢g azt is
el tudom k¢pzelni, hogy akÀr ilyen ÀltalÀnossÀgokat is ¢rintû k¢rd¢sekrûl Árjak. K¢pzelni,
mondom, mert abban a tanulmÀnyban, amelyet valÂban megÁrtam, nem àaÊ hermeneutikÀrÂl besz¢ltem, hanem ä ha ragaszkodunk
a madÀrtÀvlathoz ä legfeljebb Gadamerrûl
vagy m¢g inkÀbb Gadamer egy tanulsÀgos t¢ved¢s¢rûl. írÀsom egyik legfontosabb felt¢telez¢se ugyanis, hogy nem Gadamer tojta a
hermeneutikÀt ä s ez az ÀllÁtÀs nem tagadja
Gadamer egy¢b ¢rdemeit, s s¢rteni is csak azt
s¢rtheti, aki Gadamerben ¢ppen a nyuszit
tiszteli. Ebbûl egyenesen k´vetkezik, hogy a
Gadamerre vonatkozÂ àt¢teleimÊ ¢ppen Gadamerre, legfeljebb a hermeneutika Gadamer k¢pviselte irÀnyÀra vonatkoznak, s nem
àaÊ hermeneutikÀra. E cÁmszÂ alatt meglehetûsen heterog¢n elk¢pzel¢seket leltÀrozunk,
amint azt is lÀtom, hogy a hermeneutikÀnak
igen gazdag ¢s sokr¢tü hagyomÀnya van, enn¢lfogva roppant elt¢rû elvek alapjÀn lehetne
müvelni. Adott szubsztantÁv ÀllÀspontot (p¢ldÀul egy Gadamer szÀja Áze szerinti ànem szubjektivista tapasztalatelm¢letetÊ) lehet ugyan azonosÁtani magÀval a hermeneutikÀval, de ez a
strat¢giailag ¢s tudomÀnypolitikailag ¢rt¢kelendû gesztus semmif¢le teoretikus k¢nyszerÁtûerûvel nem rendelkezik. Ne adj' isten,
m¢g àaz Ãjkori filozÂfiÀra jellemzû szubjektum-objektum megk¡l´nb´ztet¢sÊ fenntartÀsa mellett is
el tudom k¢pzelni a hermeneutikÀt ¢rtelmes
vÀllalkozÀsk¢nt. Ez viszont mÀr nem csak az
¢n fantÀziÀm k¢rd¢se, hiszen a hermeneutika

mint ´nÀllÂ teoretikus program valÂban e k¡l´nbs¢g mellett j´tt l¢tre. S k´nnyen lehet,
hogy a ànem szubjektivistaÊ hermeneutika
¢ppen e n¢zetk¡l´nbs¢g miatt nem is tud
helytÀllÂan szÀmot adni emez Ãjkori hermeneutika t´rt¢net¢rûl, mÀr ha e t´rt¢netet mint
sajÀt ÀllÀspontjÀnak elût´rt¢net¢t kÁvÀnja bemutatni. Az itt felvethetû k¢rd¢seket ä p¢ldÀul:
milyen viszonyban van a Gadamer kigondolta
hermeneutika, illetve a hermeneutika ezen ÀllÀspontrÂl felvÀzolt t´rt¢nete a hermeneutika
mÀs n¢zûpontbÂl lÀthatÂ t´rt¢net¢vel ä mÀr
¢rintette ÁrÀsom, Àm Olay ezeket a probl¢mÀkat irrelevÀnsaknak tekinti.
Alaposan megbÁrÀlja viszont azt, amit nem
mondtam. Kifejti p¢ldÀul, hogy egyik àt¢zisemÊ szerint àGadamer sz´vegfelfogÀsa ¢s ¢rtelmez¢selm¢lete tarthatatlan, mivel megengedi Ïnem
l¢tezû sz´veghelyÎ kitalÀlÀsÀt ¢s ¢rtelmez¢s¢tÊ. S itt
nemcsak az a sz¢p, hogy ¢n sohasem ÀllÁtottam ilyesmit, hanem az, hogy ÀllÁtÂlagos t¢telemet azzal cÀfolja, amit t¢nyleg kifejtettem. A helyzet enn¢lfogva teljesen nevets¢ges, bÀr a kÁv¡lÀllÂ olvasÂ aligha lÀtja mÀr,
hol itt a komikum forrÀsa. Velem szemben
fejti ki p¢ldÀul Olay, hogy àa hermeneutikai k´r
gondolata [...] eleve csak akkor ¢rtelmes, ha ¢rtelmezendû sz´veghelyek l¢t¢bûl indulunk kiÊ. Ehhez k¢pest ¢n azt ÀllÁtottam, hogy Gadamern¢l a hermeneutikai k´r gondolata felt¢telezi
¢rtelmezendû sz´veghelyek l¢t¢t. Ha valaki a
k¢t ÀllÁtÀs k´z´tt nem lÀt ellent¢tet, az nem
v¢letlen. MÀs k¢rd¢s, hogy ¢n azt is ÀllÁtottam: a sz´veg l¢t¢nek e felt¢telez¢s¢t, ha k´vetkezetes lenne, nem engedhetn¢ meg Gadamer. KivÀlt nem az adott ´sszef¡gg¢sben.
Arra utaltam, hogy e felt¢telez¢st àa hermeneutikai k´r´n bel¡lÊ nem lehet igazolni.62 S ezzel
Olaynak is egyet kell ¢rtenie, ha ä mint Árta
ä a hermeneutikai k´r ¢ppen felt¢telezi a sz´veghely l¢t¢t. Itt rÀadÀsul tovÀbb sÃlyosbodik
a helyzet, hiszen Gadamer filolÂgia ¢s az Àltala proponÀlt filozÂfiai hermeneutika elt¢r¢s¢t (s az utÂbbi f´l¢ny¢t)63 kÁvÀnta bemutatni.
Nem jÀrt sikerrel, mert (a) ez olyan feltev¢s,
amelyben osztozik az alacsonyabb rendü filolÂgiÀval, (b) e felt¢telez¢s ¢rv¢nyesÁt¢sekor
¢ppen rÀ tÀmaszkodik, hiszen ez a filolÂgia
szolgÀltatja a l¢tezû sz´veget. így p¢ldÀul Gadamer elûsz´r elhitte L¡ck¢nek a Rambachra vonatkozÂ utalÀsokat, majd ä miutÀn jÂl
j´tt neki ä Àt¢rtelmezte, majd gondosan ´sz-

938 ã Figyelû

szekeverte mÀs l¢tezû sz´vegekkel. Gadamer,
mint Olay is elismeri, t¢vedett. S e t¢ved¢s¢re
alapozva konstruÀlt egy hermeneutikat´rt¢netet. Amit ¢n nemcsak roppant kÁnosnak,
de megengedhetetlennek is tartok. Gadamert
m¢gsem az¢rt bÁrÀltam, mert àmegengedi Ïnem
l¢tezû sz´veghelyÎ kitalÀlÀsÀt ¢s ¢rtelmez¢s¢tÊ. Ha
¢n valÂban ezt ÀllÁtottam volna, akkor nem
bÁrÀltam, hanem ¡nnepeltem volna Gadamert.
S ha bÁrÀltam volna, csak az¢rt tehettem volna, mert kev¢s sz´veghelyet talÀlt ki. A hamis
id¢zet ugyanis csak p¢ldÀznÀ elveit. Ha m¢gsem dics¢rtem, annak egyszerüen az az oka,
hogy felt¢teleztem, Gadamer szerint sem engedhet meg magÀnak ilyesmit a filozÂfus. Ha
pedig m¢gis t¢ved¢sen lehetett kapni, ez
nem arra utal, hogy azt el is akarta k´vetni ä
ekkor ugyanis nem t¢ved¢srûl, hanem becsapÀsrÂl besz¢ln¢k. Gadamer egy¢bk¢nt soha
nem is mondta, hogy t¢vedett, s azt hiszem,
nem is tudja, hogy t¢vedett. (Ez¢rt mondtam
ezt ¢n.) Ez¢rt eljÀrÀsÀt nem àtisztess¢gtelens¢gnekÊ tartom, hanem ÀrulkodÂ ¢s tanulsÀgos
figyelmetlens¢gnek ¢s gondatlansÀgnak. Mik´zben pedig a t¢ved¢s t¢ny¢t ä ahogy û finomÁtja: a àpontatlansÀgotÊ ä Olay is elismeri,
hatÀrozottan tagadja, hogy ez a kellemetlen
hiba bÀrmirûl is Àrulkodn¢k, s bÀrmilyen tanulsÀggal szolgÀlna. MagyarÀn azt mondja, hogy
a t¢ved¢s ¢rintetlen¡l hagyja a gadameri mü
àeg¢sz¢tÊ.
(Hermeneutikai rendûrs¢g?) Ha Olay konzekvensen kitartana ÀllÀspontja mellett, akkor azt kellene mondania, hogy a Gadamern¢l szereplû Rambach-id¢zetnek s ÀltalÀban
a pietizmusra tett utalÀsoknak semmilyen k´vetkezm¢ny¡k nincs, s nincs is semmilyen kapcsolatuk Gadamer hermeneutikai programjÀval.
çm ha ezt valÂban kijelenten¢, akkor mÀr
nem velem kellene vitatkoznia, hanem magÀval a mesterrel. Neki kellene feltennie a k¢rd¢st, hogy mi¢rt iktatta ide a hermeneutikat´rt¢neti r¢szeket, mi¢rt hozakodott elû a pietistÀkkal, s mi¢rt nem el¢gedett meg a maga
Arisztotel¢sz¢vel, ha amÃgy sincs e hivatkozÀsoknak semmilyen jelentûs¢g¡k. M¢gis, mi
t´rt¢nhetett? Gadamernek volt ideje, teje, s
nagy rÀ¢r¢s¢ben id¢zett egy kis Rambachot?
Alig hiszem; kivÀlt azt nem hiszem, hogy Olay
ezt Ágy gondolnÀ. Ha viszont nincs Ágy, akkor
m¢gis van ¢rtelmezhetû tÀrgyi kapcsolat a pie-

tizmushivatkozÀsok ¢s a Gadamer-mü egy¢b
r¢szei k´z´tt. Ha pedig van, akkor mÀr nem
is biztos, hogy az e kapcsolatban elûÀllott hiba
teljesen f¡ggetlen volna az eg¢sztûl.
Ennek belÀtÀsÀhoz azonban Olay hatÀrozott k´vetel¢se ellen¢re sem kell àfelvÀzolni a
gadameri elk¢pzel¢s eg¢sz¢tÊ. Egy hamis id¢zet
f¡l´ncsÁp¢s¢hez egyÀltalÀn nem sz¡ks¢ges az
eg¢sz hermeneutikai rendûrs¢get mozgÂsÁtani. Ahhoz pedig, hogy belÀssuk, a t´rt¢neti
utalÀsok m¢giscsak fontosak a sz´vegben,
el¢g k¢zbe ä mondjuk a bal kez¡nkbe ä venni
a k´tetet, s a jobbal fel¡tni a tartalomjegyz¢ket. Olay szerint àGadamer programja egy nem
szubjektivista tapasztalatelm¢letÊ. Az I GAZSçG °S
MñDSZER-ben A HERMENEUTIKAI TAPASZTALAT
ELM°LET°NEK ALAPV ONALAI cÁmü r¢szt viszont terjedelmes fejezet elûzi meg, cÁme:
T¹RT°NETI ELýK°SZíT°S (IM, 135ä190. o.). S
ehhez j´n m¢g az alapvet¢st Àtsz´vû hermeneutikat´rt¢neti reflexiÂk sokasÀga, amelyek
k´z´tt ä n¢hÀny korÀbbi megjegyz¢s utÀn ä
ott szerepelnek, ¢ppen AZ ALKALMAZçS HERMENEUTIKAI PROBL°MçJA cÁmü szakaszban, a
Rambachra ¢s a pietizmusra vonatkozÂ utalÀsok (IM, 218ä220. o.). Olaynak lehet rossz
v¢lem¢nye ezekrûl a passzusokrÂl, de azt ne
velem, hanem Gadamerrel ossza meg. A nekem szÀnt s a pietizmushivatkozÀsokat eljelent¢ktelenÁtû megjegyz¢sei viszont lÀthatÂan
csak k¢tf¢le olvasÂra szÀmÁtanak. Vagy olyanokra, akiknek nem volt a kez¢ben az I GAZSçG °S MñDSZER, vagy pedig olyanokra, akik
Olay minden szavÀt k¢szp¢nznek veszik. Az
û ´nbizalmÀt ¢rteni v¢lem, azt azonban mÀr
nem, hogy mi¢rt nem bÁzik jobban Gadamerben is, hiszen meggyûzûd¢sem: m¢g olyanok
is forgatjÀk nagy hatÀsÃ müv¢t, akik komolyan vitathatÂnak tartjÀk tartalmÀt. Elûl¡k
pedig neh¢z lenne kiradÁrozni a sz´vegbûl a
hermeneutikat´rt¢neti szakaszokat.
Olay Ãgy ÀllÁtja be a helyzetet, mintha ¢n
a filolÂgiai ¢s hermeneutikat´rt¢neti àpontatlansÀgÊ l¢t¢bûl k´vetkeztetn¢k a gadameri
gondolatok àk¢ptelens¢g¢reÊ. à...a gadameri
hermeneutika mint gondolati pozÁciÂ nem f¡ggv¢nye a pietizmusra, illetve Rambachra vonatkozÂ hivatkozÀsoknakÊ, cÀfolja a nekem tulajdonÁtott
t¢telt Olay. Ek´zben fel sem mer¡l benne,
hogy a helyzet ¢ppen fordÁtott. A gadameri
àpozÁciÂÊ ä e hivatkozÀsoktÂl f¡ggetlen¡l feltÀrhatÂ ä ellentmondÀsai, fesz¡lts¢gei ¢s tisz-
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tÀzatlansÀgai sokf¢le neh¢zs¢get id¢znek elû
Gadamer elm¢let¢ben, t´bbek k´z´tt az Àltalam kimutatotthoz hasonlÂ t¢ved¢s tÀptalajÀt
jelentik. Az ¡zb¢g rÀdiÂ Ãgy fogalmazna,
hogy nem sz¢p dolog ugyan a f¢lrevezetû
id¢zet, de ettûl m¢g szerethetn¢nk is Gadamert, ¢s ha nem szeretj¡k, nem ez¢rt nem
szeretj¡k. Magam p¢ldÀul akkor sem szegûdn¢k hÁv¢nek, ha Rambach-utalÀsa rendben
lenne. Ez onnan is lÀthatÂ, hogy talÀltam nÀla pontos id¢zeteket is, de kem¢ny szÁvemet
ez egyÀltalÀn nem hatotta meg. Hogy mi¢rt
nem, azt nem fejtettem ki tanulmÀnyomban,
amint ä szÀmtalan mÀs t¢ma mellett ä azt sem
Ártam meg, hogy mi¢rt tartom fontos filozÂfusnak Gadamert. (°rdekes, ez utÂbbi r¢szletez¢s¢t nem hiÀnyolja Olay. NyilvÀn, mert ezt
magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekinti. Pedig nem az.)
ArrÂl azonban szÂltam, hogy Gadamer rendszer¢nek mely elemei adjÀk a hÀtter¢t a t¢ves
hivatkozÀsnak. Utaltam antimodernizmusÀra,
felvilÀgosodÀselleness¢g¢re, arra a belsû k´vetelm¢nyre, hogy folytonos hagyomÀnyt tudjon maga m´g´tt stb. Olay errûl is hallgat, s
kitartÂan arrÂl akar szÂlni, amirûl nem Ártam.
(Phron¢szisz ¢s hermeneutika) Sût, ha netÀn
m¢gis ¢szreveszi, hogy valamirûl m¢gsem
szÂltam, k¢szs¢gesen felvilÀgosÁt, hogy mirûl
kellett volna Árnom. Nem a pietizmusutalÀsokrÂl, term¢szetesen, hanem Arisztotel¢szrûl. Merthogy: àAz I GAZSçG °S MñDSZER kezdettûl fogva Arisztotel¢szre, pontosabban Ïelm¢letiÎ
¢s ÏgyakorlatiÎ filozÂfia, illetve tudÀs arisztotel¢szi
megk¡l´nb´ztet¢s¢re tÀmaszkodik.Ê Hiszen m¢g
àazt is pontosan lehet tudni, hogy Gadamer ¢rdeklûd¢s¢t Arisztotel¢sz irÀnt tanÀra, Martin Heidegger keltette fel m¢g a hÃszas ¢vek elsû fel¢benÊ.
Nem pietizmus tehÀt, hanem Arisztotel¢sz.
Tekints¡nk el most attÂl az aprÂsÀgtÂl, hogy
¢n soha nem ÀllÁtottam, hogy a gadameri
hermeneutika mint eg¢sz a pietizmusbÂl veszi
eredet¢t. A k¢rd¢s ilyen leegyszerüsÁt¢se
ugyanis nem csupÀn az ¢n ÀllÀspontommal
Àll szemben, hanem Gadamer elk¢pzel¢s¢vel
is, aki tudatosan ¢s kimondottan arra t´rekedett, hogy az I GAZSçG °S MñDSZER-ben ÀllÀspontjÀt a lehetû legt´bb oldalrÂl tÀrja el¢nk,
s m¢g a lÀtszatÀt is ker¡lni kÁvÀnja, hogy
programja egyetlen hagyomÀnyhoz kapcsolÂdn¢k csupÀn, mondvÀn: àeg¢sz vizsgÀlÂdÀsunk arra t´rekedett, hogy nagyszÀmÃ probl¢ma

eredm¢nyek¢nt mutassa beÊ az egyetemes hermeneutikÀbÂl k´vetkezû k´vetel¢seket (IM,
219 .o.).
Arisztotel¢sz Gadamer filozÂfiai ¢letÃtjÀn
jÀtszott szerep¢re hivatkozni term¢szetesen
nem hiba, legfeljebb olyan evidencia, amely az
adott ´sszef¡gg¢sben nem sokat mond. Az
arisztotel¢szi problematikÀnak a tartalma ¢s
jelent¢se m¢gsem triviÀlis, amint ez mÀr Gadamer ´ninterpretÀciÂjÀbÂl is kider¡l (GW,
II, 479ä508. o.). Hogy egyÀltalÀn ¢rdeklûdj´n Arisztotel¢sz irÀnt, arra az 1922-ben PlatÂn-dolgozattal elûl¢pû Gadamernek nem
kellett Heideggerre vÀrnia. MÀs k¢rd¢s, hogy
hatalmas hatÀst gyakorolnak rÀ Heidegger
Arisztotel¢sz-elemz¢sei, ¢rdekes leÁrÀsa szerint azonban ¢ppen itt kezdûdik ´nÀllÂ gondolkodÂi Ãtja. Heidegger ugyanis, mondja
Gadamer, akkoriban nem k¡l´nb´zteti meg
a g´r´g l¢tmeg¢rt¢st ¢s a modern term¢szettudomÀnyos fogalomk¢pz¢st. Heidegger
ugyanis mindkettûvel szembehelyezkedik,
amikor sajÀt Dasein-fogalmÀt kidolgozza. Gadamer viszont a g´r´g´k mÀssÀgÀt ÀllÁtja, arra t´rekedve, hogy e àmÀssÀgukban igazsÀgokat
fedezzen felÊ, amelyek m¢g ma is hat¢konyak
(GW, II, 486. o.). Gadamer elemz¢seinek k´z¢ppontjÀban valÂban a phron¢szisz arisztotel¢szi fogalma Àll, ugyanakkor ennek alapjÀt
mÀr PlatÂnnÀl felfedezi.64 E korai felismer¢s¢t k¢sûbb is fenntartja, mondvÀn: Arisztotel¢sz a technikai ¢s a gyakorlati-erk´lcsi tudÀs
megk¡l´nb´ztet¢s¢vel àigazi platÂni motÁvumot
visz tovÀbbÊ (GW, V II, 171ä172. o.). Nem
olyan k´nnyü tehÀt megmondani, hogy mi
honnan szÀrmazik Gadamern¢l. De t¢ny,
hogy sok elemz¢se k´z¢ppontjÀban a phron¢szisz Àll, amelynek leÁrÀsakor valÂban az Anwendung, az alkalmazÀs kifejez¢st hasznÀlja.
Ez a probl¢mak´r azonban jÂval tÀgabb, mint
az applikÀciÂ jelens¢g¢hez tÀrsÁtott fogalom. A
kiindulÀs az elm¢leti belÀtÀst kifejezû szabÀly
alkalmazÀsa. PlatÂn ¢s Arisztotel¢sz ä Gadamer szerint ä felismeri, hogy az ÀltalÀnos tapasztalÀs ¢s kivÀlt a gyakorlati-politikai cselekv¢s ter¡let¢n az alkalmazÀsnak ´nÀllÂ àlogikÀjaÊ van. Maga az alkalmazÀs nem vezethetû le a szabÀlybÂl. S a gyakorlati tudÀs specifikuma ¢ppen ez az alkalmazÀs, amelyet aztÀn Gadamer a àhermeneutikai probl¢mÀvalÊ azonosÁt, igaz, maga is id¢zûjelbe teszi a
àhermeneutikaiÊ kifejez¢st.
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Nem v¢letlen az sem, hogy korÀbban Gadamer nem is azonosÁtja a gyakorlati filozÂfia
fogalmÀt a hermeneutikÀval, amint csak az
I GAZSçG °S MñDSZER-tûl kezdve hasznÀlja a
sajÀt programja megnevez¢s¢re a hermeneutika kifejez¢st. Ez az azonosÁtÀs ugyanis egyÀltalÀn nem magÀtÂl ¢rtetûdû, m¢g Gadamer
szÀmÀra sem. Az IGAZSçG °S MñDSZER-ben kisebb fejezet cÁme hirdeti ARISZTOTEL°SZ HERMENEUTIKAI AKTUALITçSç-t (IM, 221ä228.
o.). çm ha beleolvasunk a sz´vegbe, a k¢p ÀrnyalÂdik. Az Olay Àltal felvetettek pedig
egyenesen mÀs megvilÀgÁtÀsba ker¡lnek. Gadamer sz´veg¢bûl ugyanis vilÀgosan kider¡l:
Arisztotel¢sz valÂban bÁr hermeneutikai aktualitÀssal, de az arisztotel¢szi k¢rd¢sfeltev¢s
maga nem azonos a àhermeneutikai probl¢mÀvalÊ. A meg¢rt¢s ugyanis àegyik speciÀlis esete valami ÀltalÀnos alkalmazÀsÀnak egy konkr¢t ¢s
k¡l´n´s helyzetreÊ (¢s ezt az alkalmazÀst fedezi
fel Gadamer az arisztotel¢szi fogalomban, a
phron¢sziszben). Ez a logikai ¢s ä kivÀlt az utÂlagos ¢rtelmezû, p¢ldÀul Gadamer elûtt feltÀrulÂ ä tÀrgyi ´sszef¡gg¢s azonban nem azonos a genetikai vagy t´rt¢neti kapcsolattal.
Ahogyan Gadamer egy¢rtelmüen ki is mondja: àArisztotel¢szn¢l nem magÀrÂl a hermeneutikai
probl¢mÀrÂl van szÂ, s fûleg nem annak t´rt¢neti
vet¡let¢rûl.Ê (IM, 221. o.) A àhermeneutikai
problematikaÊ tehÀt nem az arisztotel¢szi t¢ma logikai specifikÀciÂjÀbÂl Àll elû, amint t´rt¢netileg is az arisztotel¢szi k¢rd¢sfeltev¢stûl
f¡ggetlen forrÀsokbÂl fakad. Gadamer ´n¢rtelmez¢se sokkal pontosabb, mint az Olay Àltal rÀerûltetett k¢p. Gadamer ugyanis inkÀbb
a k¢t k¢rd¢scsoport pÀrhuzamossÀgÀrÂl besz¢l: àA hermeneutika ¢s a g´r´g filozÂfia marad
munkÀm k¢t sÃlypontja.Ê (GW, II, 494. o.)
Amint Gadamer arra is vilÀgosan utal, hogy
hol a forrÀsa a àhermeneutikai problematikaÊ, jeles¡l az egyetemes hermeneutika t´rekv¢s¢nek. íme: àv¢g¡l [e] vÀllalkozÀs magÀtÂl
¢rtetûdûen maga is hatÀst´rt¢netileg felt¢telezett
volt, ¢s egy eg¢szen meghatÀrozott n¢met filozÂfiai
¢s kulturÀlis hagyomÀnyban gy´kerezettÊ. (GW, II,
496. o.) S valÂban, az I GAZSçG °S MñDSZER a
Schleiermacher, Dilthey ¢s Heidegger (¢s a
hÀtt¢rben: Hegel) nev¢vel jelzett n¢met hagyomÀny bÁrÀlatÀbÂl ¢s ¢rtelmez¢s¢bûl bontja ki sajÀt ÀllÀspontjÀt. A pietizmus ehhez a
hagyomÀnyhoz kapcsolÂdva jelenik meg az
I GAZSçG °S MñDSZER-ben.

(°ljen a kiskorÃsÀg!) Aki az e tradÁciÂt taglalÂ r¢szeket l¢nyegtelennek tekinti, az feltehetûen jobban s¢rti az egyetemes hermeneutika szellem¢t, mint az, aki hibÀt fedez fel a
hermeneutikat´rt¢net gadameri bemutatÀsÀban. °s itt egyÀltalÀn nem terjedelmi k¢rd¢sekrûl van szÂ, noha az is komikus, ha valamilyen klasszikusnak tekintett müben hosszÃ
r¢szeket semmisnek tekint¡nk. Az I GAZSçG °S
MñDSZER sajÀt hagyomÀnyfogalma k´veteli
meg, hogy maga a hermeneutika is a maga
hagyomÀny-´sszef¡gg¢s¢be ÀllÁtsa ¢s benne
lÀttassa ´nmagÀt. Nem v¢letlen hÀt, hogy Gadamer ä mint Ricoeur mondja ä àhosszÃ t´rt¢neti utazÀsraÊ indult, mielûtt sajÀt ideÀit bemutatta volna.65 A t´rt¢neti r¢szek kimondottan nem k¡lsûlegesen kapcsolÂdnak magÀhoz a hermeneutikÀhoz. Az ´sszef¡gg¢s rÀadÀsul mindk¢t irÀnyban mük´dik. Egyr¢szt
a hermeneutikai ÀllÀspont befolyÀsolja, hogy
mik¢nt lÀtjÀk az ¢rtelmez¢s müv¢szet¢nek
t´rt¢net¢t. A àXIX. szÀzadi hermeneutika elût´rt¢nete eg¢szen mÀsk¢pp fest, ha nem Dilthey elûfeltev¢se felûl n¢zz¡kÊ,66 mondja Gadamer. °n pedig azt mer¢szeltem ÀllÁtani, hogy m¢g inkÀbb mÀsk¢nt fest e histÂria, ha nem Gadamer alapjÀn vizsgÀljuk. Azt tettem tehÀt, amit
a mester is elûÁr, m¢g ha az inasok orrolnak
is emiatt. MÀsr¢szt az is vilÀgos, hogy e t´rt¢net nem egyszerü leÁrÀst ad, hiszen a meg¢rtett hermeneutikat´rt¢netbûl tanulni is
kell. °s mi mÀs a meg¢rt¢s Gadamern¢l, ha
nem a meg¢rtettek sajÀt helyzet¡nkre valÂ alkalmazÀsa? A hagyomÀnyt igazsÀgÀra tekintettel kell elsajÀtÁtani. ApplikÀlni, hogy kimondjam v¢gre az ide illû varÀzsszÂt. Nem
is v¢letlen tehÀt, hogy az alkalmazÀs probl¢mÀjÀt taglalÂ szakasz abba a nagy fejezetbe illeszkedik, amelynek a cÁme: A HERMENEUTIKAI ALAPPROBL°MA VISSZANYER°SE (IM, 218ä
240. o.). (Ez¢rt nevezhettem eljÀrÀsÀt restauratÁvnak.)
Messze vezetû k¢rd¢s, hogy mik¢nt lÀtja ¢s
lÀttatja Gadamer ezt a hagyomÀnyt. Itt csak
azt emeln¢m ki, amire Ricoeur is rÀmutatott:
e t´rt¢net sajÀtos antitetikus mozgÀsai eredm¢nyek¢nt jelenik meg maga az egyetemes
hermeneutika, mintegy rekapitulÀlva a romantika felvilÀgosodÀsellenes, Dilthey pozitivizmusellenes s Heidegger Ãjkantianizmussal
szembeni t´rekv¢seit. Mindezen ellent¢t
azonban lÀthatÂan egyetlen fesz¡lts¢g k´r¡l
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bomlik ki, amelynek a m¢ly¢n a felvilÀgosodÀs fogalma Àll. A romantika ugyan szemben
Àll a felvilÀgosodÀssal, de v¢gsû soron maga
is annak eredm¢nye. Diltheyrûl is kider¡l,
hogy a felvilÀgosodÀs beteljesÁtûje (IM, 174.
o.). Az igazi ¢s v¢gsû ellenf¢l Gadamer szÀmÀra az àabsztraktÊ ¢s àforradalmiÊ modern felvilÀgosodÀs (IM, 201. o.). T´rt¢neti vizsgÀlÂdÀsaiban is a àfelvilÀgosodÀs racionalista gûgjeÊ
(IM, 150. o.) ellen keres tÀmaszul szolgÀlÂ ellent¢tes hagyomÀnyt, idûnk¢nt Herdern¢l,
legt´bbsz´r Hegeln¢l. Olykor pedig azt
hangsÃlyozza, hogy àtÀmaszkodhatunk a felvilÀgosodÀs romantikus kritikÀjÀraÊ is (IM, 200.
o.). Ebben a felvilÀgosodÀsellenes Geheimbundban jelenik meg elûsz´r a pietizmus
´r´ks¢ge, hiszen e vallÀsi-teolÂgiai irÀnyzatot
a n¢met szellemt´rt¢netben hagyomÀnyosan
az Aufkl¤runggal ellent¢telezve mutatjÀk be.
Gadamer magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekinti ezt a
ma is k´zkeletü felfogÀsmÂdot, s rendre
szembeÀllÁtja a pietizmust ¢s a felvilÀgosodÀst.67 Ez az az ÀltalÀnos kontextus, amely kijel´li a hely¢t a pietizmusnak. így jelenik
meg a XV III. szÀzad àjellemzû kiv¢telek¢ntÊ az
I GAZSçG °S MñDSZER-ben a àsvÀb pietistaÊ, Oetinger (IM, 70. o.). Hogy milyen fontos Gadamer szÀmÀra ez a hagyomÀny, mutatja,
hogy k¡l´n ÁrÀsban is m¢ltatja a misztikus filozÂfust.68 Ezen a szinten Gadamer ÀltalÀnos
szimpÀtiÀja mutatkozik meg a pietizmus mint
vallÀsi ¢s vilÀglÀtÀsi attitüd irÀnt. S ez¢rt j´tt
jÂl neki, hogy k´zelebbrûl a hermeneutika
t´rt¢net¢ben is àtalÀltÊ olyan pontot, ahol felvilÀgosodÀsellenes programja elûzm¢nyt ¢s
tÀmaszt talÀlhat. S valÂban, ha hermeneutikat´rt¢neti vÀzlata hamis is, m¢gis van olyan vonÀs, amely indokolttÀ teszi, hogy Gadamert
¢s a pietistÀkat egy¡tt emlegess¡k. A àgyÀmkodÀsÊ gadameri rehabilitÀciÂja (IM, 200. o.)
pontosan rÁmel arra, ahogyan A. H. Francke
ante litteram megfogalmazta a kanti jelszÂ tagadÀsÀt: àne tÀmaszkodj a sajÀt ¢rtelmedreÊ,
mert ez minden baj forrÀsa.69 ögy lÀtom
azonban, iparkodÂ ¢s szorgos vitapartnereimet nem kell f¢lteni, nem fognak k´nnyen
bajba ker¡lni. Legfeljebb egy mÀsik jelmondatot ajÀnlhatn¢k a figyelm¡kbe: àaz ¢rtelem
mindenekelûtt azt k´veteli meg, hogy gondosan
vizsgÀljuk meg azt, amirûl besz¢l¡nkÊ. E szavak
RambachtÂl szÀrmaznak, igaz, ezeket sem
id¢zte Gadamer. °n pedig nem Àrulom el,

hogy az I NSTITUTIO melyik oldalÀrÂl szÀrmaznak. A k´tet m¢g mindig megvan a Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrban. Nem Àrt persze sietni,
mert lelki szemeimmel mÀr lÀtom, hogy t´m´tt sorokban ¢rkeznek az emberek, akik
mind-mind Rambachot szeretn¢nek olvasni...
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Kisbali LÀszlÂ

BOSSZö °S FILOLñGIA
KommentÀr Kisbali LÀszlÂ
A FILOLñGIA BOSSZöJA cÁmü ÁrÀsÀhoz1
àZweiter Kanon. Der Sinn eines jeden
Wortes an einer gegebenen Stelle muù
bestimmt werden nach seinem Zusammensein mit denen, die es umgeben.Ê2

Mi¢rt szorulhat bosszÃra a filolÂgia, melynek
k¢pviselet¢ben Kisbali LÀszlÂ Hans-Georg
Gadamer egy filolÂgiai jellegü hibÀjÀnak leleplez¢se sorÀn sz¡ks¢g¢t lÀtta e performatÁv
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aktus kommunikÀciÂs keretei k´z¢ rendelni
àdetektÁvt´rt¢net¢tÊ.3 Mi teszi sz¡ks¢gess¢, illetve ä a magyar frazeolÂgia Àltal vez¢relt fogalmazÀssal ä mi kiÀlt bosszÃ¢rt? °s mi¢rt a k¢pviselet? Az elsû adÂdÂ magyarÀzattal maga
Kisbali szolgÀl (àSz¢p dolog a bosszÃ, jÂt tesz a
lelki hÀztartÀsnakÊ),4 Àm egyr¢szt maga sem ¢rzi el¢gs¢gesnek ezt az indoklÀst, mÀsr¢szt a
filolÂgiai tev¢kenys¢g ¢s bÀrmifajta frusztrÀciÂ k´z´tti univerzÀlis ´sszef¡gg¢s felt¢telez¢se tÃlsÀgosan is totalizÀlÂ ¢rvel¢s ÃtjÀra tereln¢ a lehets¢ges vÀlaszokat. °rdemes tehÀt
m¢gis visszat¢rni a bosszÃ performatÁv aktusÀnak k¢rd¢s¢re. Ennek egyik jellegzetess¢ge, hogy sz¡ks¢gszerüen utÂlagos: minden
megnyilatkozÀs csak egy felt¢telezett (v¢lt) s¢relem felt¢tele r¢v¢n mük´dhet bosszÃk¢nt.
Felt¢telezi tehÀt a s¢rt¢st, amely müveletet jelen esetben nyilvÀn Gadamer hajtotta volna
v¢gre. Persze a s¢rt¢s tranzitÁv term¢szetü,
csak az¢rt lehet s¢rt¢s, mert van egy s¢rtett,
van egy olyan pozÁciÂ, amelyet igazsÀgtalansÀg ¢r, nyilvÀn abban az ¢rtelemben, hogy az
ä ¢ppen ezÀltal, tehÀt szint¢n csak utÂlagos
s¢rt¢sk¢nt felismerhetû ä kommunikatÁv müvelet oly mÂdon alakÁtja Àt a diskurzust, hogy
abban a s¢rtett elveszÁti pozÁciÂjÀt (¢ppen ezÀltal lesz, utÂlagosan, s¢rtett), vagyis nem jut
szÂhoz, illetve nem jut nyelvhez. Az utÂlagossÀgok eme lÀncolata azt tÀrja fel, hogy korÀntsem egy¢rtelmü, hogy mi e diszkurzÁv
defekt kivÀltÂja (a s¢rt¢s az¢rt j´n l¢tre, mert
van s¢rtett, a s¢rtett azÀltal adÂdik, hogy elk´vetik a s¢rt¢st), ugyanakkor jÂl mutatja azt,
hogy a bosszÃhoz valÂban sz¡ks¢g van k¢pviseletre, hiszen a s¢rtett egy tûle idegen pozÁciÂba ker¡l: àigazsÀgÀtÊ csak a k¢pviselet
k¢pes artikulÀlni (àAkik nem tudnak besz¢lni,
azok helyett annak kell besz¢lni, aki tudÊ ä Árta errûl EsterhÀzy).5
Jelen esetben (GADAMER ESETE A PIETISTA
HERMENEUTIKçVAL, ahogy az alcÁm fogalmaz)
tehÀt a filolÂgia volna az igazsÀgtalansÀg r¢v¢n igazsÀgÀtÂl megfosztott, pozÁciÂjÀbÂl kitaszÁtott diszkurzÁv àhajl¢ktalanÊ, amelyet
Kisbali ÁrÀsa ä egyfajta k¢pviseletk¢nt ä
visszat¢rÁtene valÂs àhely¢reÊ. Innen mÀr
csak a bosszÃ fogalma problematikus: a boszszÃ az igazsÀgtalansÀg orvoslÀsÀnak nem fundamentÀlis, csak egy lehets¢ges mÂdja, amelyet az t¡ntet ki, hogy intencionalitÀst tulajdonÁt a s¢rt¢s müvelet¢nek. Ez utÂbbi persze

a fenti k¢plet szerint nem igazÀn lehet intencionÀlis, minthogy felt¢telekhez k´t´tt, s csak
utÂlagosan, egy s¢rtett azonosÁtÀsa eset¢n j´n
l¢tre, ennyiben f¡ggetlen v¢grehajtÂjÀnak
akaratÀtÂl, mindig ig¢nyt tart egy mÀsik ellenjegyz¢s¢re. A bosszÃ ä ellent¢tben az igazsÀgtalansÀg felszÀmolÀsÀnak mÀs mÂdjaival
tehÀt ä ideologikus, ugyanis erûszakos,
amennyiben egyirÀnyÃ intenciÂval ruhÀz fel
egy ä bÀrmennyire sz¢lsûs¢ges ¢rtelemben is,
de ä dialogikusan megt´rt¢nû esem¢nyt.
A bosszÃ tehÀt erûszakot felt¢telez ¢s tulajdonÁt a s¢rt¢s v¢grehajtÂjÀnak. Hogy miben Àll Gadamer hibÀjÀnak erûszakos mozzanata, bonyolult k¢rd¢s (egy hiba, illetve egy
t¢ved¢s6 nem lehet erûszakos), ez¢rt tanÀcsosabb elûbb azt v¢giggondolni, mi a filolÂgia
s¢relme egyÀltalÀn. Ez a fentiek ¢rtelm¢ben
nem lehet mÀs, mint az ´n¢rtelmez¢sben kit¡ntetett pozÁciÂ elveszt¢se. A filolÂgiÀnak ä
´n¢rtelmez¢se szerint ä a sz´veg àmegÀllapÁtÀsÀbanÊ rejlik a fû c¢lja, az olvashatÂsÀg,
vagy, egy mÀsik ¢rtelemben, az àolvashatatlansÀgÊ7 felt¢teleinek biztosÁtÀsÀban, illetve
helyreÀllÁtÀsÀban, Tolnai Vilmos szerint pl. a
filolÂgia àelhÀrÁt minden akadÀlyt, mely a [teljes]
meg¢rt¢s ÃtjÀban ÀllÊ.8 TovÀbbra is k¢rd¢ses,
hogy Gadamer eltagadja-e ezt a k¢pess¢get a
filolÂgiÀtÂl: a Kisbali Àltal id¢zett ¢s sommÀsan àinterpretÀltÊ k¡l´nbs¢gt¢tele àjÂÊ ¢s
àrosszÊ filolÂgia k´z´tt9 ezt cÀfolni lÀtszik, hiszen a àjÂÊ filolÂgia ¢ppen azÀltal minûs¡l
ilyennek, hogy felismeri a meg¢rt¢s hermeneutikailag legitim felt¢telrendszer¢t. Ez nehezen foghatÂ fel Ãgy, hogy Gadamer àkinevetn¢Ê10 a filolÂgiÀt.
A Gadamer filozÂfiÀja ¢s a filolÂgia Àltal
k¢pzett kontextusban sokkal inkÀbb Kisbali
¢rezheti magÀt s¢rtettnek, valÂjÀban azonban
a filolÂgia, leginkÀbb m¢gis Gadamer ä Kisbali Àltal. Ha ugyanis a filolÂgiai tev¢kenys¢g
a sz´veg àmegÀllapÁtÀsak¢ntÊ gondolandÂ el,
akkor ez Kisbali szÀmÀra alighanem àa gyanÃ
hermeneutikÀjÀvalÊ (Paul Ricoeur)11 azonos,
amit tanulmÀnyÀnak detektÁvt´rt¢netk¢nt
valÂ ´n-inszcenÁrozÀsa tanÃsÁt. Errûl azonban
Gadamer azt Árja, hogy ez az àeltorzult sz´veg¢rt¢sÊ esete, amely az Ãn. àpretextusoknÀlÊ l¢p
fel, melyeket az t¡ntet ki, hogy àellenÀllÀst fejtenek ki a sz´vegezûd¢ssel szembenÊ,12 hermeneutikai ¢rtelemben tehÀt v¢lhetûleg ä a sz´veg
àmegÀllapÁtÀsÀvalÊ s Ágy a filolÂgia ´n¢rtelme-
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z¢s¢vel szemben. Mindebbûl persze csupÀn
az k´vetkezik, hogy Kisbali filolÂgiafelfogÀsa
nem felel meg a Gadamer¢nek, vagyis hogy
a vita disszenzus jellegü, amennyiben k¢t,
egymÀs szÀmÀra vesztes¢gek n¢lk¡l nem lefordÁthatÂ filolÂgia-, illetve sz´vegfelfogÀs talÀlkozik. Lyotard szerint a disszenzus feloldÀsÀnak egyetlen lehets¢ges Ãtja egyfajta diszkurzÁv elûz¢kenys¢g, egyfajta t¡relem, amely
az idegen diskurzus ànyelvhez juttatÀsÀbanÊ, a
sajÀt szabÀlyai szerinti artikulÀciÂjÀban valÂsulhat meg. A vita materiÀlis term¢szete
olyan felt¢teleket szab (Kisbali olvashatta Gadamert, Gadamer Kisbalit ez idÀig nemigen),
hogy csak Kisbali sz´veg¢n Át¢lhetû meg egy
ilyesfajta müvelet sikere, Àm a hermeneutikai
k´r fogalmÀnak penetrÀns f¢lre¢rt¢se (àringlispÁlÊ, ànoha k´rhintÀban ¡l¡nk, van valami fix
pont, s mi e k´r¡l forgunkÊ, àmutogat [...] olyasmire, ami kÁv¡l Àll a nevezetes circuluson [...], ekkor a k´r kiegyenesedikÊ, àp´r´g-p´r´g a hermeneutikai k´rhinta, [...] nincs semmi a k´zep¢nÊ)13
nem errûl gyûz meg. A fentiek ¢rtelm¢ben
egy¢bk¢nt maga a s¢rt¢s müvelete is igazodni
lÀtszik a disszenzus sz¡ks¢gszerü struktÃrÀjÀhoz, ennyiben viszont Kisbali bosszÃja valÂjÀban s¢rt¢snek minûs¡l Gadamer diskurzusÀval szemben.
Ebbûl k´vetkezik Gadamer àbosszÃjaÊ
(amely valÂjÀban nem az, hiszen nem intencionÀlis, ¢s nem tulajdonÁt Kisbalinak sem
semmif¢le intenciÂt): Kisbalinak ugyanis egyszerüen nem siker¡l relevÀns kontextust talÀlnia ahhoz, hogy ¢rt¢kes, bÀr inkÀbb ¢rdekes felfedez¢se a megfelelû horderejü jelentûs¢ghez jusson.14 Ez a voltak¢ppeni probl¢ma, ami a àlelki hÀztartÀsÊ szempontjÀbÂl teljess¢ggel meg¢rthetû: egy ilyen felfedez¢s
munkÀt ig¢nyel, s ha e munkÀt nem siker¡l
¢rtelmesk¢nt visszaigazolni (e dilemma Kisbali sz´veg¢ben Ãjra ¢s Ãjra, besz¢des sürüs¢ggel t¢r vissza), akkor nyilvÀn nem ¢rte
meg. Kisbali tehÀt ä a filolÂgia kedvelt aprÂl¢kossÀgeszm¢ny¢t hirtelen hÀtrahagyva ä
n¢hÀny l¢p¢sben felvÀzolja, hogy a Rambachid¢zet k´r¡li problematika egyenesen az
I GAZSçG °S MñDSZER ¢rvrendszer¢nek totÀlis
cÀfolatÀt tÀrja fel, k´vetkeztet¢se szerint àGadamer hermeneutikat´rt¢neti k¢pe homÀlyos, ¢rvei
adott formÀjukban nem el¢gs¢gesek t¢zisei megalapozÀsÀhozÊ.15 E müvelet a bolha/elefÀnt metaforika16 t´bbf¢le konnotÀciÂjÀt is jÀt¢kba hoz-

hatja, Àm m¢gis ¢rdemesnek tünik szem¡gyre venni a tanulmÀny ¢rvel¢s¢nek egy-k¢t
pontjÀt.
Kisbali ànyomozÀsaÊ sorÀn ä korÀbbi ÀllÀspontjÀt fel¡lbÁrÀlva ä felismeri, hogy a Gadamer szÀmÀra kulcsfontossÀgÃ applikÀciÂfogalom m¢gis megtalÀlhatÂ az ezt bizonyÁtandÂ
hivatkozott RambachnÀl is,17 tehÀt immÀr a
àsubtilitasÊ ¢s a àsapienterÊ k´z´tt fundamentÀlis k¡l´nbs¢get felt¢telezve18 cÀfolja Gadamer
azon feltev¢s¢t, amely szerint a pietista hermeneutika m¢g a hÀrom àsubtilitasÊ (subtilitas
intelligendi, subtilitas explicandi, subtilitas applicandi) szerint tagolÂdott. Ez az ¢rv innen
kezdve mÀr alapvetûen arra alapul, hogy
RambachnÀl az applicatio nem àsubtilitask¢ntÊ
szerepel. Azaz Kisbali ¢lesen (kedvelt mÂdszer¢vel: pontokba szedve) elk¡l´nÁti19 a Gadamer Àltal Rambachnak tulajdonÁtott ÀllÀspont k¢t ´sszetevûj¢t, az applikÀciÂ jelenl¢t¢t
a hermeneutikai problematikÀban, illetve a
àsubtilitasÊ kifejez¢s azon bizonyÁtÂ szerep¢t,
amelyet Gadamer ama t¢zis¢ben jÀtszik,
amely a mÂdszer fogalmÀval a szellem àk¡l´n´s finomsÀgotÊ ig¢nylû k¢pess¢g¢t helyezi
szembe. E k¡l´nbs¢gt¢telt azonban v¢g¡l ism¢t elveti: miutÀn ´nmagÀt megcÀfolva kijelenti, hogy az applicatio fogalmÀt Gadamer
alaptalanul k´ti Rambach nev¢hez, megÀllapÁtja, hogy a n¢met filozÂfus az¢rt olvassa a
subtilitast sapienternek, mert àÁgy illeszkedik elk¢pzel¢s¢hezÊ.20 Pedig Kisbalinak jÂ oka lett
volna a k¡l´nbs¢gt¢tel megtartÀsÀra, ugyanis
m¢g egy a dolgozatÀban elûadotthoz k¢pest
esendû filolÂgusf¢le is k¢pes annak ¢rz¢kel¢s¢re, hogy ä bÀr Gadamer c¢dulÀi nyilvÀn ´szszekeveredtek, tovÀbbÀ az ominÂzus (a GW
szerinti 235., a magyar kiadÀsban 206.) lÀbjegyzetet a nyomda ´rd´ge valÂban visszat¢rûen, szinte kiadÀsrÂl kiadÀsra lÀtogatja ä Gadamer ´sszes, ebbûl a szempontbÂl relevÀns
Rambach-emlÁt¢se e megk¡l´nb´ztet¢s ment¢n oszthatÂ kett¢. Vagyis: az I GAZSçG °S MñDSZER Oetinger-¢rtelmez¢s¢n¢l, illetve Schleiermacher-kritikÀjÀban, valamint a Kisbali Àltal citÀlt lexikonszÂcikk egyik emlÁt¢s¢n¢l az
àapplicatioÊ-ra hivatkozik Rambachhal kapcsolatban21 (Kisbali szerint is helyesen), s a
àsubtilitas applicandiÊ azokon a helyeken ker¡l
elû (az I GAZSçG °S MñDSZER alkalmazÀsfejezet¢nek elej¢n, illetve a lexikonszÂcikk mÀsik
emlÁt¢s¢n¢l), ahol Gadamer ¢rvel¢se nem az
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applikÀciÂ probl¢mÀjÀra, hanem a àsubtilitasÊ
fogalmÀra irÀnyÁtja a figyelmet (amely ä Kisbali szerint ä RambachnÀl is megtalÀlhatÂ).22
Egy nem annyira gyanakvÂ, mint inkÀbb ¢rtelmezû olvasat szÀmÀra tehÀt nem felt¢tlen¡l jelent akadÀlyt Gadamer hibÀja (s talÀn
ez is az egyik magyarÀzata annak, hogy a Gadamer-szakirodalom szÀmÀra eleddig nem
okozott probl¢mÀt).
Fûk¢nt az¢rt nem, mert m¢g a legkev¢sb¢
k¢pzett Gadamer-olvasÂ szÀmÀra is hamar
belÀthatÂ, hogy az applikÀciÂ elût¢rbe helyez¢s¢nek nem a f¢lresiker¡lt Rambach-hivatkozÀs az egyetlen bizonyÁt¢ka az I GAZSçG °S
MñDSZER-ben: bÀr a mennyis¢gi ¢rvek nem
felt¢tlen¡l perd´ntûk (noha Kisbali Rambach-bemutatÀsa mintha ezt sugallnÀ),23
m¢gis szembetünû, hogy Rambach hÀrom
emlÁt¢s¢vel szemben az I GAZSçG °S MñDSZER
oldalakon kereszt¡l foglalkozik a svÀb pietista, Oetinger àsensus communisÊ-fogalmÀval ¢s
az àapplicatioÊ itt bet´lt´tt szerep¢vel (mellesleg Rambach neve is itt bukkan fel elûsz´r ä
amint ezt Kisbali is bemutatja).
Hogy a Kisbali-tanulmÀny narrÀtora àfelfedez¢seÊ jelentûs¢g¢t mentendû helyenk¢nt
Ãgy tesz, mintha ä filolÂgushoz m¢ltatlanul ä
nem olvasnÀ tovÀbb az I GAZSçG °S MñDSZER-t
a Rambachra vonatkozÂ mondatokon tÃl,
m¢g ¢rthetetlenebb¡l mutatkozik meg az
applikÀciÂfogalmat kidolgozÂ fejezet eset¢ben. A Rambach-hivatkozÀs utÀn mind´ssze
k¢t bekezd¢ssel olvashatÂ Gadamer azon
´n¢rtelmez¢se, mely szerint ànem t¢r¡nk
vissza, mondjuk, a hÀrom k¡l´nÀllÂ szubtilitÀs hagyomÀnyos megk¡l´nb´ztet¢s¢hez, melyrûl a pietizmus besz¢lt. Mert mi, ¢pp ellenkezûleg, Ãgy gondoljuk, hogy az alkalmazÀs ugyanolyan integrÀns
alkotÂr¢sze a hermeneutikai folyamatnak, mint a
meg¢rt¢s ¢s az ¢rtelmez¢sÊ.24 (Kiem. K.-Sz. Z.)
Kisbali gondolatmenet¢nek fontos tÀmasza a
Gadamer hermeneutikÀjÀnak àrestauratÁvÊ
karakter¢re vonatkozÂ felt¢telez¢s,25 amelyet
itt aligha tudott volna megalapozni. Innen
aztÀn v¢gk¢pp jobbnak tünhetett nem tovÀbbolvasni: k´zhely, hogy a hatÀst´rt¢neti
tudat koncepciÂjÀnak kidolgozÀsÀt elûk¢szÁtû
applikÀciÂ fogalmÀt Gadamer nem a pietizmusbÂl, nem a felvilÀgosodÀsbÂl, hanem àa
hermeneutika feled¢sbe mer¡lt t´rt¢net¢bûlÊ igyekszik àvisszanyerniÊ,26 a jogi hermeneutika p¢ldÀjÀbÂl, Arisztotel¢szbûl ¢s a filolÂgiÀbÂl,
amely ä Gadamer szerint ä l¢nyeg¢n¢l fogva

magÀban tartalmazza az applikÀciÂ mozzanatÀt.27 Ha mÀshol nem, ezen a ponton nyilvÀnvalÂvÀ vÀlhat, hogy a filolÂgiÀnak nincs k¡l´n´sebb oka arra, hogy megs¢rtûdj´n Gadamerre (aki tehÀt ä t´bbek k´zt ä benne ismeri
fel az ¢rtelmez¢stan egyik l¢nyegi funkciÂjÀt),
s Ágy aligha tarthat ig¢nyt Kisbali bosszÃjÀra, amely Ágy ä kiszakadva a v¢lt s¢rt¢s felt¢tellÀncolataibÂl ä k¡ldet¢st ¢s c¢lpontot vesztve egyre ´nreferensebb haragk¢nt mutatkozik meg.
Kisbali ¢rvel¢s¢nek defenzÁv strat¢giÀja tehÀt arra ¢p¡l, hogy az applikÀciÂ valÂs jelentûs¢g¢t Gadamer szÀmÀra f¢lret¢ve, a szerencs¢tlen Rambach-hivatkozÀs kapcsÀn adÂdÂ,
amÃgy viszonylag egyszerüen ÀtlÀthatÂ zavart kiaknÀzva arra k´vetkeztet, hogy Gadamer àhermeneutikat´rt¢neti k¢pe homÀlyosÊ.28 Ez
Gadamerre n¢zve az¢rt volna k¡l´n´sen vesz¢lyes, mert Gadamer à´nn´n hermeneutikai
programjÀt is t´rt¢neti reflexiÂ r¢v¢n kÁvÀnja megalapozniÊ.29 E logikai szer¢nys¢g utÀn hirtelens¢g¢ben meglepû az a ä mÀr emlÁtett ä feltev¢s, amely szerint Gadamer hermeneutikÀjÀt pusztÀn a restauratÁv szÀnd¢k vez¢reln¢,
Àm ez azon siklana ki, hogy a filozÂfus maga
sincs tisztÀban a àhelyreÀllÁtandÂÊ elût´rt¢nettel. Ehhez persze szint¢n el kell gyorsan
felejteni n¢hÀny, a hermeneutika t´rt¢net¢t
felvÀzolÂ sz´veget s Ãgy tenni, mintha Dannhauer elûtt nem lehetne hermeneutikÀrÂl besz¢lni.30 Az emlÁtett lexikonszÂcikk azonban
egy¢rtelmüen a hermeneutika mint tudomÀny Ãjkori hagyomÀnyÀt (¢s nem a hermeneutikÀt mint àaz ¢rtelmez¢s müv¢szet¢tÊ)
szÀrmaztatja innen.31
Mindez persze megint csak k´zhelyszerüen ismert t¢ny, egyvalami miatt azonban
m¢gis ¢rdemes szem elûtt tartani. Gadamer
homÀlyos hermeneutikat´rt¢neti k¢pe szerint a jogi ¢s a teolÂgiai-filolÂgiai hermeneutika megk¡l´nb´ztet¢se az Ãjkori hermeneutika ezen eredet¢re vezethetû vissza. Gadamer Kisbali Àltal is id¢zett c¢lja az, hogy àa
hermeneutikai diszciplÁnÀk r¢gi egys¢ge visszakapja
¢rv¢nyess¢g¢tÊ (az applikÀciÂ t´rt¢neti jelentûs¢ge ¢ppen az, hogy elismer¢se, àmint minden
meg¢rt¢s integrÀns mozzanatÀnakÊ elismer¢se
´sszekapcsolta àa filolÂgiai hermeneutikÀt a jogi ¢s a teolÂgiai hermeneutikÀvalÊ).32 Minthogy
ä Kisbali szerint ä Dannhauert àkronolÂgiai
okokbÂl legfeljebb prepietistÀnak lehetne tartaniÊ,33
talÀn nem tÃl nagy vakmerûs¢g azt az ÀllÁtÀst
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megkockÀztatni, hogy a Kisbali Àltal gÃnyosan Gadamer homÀlyossÀgai k´z¢ sorolt àr¢gi
hermeneutikaÊ jelen esetben nem annyira a pietizmusra vonatkozik. A pietista hermeneutikÀnak Gadamer bemutatÀsÀban viszonylag
megragadhatÂ hermeneutikat´rt¢neti helye
van: a humanisztikus-retorikus ´r´ks¢g ¢s a
romantikus hermeneutika k´z´tti t´rt¢neti
k´zvetÁt¢sben jÀtszik szerepet. Ezt hangsÃlyozza Gadamer a mÀsik ominÂzus tanulmÀnyÀban,34 ahol ä mint Kisbali felderÁti ä
Rambach szÀjÀba ad egy Dannhauer-id¢zetet. Kisbali magyarÀzata itt is ¢rthetetlen: Át¢lete, mely szerint àGadamer megtagad minden
hermeneutikat´rt¢neti jelentûs¢get DannhauertûlÊ,35 a lexikonszÂcikk f¢ny¢ben nem igazÀn
lÀthatÂ be. S ha nemcsak a Rambach-emlÁt¢s
¢rdekli a filolÂgushajlamÃ vagy e hajlamtÂl
mentes olvasÂt, az is kider¡lhet, hogy Gadamer H.-E. Hasso Jaegerrel vitÀzÂ tanulmÀnyaiban nem Dannhauerrûl vagy az û
àÏracionalista ÃjraorientÀciÂjÀnakÎ kÁs¢rlet¢rûlÊ36
(helyesen: a hermeneutika mÂdszertani ´n¢rtelmez¢s¢nek Dannhauer Àltal megkÁs¢relt
racionalista ÃjraorientÀciÂjÀrÂl)37 nyilatkozik
àlekezelûenÊ, hanem Jaeger hermeneutikat´rt¢neti k¢p¢vel szÀll vitÀba.38 F¢lû, hogy az
ilyen f¢lre¢rt¢seknek az az okuk, hogy Kisbali olyan, elûzetesen ¢rv¢nyesÁtett ´sszef¡gg¢sekkel dolgozik (p¢ldÀul felvilÀgosodÀs ¢s pietizmus ä Gadamernek tulajdonÁtott ä totÀlis
ellent¢te, filolÂgia ¢s felvilÀgosodÀs egymÀshoz utalÀsa ¢s egyÀltalÀn a àjÂÊ/àrosszÊ, àszeress¡k vagy ne szeress¡k?Ê39 tÁpusÃ àinterpretÀciÂsÊ attitüd, amelyet szint¢n Gadamernek tulajdonÁt), amelyek ebben a formÀban
nem igazolhatÂk.
A àfilolÂgusÊ bosszÃja mindezek alapjÀn
v¢gleg felszÀmolhatja ´nmagÀt, legalÀbbis ´nn´n, v¢lt intencionalitÀsÀt: munkÀja ugyanis
ä paradox mÂdon ä Gadamert igazolja, aki
szerint àk¡l´nben sincs olyan olvasÂ, aki egyszerüen csak olvassa, ami elûtte vanÊ.40 NyilvÀnvalÂ
ugyanakkor, hogy k¡l´nbs¢get lehet tenni elfogadhatÂ (legitim) applikÀciÂ ¢s ä Gadamer kifejez¢s¢vel ä àhermeneutikai nihilizmusÊ
k´z´tt. Kisbali ¢rvel¢se egy forrÀskritikai
eredm¢ny kontextualizÀlÀsa sorÀn olyan ´nk¢nyess¢grûl, illetve erûszakossÀgrÂl tanÃskodik, ami meggÀtolja sz´veg¢t abban, hogy
valÂban Gadamer-kommentÀrrÀ vÀljon ä a
àlelki hÀztartÀsÊ kontextusa ugyanis ameny-

nyire term¢keny, olyannyira k´zvetÁthetetlen
is. TalÀn ¢ppen ez¢rt alkalmazza a filolÂgia a
kontextusteremt¢s, a kontextusbiztosÁtÀs vagy
¢ppen ä mint az im¢nt id¢zett Tolnai ä a
àhelyzeti ¢rt¢kÊ41 elv¢t a sz´vegmagyarÀzatban. A filolÂgia ugyanis nemcsak forrÀskritika, hanem hermeneutika is,42 s mint ilyen
semmis¡l meg, ha v¢t a grammatikai ¢rtelmez¢s Schleiermacher-f¢le àmÀsodik kÀnonjaÊ ellen. Hogy ki a às¢rtettÊ, egyre kev¢sb¢
ÀllapÁthatÂ meg immÀr, talÀn az olvasÀs maga, amely azonban nem szorul k¢pviseletre:
nem is Àll bosszÃt, hiszen û maga az igazsÀgszolgÀltatÀs.
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