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RÀba Gy´rgy

EGYTçL°TEL
KirÂtta rÀm hogy halszÀlkÀkra szÃrva
egyenkint faljak borsÂszemeket
mÀig Ágy tart napjaim dÀridÂja
¢s ¢tlap sincs hiÀba rendelek
kiporciÂzva tÀlkÀmon az ¢tel
m¢g adagjÀn sem vÀltoztathatok
besz¢lhettem ¢n a szakÀcs fej¢vel
tÀny¢romra cs´pp füszert sem adott
monoton koszt hogy szabaduljak tûle
Â ny´gvenyelûs tÀplÀl¢kom Àtka
megprÂbÀltam ezt-azt t´lteni csûbe
de sz¢tpattan nemhogy c¢lba talÀlna
kezdtem b´jt´t Àm amÁg sorvadoztam
pÃposodott nekibûsz¡lve szilk¢m
ez¢rt belet´rûdtem egyre jobban
rabkosztom s ¢nem kapcsolata intim
s emberfia ki egymÀstÂl szakÁt sz¢t
nincsen ´r´kr¢szem ez s ¢ppen ennyi
ha kedvelem m¢g jelenl¢tem Áz¢t
tanuljam meg abrakomat szeretni

VISZONTAGSçG EGY KESZTYþBEN
ñizlandi saga motÁvumÀval

OrszÀgÃton ´sv¢nyen utcÀn
haladtam mindmÀig elûre
t¢rtem bÀr alsÂbbrend¡ Ãtra
mell¢kutcÀba vagy mezûre
az ¢n utam talpam alatt
kÁgyÂzott a sz¢p rÃt egyetlen
porral borÁtva azt hiszem mÀr
hogy k´telek k´zt meneteltem
vagy k¢toldalt fÀk sorfala
m¢rte ki nekem merre jÀrjak
s a fÀtyolba bÃjt szemhatÀron

952 ã NÀdasdy çdÀm: Versek

nyoma semerre tarkasÀgnak
ha k¢rded hol araszolok
vÀlaszom hogy egy ÂriÀsi
kesztyü h¡velykujja ahol
prÂbÀlkozom c¢lra talÀlni
s percrûl percre szorongva vÀrom
ha majd az emberevû hÃzza
f´l kesztyüj¢t egy roppantÀssal
´sszemorzsol sz´rnyeteg ujja

°RZELMEK PñTVIZSGçJA
Tegnap volt november mÀsodika
odatÃlra fûhajtÀsnak a napja
ma mÀr nem ¢rzem pillantÀsukat
bÀr puszta l¢t¡k tartÀsom kiszabta
egy k¢zszorÁtÀs maga buzditÀs
mÃlt int¢s egyetlen szemvillanÀsuk
most szabad lepke lelkem k´vetem
ahogy ¢ppen a nap derüje rÀs¡t
mivel a vonzalom rabszÁjra füz
¢s furcsa b¢klyÂ szeretet barÀtsÀg
csapongÀsomnak t´bb¢ ura nincs ki
tanÃsÀgÀval jel´ln¢ hatÀrÀt

NÀdasdy çdÀm

AZT, AMI HALMOZñDIK
Igen, tanÀr Ãr k¢rem, szÁvtam lassÃ,
¢s ¢ppen lassÃsÀgukban jelentûs,
nagy m¢rgeket, szÁvtam velût ¢s
k´zvetlen¡l a szÁvbûl ideÀlis
hûm¢rs¢kletü v¢rt, gyantÀs hÂnaljszagot,
kicsapÂ ecetet, sÁkos koleszterint,
¢s piszkos vizet, rÀncos pocsolyÀbÂl.

NÀdasdy çdÀm: Versek

Az nem el¢g, tanÀr Ãr k¢rem, ¢n tudom
(s mivel tudom, hiÀba kussolok),
hogy lemondÂ vagyok, nem tÀrolom
azt, ami halmozÂdik szivacsomban:
Àtengedem, hajlott szeretettel,
a rÀszorulÂk szÀjÀra borulva,
mint mesters¢ges l¢legeztetû.
De ¢lesztem-e ûket, vagy csak fÃjom?
Felelek-e az¢rt, k¢rem tanÀr Ãr,
hogy ¢ljenek az ifjak, jÀrjanak
tovÀbb, ¢vszÀzadokig jÀrjanak,
test¡kben lassÃ, Àltalam befÃjt
gonosz balzsammal? Kellek ¢n ahhoz,
hogy okos szemmel magukra tekerj¢k
a m¢regszÁvÀs hosszÃ lÀncait?

°S KINT VAN AZ EMBER
Aznap hideg volt, a l¢pcsûhÀzban a f¢ny
minden addiginÀl drÂtosabb, remegûbb.
Mi lenne, ha ÂrÀkat kellene itt t´ltenem,
itt a l¢pcsûhÀzban? Vagy ha itt laknÀnk,
¢s a l¢pcsûfokokra, ferd¢n volna rÀt¢ve
a matrac? L¢pcsûzetes der¢kkal keln¢nk f´l?
A kutya rÀngatott lefel¢, pisilni akart,
karÀcsony este is csak ez ¢rdekli.
Egy pillanat, egy ajtÂ csukÂdÀsa,
egy f¢nycsÁk pattan el, ¢s kint van az ember.
A l¢pcsûhÀzban, egyszÀl, undorÁtÂ
villanyk´rt¢k alatt, csukott szemmel
szaladva lefel¢, hÀtha elt¢vesztem
¢s ´sszet´r´m magam, a kutya viszi a hÁrt,
bel¢p a csillagszÂrÂ-szagÃ szobÀba,
fel¢je fordul mindenki, ¢rzik, hogy szokatlan
dolog k´vetkezik, talÀn k¢tlÀbra is Àll,
¢s Ágy szÂl: vau-vau, meghalt szeg¢ny.
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Caius Licinius Calvus

VERSEI
I
°lj jÂl, Cypriusom! K´sz´nt a tacskÂ
Calvusod, ki v´r´srezekkel ¢kes
Cyprusodba, sz¡lûhonodba t¢rt, s ¢pp
rÀd gondol Salamisban! Aj, de k¢pzeld:
mÃltkor m¢g MegarÀban ¢rt a hajnal,
Piraeusban eb¢d utÀni Àlom,
s pÀrÀs Aegina ¢jein halÀsztam
f¡rdûzû, ki-be csusszanÂ, ficÀnkos,
sÁkos, pûre szir¢neket... Vetettem
hÀlÂt, s palltam a p¢nzemet pec¢r¡l:
csepp sincs annyi nagy Aegeus viz¢ben,
mint amennyinek ¢n nyakÀra hÀgtam.
AtticÀban, Ath¢nban Ãgy mulattam!
JÀrtam-keltem, akÀr a gondtalan sz¢l
koslat, fÃ, f¡ty´r¢sz a szirtfokon k¢k
Suniumban ä a k¢j magas tetûin
h´rd¡lûn, ´regem, lobogtam ¢n is
f´ls¡v´ltve arany s ez¡st idûmet
argiv partokon, Androson pihenv¢n,
vÁgan szÂrva kuporgatott vagyonkÀm:
k´nnyen, mintha csak otthon, OstiÀban.
K¢sûbb OrtygiÀn vadÀsztam olcsÂbb
vadmacskÀkra, Diana melle uccse,
szÀz denariusom cicÀztam Ágy el,
mÁg v¢g¡l magam is hajÂn elÃsztam
Ãj duhajnak a d¢vajabb, bolondabb,
nedvdÃs Naxusig ä Àldjon atyja, Bacchus!
BÀr onnan hamarost a cosi r¢vbe
kellett mÀr menek¡ln´m orvosomhoz!
(Aesculapius, Âvj a sarlatÀntÂl:
szÀz sestertiusom rohassza sÁrba!)
Majd Rhodosra vetûdtem ä ott is elk´lt,
sz¢tp´rg´tt ´r´m´m, mik¢nt a kockÀk,
hemperegtem az ¢jszakÀk ´l¢ben,
Circ¢k disznajak¢nt, szerelmes¡lten,
folyt Samos bora, folyt a l¢, a bakzÀs,
s megbolydultan a vÀgy-kavart viharban,
Venus kÃrt fenek¢re esk¡sz´m: csak
hÀlÀt adni futottam Àt hazÀdba,
Cyprius!... Paphi¢nek ÀldozandÂ

Caius Licinius Calvus versei ã 955

egy kost, k¢t Mytilenaebûl szalajtott
gy´ngytyÃkot s egy erûs bikÀt t´k´st¡l,
s pÀr gerl¢t, verebet, nyulat ä hisz akkor,
Paphusban s Amathusban elheverv¢n,
tellett m¢g, de sovÀnyodott az ersz¢ny,
ellÀgyulva, mivel bizony beteg lett.
Golgi s Idalium viszont kegyes volt:
jÂl megfejtek a szüzi berki papnûk,
jÂl megloptak a szent lotyÂk!... S hiÀba
vÀrtam ä tÀn befut egy szidÂni gÀlya,
s hÀtha tarsusi k´lcs´n is j´het! Jaj,
ersz¢nyem kilehelte szajha lelk¢t!
SzÀz as ´sszvagyonom, ha van... Jaj, elszÀllt
minden p¢nz ä s becs¡let maradt csak! ñ, nem
lesz egy r¢zgarasom se mÀr maholnap!
S ¢ppen Cyprusodon, hol ûs v´r´sr¢z
nûl ki, Cypriusom, sz¡l´tte f´lded
m¢h¢bûl!... Csak egy Àrva r¢zgarast k¡ldj,
drÀga Cypriusom, hogy Àssam el, hogy
friss reggelre teremjen ¢s fiazz¢k
sok kis p¢nzt nekem itt, ha megfogant. Jaj,
k¢rlek ä bÀr egy ¡gyeske r¢zgarast k¡ldj,
kedves Cypriusom!... S ha tÀn nagyon szÀnsz,
bÀr nem sz¢p dolog ä ¢n megengedem, hogy
k¡ldj mell¢ vagy ezer silÀny ez¡st´t!

II
BÃcsÃzom ma, barÀtaim! Zuhogjon
n¢lk¡lem szabadon tovÀbb a m¢lybe
vÁg idûm s marad¢k vilÀgom is, mint
vÁzes¢sei ¢des AniÂmnak
f´lf¢nylû, meredek, magas falakrÂl.
Hadd sodorjon a sors, ha mind lehullunk,
s messzibbrûl zokog Àt a gyors robajlÀs.
Sz¢pnek tünt ez a l¢t: ´r´knek... ñ, m¢g
eml¢kszem... Tavaszos t¡zekben egyszer,
tÀn Floralia ¡nnep¢n, mi, n¢gyen:
Cato, Cinna, Catullus ¢s magam, lump
aventinusi kÂborok, kil¢pt¡nk
egy taberna kis ajtajÀn kacagva,
tr¢faszÂval a csillagos nagy ¢jbe:
lomb z´ld illata szÀllt, bel¢legezt¡k
r¢szeg¡lten az ¢gi sz¢d¡letben,
s teljes hold ragyogott fej¡nkre akkor:
ifjak nyelve alÀ lopott viteldÁj,
Ãj ez¡stobulus... Nem is tudom, m¢rt
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jut mindegyre eszembe, hisz csek¢lys¢g,
mert nem t´bb az eg¢sz, s t¡n¢kenyebb, mint
szobrok zokszava Thebais szel¢ben:
jaj, nem t´bb az eg¢sz kihült k´vekn¢l,
Memnon hajnali l¢gi sÂhajÀnÀl!

III
Hallgassuk picik¢t most, Licinilla, m¢g:
est¢k leple alatt hogy ciripel, libeg,
hogy peng, zirren a langyos
l¢gben r¢ti kabÂcadal!
Phoebus szent rovarÀt, Mnemonisek pazar
kedvenc¢t szeretik, megbecs¡lik, de nem
itt ä csak Attika messzibb
f´ldj¢n s phocisi tÀjakon.
Tudd meg, kis bogaram, sz´szke leÀnyom: ¢n
is hallgattam el¢g lenge kabÂcadalt
Delphoiban ä de ma mintha
bÃsabb volna az ¢nek¡k.
ºlj t¢rdemre, simulj ¢desapÀdhoz, Â,
mÁg nem nû a s´t¢t, s hull le a hüv´s ¢j ä
f´lzeng, cirren a fü, hisz
k´ltûn¢p citerÀz nek¡nk!
Hallgassuk picik¢t m¢g, Licinilla, mert
¢rt¡nk bÃjtak elû zengeni f´ld alÂl:
ûsszel majd oda t¢r mind
vissza ä s vÀr tavaszig megint!

IV
Eln¢zn¢m ´r´k¡l, m¢g ezer ¢vekig
kislÀnykÀmat, amint jÀtszadozik, kacag,
sikkan, fut f´l-alÀ, lepke utÀn szalad,
s majdnem szÀll Licinilla mÀr!
Elr´ppen, tovaleng hangja a r¢t f´l´tt,
lassan tÀvolodik minden az ¢g alatt,
eltünik, fut a f¢ny ä kis Licinilla nû,
s nagy füben fut a sz¢p idû...
KovÀcs AndrÀs Ferenc müfordÁtÀsai
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Imreh AndrÀs

A FELISMER°S FOKOZATAI
Foly¢kony hûburokban k´nnyü emberi test,
Foly¢kony hszabÀlyos, ¢p,
ha macska jÀrna arra, biztos nem n¢zne mÀst,
Foly¢kony hcsak a fej¢t,
mert onnan j´n a hang. De hÀrom emeletrûl
Foly¢kony hse arc, se szÂ,
csak egy antropomorf, kurtulÂ lÀbakon
Foly¢kony hbotladozÂ
figura ä majd a boncok, a tÀrgyi bizonyÁt¢k:
Foly¢kony hegy laza vÀll,
egy adidas cipû, egy furcsa topogÀs, mÁg
Foly¢kony ha labda szÀll,
szûke tengeri haj, egy tacskÂ ä c¢dulÀzva,
Foly¢kony hk¡l´n-k¡l´n ä
aztÀn a lÀthatatlan szeplûk felizzanak
Foly¢kony horron, f¡l´n,
a l¢pcsûk hÀrmasÀval, ¢s a tohonya portÀs
Foly¢kony hmÀr szÂlni sem mert,
csak bÀmulta a parton a k¢t ´lelkezû
Foly¢kony hpÀlcikaembert.

CSEND, °LET
De ha m¢gis, Ág¢rd meg, hogy az Àgy
´r´kre ott marad, ahol a macska
elûsz´r fekszik le. N¢zd, a fotelben,
az el nem pakolt pulÂvereken
milyen puhÀn, milyen k¢nyelmesen
g´mb´ly´dik ´ssze, mint anya´lben
az embriÂ, vagy mint csigÀk a parton.
N¢zd, mennyire m¢ltatlan a szobÀnk:
nincs virÀgos kÀrpit a kanap¢n,
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sem dÁszpÀrna, ¢s forrÂ csokolÀd¢
sem gûz´l´g alacsony asztalon,
viszont a 60 W-os lÀmpa f¢nye
ugyanÃgy hull rÀ, sÀrgÀn, melegen,
mintha egy szÀl gyertyÀnÀl vacsorÀznÀnk,
mik´zben û a s´t¢ts¢g viz¢be
csobbanÂ lÀng sz¢lsû hullÀmk´r¢n tÃl
fel¡gyeln¢ n¢ma t´ltekez¢s¡nk.
N¢zd lecsukÂdÂ mandulaszem¢t,
n¢zd ´t percig ¢s aztÀn vÀlaszolj:
ugye nem tudod mÀr a f¢lhomÀlyban,
hogy û reszket-e, mielûtt az Àlom
lassÃ, sürü folyÂviz¢be l¢pne,
vagy szemed hullÀmzÂ csarnokviz¢ben,
a megrend¡lt feszÁtett vÁzt¡k´rben
vibrÀl egy mozdulatlan macskaÀrny?
Ugye, milyen sz¢p? Ugye, igazÀbÂl?
Ugye nem csak ¢n lÀtom gy´ny´rünek,
ahogy vigyÀzva, tapintatosan
g´mb´lyded hasÀn Àt oldalra fordul?

öR °S MACSKA
¹reg macska nem ugrÀl madzag¢rt.
Ez¢rt d¡l´ng¢l ott, a konyhasz¢ken,
hogy lelÂgjon a pongyolazsinÂr ä
¢s mik´zben a macska hentereg,
esz¢be jutnak a t´p´r´d´tt,
12 ¢vesen rÀncosodÂ,
szikkadt vÀdlijÃ, bajszos gyerekek,
ahogy sÃlyt l´knek egy kÁs¢rleti
int¢zet udvarÀn, vagy jÀtszanak
szÁnes botokkal, felemÀs koruk
kettûs jogÀn, mert ´reg- ¢s gyerekkor
hÀtul ´ssze¢r, akÀrcsak december
¢s januÀr, vagy mint a hajpÀnt,
ha k¢t v¢g¢t egymÀs fel¢ nyomod.
Valaha û volt a fiatalabb,
de mÀs l¢nyek Ãgy faljÀk korukat,
mint kantinban hÃst, levest, fûzel¢ket
a katonÀk, mert r´vid az idû.
Valaha û volt a fiatalabb,

Kem¢ny IstvÀn: Versek

de mik´zben a f¢rfikorba ¢rt,
a macska sajÀt h¢t korÀt le¢lte.
Azt szÀmolgatja, hogy mikor lehettek
sajÀt skÀlÀik szerint egyidûsek,
¢s kij´n, hogy nem is annyira r¢gen.
K¢t elt¢rû Ávü g´rbe a padlÂ
¢s a fal koordinÀta-rendszer¢ben.

Kem¢ny IstvÀn

A TITKOS °LET
Ha egyszer majd szÀmonk¢ri tûled,
akitûl semmik¢pp se vÀrnÀd,
hogy m¢rt nem volt titkos ¢leted,
nem foghatod rÀ senkire.
Nem az agyadra gondol û se,
abban akÀrmi megterem,
hanem annyira, annyira egyszerüen
arra, ami¢rt felelûs nem vagy,
mert csak f¡ty¡lsz, ¢s k´zben ¢led,
mÁg itt a csodÀk t´rt¢nelme
csodÀrÂl csodÀra pereg le, ¢s te
azt mondod, k´sz´n´m, van nekem szebb,
¢s k´zben nincs, mert honnan lenne,
de m¢gis idûnk¢nt hallod a sÁnpÀr
koccanÀsÀt a v¢gtelenben,
¢s tudod, hogy nem a fogad vacog.
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D°L
çtadom a korszakot. Mük´dik.
Ezek a kulcsok. Rend van.
Ezek a kulcsfigurÀk. Ezek
az emberi roncsok. Ez az Àtlag.
Ezek az ifjak. M¢g ¢rnek.
D¢l van. Ezek a reggeli lapok.
Ez a hivatal. Eb¢delni vannak.
Ez itt a b¢lyegzû. Egyszer hagy mindenen
nyomot. Ez a k¢szp¢nz. MegfoghatÂnak.
Ez itt a pillanatnyi helyzet. Ezek
a folyamatok. LeÁrhatÂk.
Elronthatatlanok. Ami elromlik ä
Ágy mük´d´tt.
Ez itt a ragyogÀs. így ragyog.
Ez itt a lebeg¢s. így lebeg.
Most beljebb megy¡nk. így megy¡nk.
°s itt a g¢phÀz. Ez titokzatos.

KosztolÀnyi Dezsû

AZ öJ IRODALOM
Egy hÃszperces elûadÀs

KosztolÀnyinak errûl a tanulmÀnyÀrÂl (illetve elûadÀsÀrÂl), melyet a TemesvÀri HÁrlap 1913. mÀrcius 23-i szÀma ûrz´tt meg
szÀmunkra, jÂllehet fontos ÁrÀs (n¢hÀny
gondolata k¢sûbbi tanulmÀnyaiban, bÁrÀlataiban is felbukkan, mÂdosÁtva), mindeddig nem tudtunk: a bibliogrÀfiÀk, repertÂriumok nem tartjÀk szÀmon, k´tetbe nem gyüjt´tt¢(¡)k, a szakirodalom
nem hivatkozik rÀ. A sz´veg most elûker¡lt, de az elûadÀs k´r¡lm¢nyeit m¢g nem
siker¡lt felderÁten¡nk: KosztolÀnyi leve-

leiben nem esik szÂ temesvÀri ÃtrÂl, ¢letrajzÀban KosztolÀnyin¢ nem emlÁti, hogy
vûleg¢nye (hat h¢t mÃlva esk¡dtek meg)
ekkoriban TemesvÀron jÀrt volna, a helyi
sajtÂban nem talÀltunk utalÀst az elûadÀsra. MÀsutt tartotta volna az elûadÀst
KosztolÀnyi, esetleg egy budapesti Nyugat-matin¢n? Erre sincs adatunk. Vajon
mire vonatkozik a hangsÃlyos fordulat,
mely szerint magyarul besz¢l az Ãj k´lt¢szetrûl? TalÀn f¢ny der¡l egyszer erre is.
Egy szerencs¢sebb kezü filolÂgus k´zl¢-
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s¡nk nyomÀn bizonyÀra feltÀrja majd a
tanulmÀny keletkez¢s¢nek hÀtter¢t, t´rt¢net¢t.
Persze enn¢l jÂval l¢nyegesebb maga
a sz´veg (amely egy¢bk¢nt hamarosan
megjelenik a Nyelv ¢s l¢lek harmadik, bûvÁtett kiadÀsÀban is). Addig is, amÁg t¡zetesen elemezni fogjÀk, ´tletszerüen most
csak annyit jegyezn¢nk meg, hogy nyolcvanhat ¢v tÀvlatÀbÂl tekintve az egyszerre lend¡letes ¢s t´m´r elûadÀsban talÀn
nem a szimbolizmus csakugyan kiss¢ k¡lsûs¢ges meghatÀrozÀsa a legtanulsÀgosabb: nagyobb figyelmet ¢rdemel a modern irodalom radikÀlis Ãjszerüs¢g¢nek
lelkes meghirdet¢se, annak hangsÃlyozÀsa, hogy az egykor oly ragyogÂ k´ltûi fordulatok, hasonlatok, metaforÀk ki¢gtek,
konvenciÂvÀ koptak, kiszorÁtjÀk ûket az
Ãj lelem¢nyek, de figyelemre m¢ltÂ az

¢rthetetlens¢g vÀdjÀnak cÀfolÀsa is, s kivÀltk¢pp, ehhez kapcsolÂdva, a moderns¢g egyik legfontosabb jegy¢nek kiemel¢se: az Ãj ä akkor Ãj ä ÁrÂ, festû nagyobb
k´zremük´d¢st kÁvÀn, sût k´vetel olvasÂjÀtÂl, festm¢ny¢nek szeml¢lûj¢tûl, mondja KosztolÀnyi, mint klasszikus elûdei.
(Hogy ez az ig¢ny a szimbolizmusnak,
¢ppen ¢s csak annak volna jellegzetess¢ge, ma mÀr nem hissz¡k.) KosztolÀnyi
itt olyan gondolatokat fogalmaz meg
(vagy inkÀbb: villant fel), nÀlunk jÂformÀn elsûk¢nt, amiket napjainkban ä ¢vtizedekkel k¢sûbb ä eszt¢tikai iskolÀk
szednek rendszerbe, fejtegetnek, taglalnak ä ha nem is olyan lend¡letesen, elegÀnsan, jÀt¢kosan, olyan vonzÂn, ahogyan û tette ebben az elfeledett elûadÀsÀban...
R¢z PÀl

H´lgyeim ¢s uraim!
HÃszpercnyi idûnk van. E hÃsz perc alatt hÃsz ¢v k¡zdelm¢t kell vÀzolnom. Addig,
mÁg ÂrÀmon a nagymutatÂ megfutja ezt a kis utat, ¢s a kismutatÂ 1200-at recseg, esem¢nyeken kell v¢gigszÀguldanom, vÀgtatva kell Àtugranom ¢veken, ÁrÂkon, k´nyveken, s c¢lhoz kell ¢rnem, egy udvariatlan hajszÀban el kell vinnem ¹n´ket az Ãj irodalom koszorÃs kapujÀig. Nem sÀpadt fogalmakat akarok most latolni. Nem akarok
vitÀzni ¢s szavakat h¡velyezni. Nem akarom ¹n´ket fÀrasztani. Csak egy hangot akarok meg¡tni, hogy tovÀbb rezegjen ¹n´kben, s emelni akarom, intenzÁv ¢rz¢ss¢ akarom fokozni azt, mit jelent a modern po¢zis. Nekem most az a szerepem, mint az indiai
fakÁr¢. A szÁnpadon, a k´z´ns¢g szeme lÀttÀra pÀr perc alatt nedves ¢s ¢des datolyÀkat
kell t¢pnem egy szÀraz kÂrÂrÂl. ¹n´knek pedig ezalatt hÃsz ¢v ¢let¢t kell Àt¢lni´k,
elevenen ¢s lÀngolÂn, mintha ez a terem, amely rÀnk borul, egy oxig¢nes bura volna.
Kedves esem¢nynek, szenzÀciÂnak ¢rzem, hogy itt vagyok ¢s errûl a dobogÂrÂl magyarul az Ãj k´lt¢szet mivoltÀrÂl besz¢lhetek.
Mi tehÀt az Ãj k´lt¢szet? A szÂt helyesen vÀlasztottam meg. öj, ¢s ragaszkodom ehhez. T¡ntet¢s, gûg ¢s forradalom l¡ktet benne, de ¢rt¢k is van, jellemzû ¢rt¢k. Ahogy
a r¢gi po¢tÀknak az ÀrvalÀnyhaj vagy az atilla volt a jelk¢pe, vagy a kalÀsz, mely a zsÁros
f´ldbûl nûtt, Ãgy kell nek¡nk ez a szÂ, amely a csÃfnev¡nk, de egyben dics¢ret¡nk is.
Mert a modern po¢zisnak nemcsak jellemvonÀsa, de igazolÀsa is az, hogy Ãj. Elkoptak
a r¢gi szavak, meghalvÀnyultak a r¢gi ritmusok, s az idegrendszernek Ãj ingerekre
van sz¡ks¢ge, hogy remegjen.
AranykalÀszos rÂnasÀg. Beh sz¢p, gy´ny´rü sz¢p, de ma talÀn m¢gsem oly sz¢p, mint
volt ezelûtt. Isten tudja, talÀn kevesebbet ¢rz¡nk belûle, mint a r¢giek, akik mÀr le-
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sz¡retelt¢k a szavak m¢z¢t. íme, j´n valaki, ¢s azt mondja nekem, jÂ est¢t. Ki j´n extÀzisba, ha azt hallja? Egykor pedig ez egy ember kÁvÀnsÀga volt, egy ember egy¢ni
kÁvÀnsÀga, aki nekem jÂt kÁvÀnt, aki azt akarta, hogy nyugalmas ¢s b¢kess¢ges legyen
az ¢n est¢m, egykor ÀldÀs volt, barÀtsÀg volt, ma konvenciÂ. JÂ est¢t ä vÀlaszolom neki,
¢s tovÀbbmegyek, ¢s nem ¢rzek semmit. így vagyunk a versek szavaival is. N¢mely
szÂ mÀr eredm¢nytelen¡l verdesi dobhÀrtyÀnkat. Az, ami atyÀinkat k´nnyre fakasztotta, minket megnevettet. Az, ami egykor po¢zis volt, ma banalitÀs. Ismerik Voltaire
bon mot-jÀt: àAz elsû ember, aki kedves¢t a rÂzsÀhoz hasonlÁtotta, lÀng¢sz volt, a mÀsodik szamÀr.Ê Gondoljuk el, hÀny szamÀr ¢l azÂta.
De sokan azt mondjÀk, hogy olvastak modern verseket ¢s novellÀkat, s bizarrnak
talÀltÀk, nem ¢rtett¢k meg. Az Ãj irodalom ellen ÀltalÀban az a divatos vÀd, hogy ¢rthetetlen. A klasszikusokat nem ¢ri ez a vÀd. De az¢rt nem vagyok biztos abban, hogy
a klasszikusokat jobban ¢rtik. ýket egyszerüen csak illik ¢rteni: ha az olvasÂ nem ¢rti
meg, akkor a k´zhit szerint benne a hiba. Nem vallja be tehÀt, hogy nem ¢rti. De ha
egy Ãj k´ltût nem ¢rtenek, akkor a k´ltûben a hiba. EgyÀltalÀn nagyon relatÁv dolog,
hogy micsoda ¢rthetetlen. Az elûbb emlÁtettem a hasonlatok ¡kapjÀt, a v¢n ¢s rozsdÀs
hasonlatot, hogy egy lÀny egy rÂzsÀhoz hasonlÂ. ¹n´k ezen nem csodÀlkoznak, meg¢rtik, term¢szetesnek tartjÀk. Egy kis rosszhiszemüs¢ggel azonban badarnak talÀlom,
¢s csodÀlkozom, hogy mi volna hasonlatos a rÂzsa levelei ¢s a kedvesem ruhÀja, a t´visek ¢s a gombostük k´z´tt, s ¢n ugyanilyen jogon egy rÂzsaszÁnü dÁvÀnyhoz, egy
karcsÃ vÀzÀhoz vagy egy gy¢mÀntcsillÀrhoz hasonlÁtom ût. Minden meg¢rt¢shez ¢s
szeretethez meg¢rt¢s is kell ¢s hit. Bizalom a müv¢szben, aki besz¢l, az igazsÀgban, az
¢rz¢sei ¢s a szavai fatÀlis sz¡ks¢gess¢g¢ben. Az Ãj müv¢szet nagysÀga ¢ppen abban
van, hogy t´bb hitelt k´vetel, mint a r¢gi, s a müv¢sz alkotÀsa szempontjÀt a k´z´ns¢gbe helyezi, amely nemcsak t¢tlen befogadÂ k´zeg, de munkatÀrsa is.
A k´z´ns¢g a munkatÀrsunk. Igen, az Ãj verseket ketten ÁrjÀk, a po¢ta ¢s az olvasÂ.
VilÀgosan lÀtom ezt. A r¢gi ÁrÂ megvetette a k´z´ns¢get akkor, midûn mindent kimondott elûtte, az Ãj ÁrÂ megbecs¡li azt, sok dolgot rÀbÁz, ¢s mer diszkr¢t ¢s titkolÂdzÂ
lenni. Nem ad befejezettet, t´k¢letesebbet ad, befejezetlent, amit az olvasÂnak, a n¢zûnek kell befejeznie, kiteljesÁteni, a t´k¢lyig emelni. Ezen a ponton ¢rkezt¡nk el az
Ãj müv¢szet m¢ly ¢s eg¢sz k¡l´n´s ¢rtelmez¢s¢hez. A festû csak egy vonalat hÃz meg,
egy szÁnfoltot ken a vÀszonra, amely titkokat tÀr fel, m¢lys¢gekbe mutat. Az ÁrÂ is ezt
teszi. Szavakat mond, amelyeken m¢g ott az ¢rz¢s frissess¢ge, k´d´sen ¢s kaotikusan
szakadnak fel belûle, s ezek a szavak nem mondanak ki valamit nyersen, csak megindÁtjÀk a fantÀziÀt, ¢terinjekciÂt adnak neki, ¢s felpezsdÁtik, s ezek a szavak t´bbek, mint
a valÂsÀg jelzûi, ezek a szavak szimbÂlumok.
De mi a szimbÂlum?
Az Ãj müv¢szetet magÀt is szimbolizmusnak nevezik. Mi tehÀt a szimbolizmus? Sokat t¢pelûdtem ennek a szÂnak a jelent¢s¢n, s kerestem a determinÀnsait, de ¢n is oda
jutottam, ahova a t´bbiek. Csak n¢hÀny k¡lsûs¢get tudtam meghatÀrozni. A szimbolista müv¢sz hajlandÂ az ¢letben, minden cselekedet¡nkben ¢s szavunkban t´bbet lÀtni, mint mÀsok. Minden valamit jelent. Nemcsak magÀt, de ezenkÁv¡l mÀst is. Ez az
asztal csak egy asztal, de ha valami eml¢k k´t ide, minden lehet, lehet nekem egy siker,
egy kudarc vagy fÀjdalom szentelt eml¢ke. A szimbolista ¢rzi azt a kapcsot, amely minden ismeretes dolgot ´sszefüz a nagy eg¢sszel. A szimbolista titkolÂdzÂ. A szimbolista
kev¢s szavÃ. A szimbolista arisztokrata.
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¹n´k bizonyÀra eml¢keznek Ibsen drÀmÀjÀra, a NÂrÀra, ama felvonÀsÀra, amelyben Rank orvos elbÃcsÃzik NÂrÀtÂl. Mielûtt elmegy, mielûtt meghal, rÀgyÃjt egy szivarra, NÂra nyÃjt neki egy gyufÀt. Rank orvos pedig csak annyit mond: àk´sz´n´m
a t¡zetÊ. Nos, ezeknek a szavaknak rendkÁv¡li ¢rtelm¡k van, ezek szimbolikus szavak.
Azt mondhatta volna, hogy szerette ût, de mennyivel t´bbet mondott, hogy semmit
se mondott. Mennyivel t´bbet mondott, hogy elharapta szÀjÀban a szÂt, s f¢l¢nken,
szem¢rmesen a gyufÀra vitte a besz¢d¢t, s szavait egy Ãj, isteni dimenziÂba lendÁtette.
Az ¢rz¢seimet brutÀlisan, nyÁlt szavakkal is kifejezhetem, de egy tekintettel is k´z´lhetem ugyanazt, ¢s talÀn jobban, ¢s k´z´lhetem Ãgy is, hogy lehunyom a szemem, ¢s
a zÀrt szemen Àt n¢zem azt, akihez besz¢lni akarok. Ez az ¢rz¢sk´zl¢s mÂdja a modern
verseknek is.
Most jÂ Ãton vagyunk. °rezn¡nk kell, hogy a szimbolizmus tiszteli minden ember
¢let¢t. Minden ember v¢gzetesen k¡l´nb´zik a mÀsiktÂl, minden ember egy n¢ma
k´ltû ¢s egy nagy tragikus jelens¢g, ¢s minden ember egyformÀn müv¢sz lenne, ha a
formÀkat elvetve ki tudnÀ fejezni, mi a k¡l´nbs¢g k´zte ¢s egy mÀsik ember k´z´tt.
Shakespeare ¢ppen olyan k¡l´n vilÀg, mint akÀrmelyik¡nk. ý csak jobban tudott besz¢lni. A modern müv¢szet mindenkinek megadta a teljes szÂlÀsszabadsÀgot. Egy¢nien, bÀtran kimondhatja, hogy kicsoda, miben k¡l´nb´zik a t´bbiektûl. A festû nem
azt festi, ami van, de amit lÀt. Ez a szabadsÀg is egy fû jellemvonÀsa az Ãj k´lt¢szetnek.
A k´ltû nem az ¢rz¢seket dalolja, de az ¢rz¢seit, azt, amit ¢rez, ebben pedig az eg¢sz
vilÀg ¢rz¢seit.
Mi igenis minden pillanatban, minden szÂnÀl ¢s gesztusnÀl teljesen ¢rezz¡k magunkat. Ha azt mondja egy po¢ta: àszomorÃ vagyokÊ, akkor ez a szomorÃsÀg nem
egy perc szesz¢lye, hanem minden szomorÃsÀg, a szomorÃsÀg kvintesszenciÀja, az,
ami kÁs¢ri ¢let¢t, az, ami minden ember szomorÃsÀga. Az ´r´m pedig minden ´r´m,
a sÁrÀs minden sÁrÀs, ¢s a jaj minden jaj. Valami eg¢szet akarunk.
Itt kapcsolÂdik ´ssze az Ãj k´lt¢szet eszt¢tikai igazsÀga azzal a hatalmas szellemi
Àramlattal, amely most felemeli az eg¢sz vilÀgot, ¢s Ãjra egy finom spirituÀlis k´dbe
burkolja. A tudÂs t´rt lombikkal Àll a dolgozÂszobÀja k¡sz´b¢n, s az experimentÀlis
tudomÀnyok teljes kudarcÀval metafizikai igazsÀgot keres. A müv¢sz se el¢gszik meg
a r¢szletekkel, mint a naturalistÀk, anekdotÀkkal, mint a r¢giek, hanem a r¢szletekben
is az eg¢sz vilÀgot akarja Àtkarolni. Sz¢tszedt¢k a vilÀgot, kimutattÀk, hogy az ´r´m
piros, a bÀnat fekete, de ez ¢ppoly keveset ¢rt, mint az a sarkigazsÀg, hogy a = a, vagy
2 x 2 = 4. IntuÁciÂt akarunk ¢s szimbÂlumokat, amely f´ldi l¢t¡nket f´ns¢gess¢ teszi
¢s elm¢lyÁti: hitet akar a modern ÁrÂ, hitet k¢r ¹n´ktûl is, azt a hitet, amely az embert
¢s ¢rz¢seit v¢gtelenn¢ feszÁti. Ebben a lelki reneszÀnszban sz¡letett meg az Ãj k´lt¢szet,
egy vilÀgban, amely a gondolkozÀs csûdje utÀn misztikumokhoz fordult, ¢s vÀrta a
csodÀt.
Ez a csoda a magyar literatÃrÀban mÀr megt´rt¢nt.
öj ¢s nagy k´ltûink vannak, ¢s ¢n egy Ãj kor ¢s egy Ãj müv¢szet mÀmorÀval k´sz´nt´m ¹n´ket, h´lgyeim ¢s uraim, harcos ¡dv´zlettel, Ãgy, hogy m¢g rajtam van a
mühely korma, de a t¡ze is, ¢s harcot, munkÀt, t¡zet kÁvÀnok ¹n´knek is.
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MÀrton LÀszlÂ

MEGOSZTOTTSçG (II)
Magyar csillag hamar lehull
Ahhoz, hogy ¢rthetûbb¢ vÀlj¢k KÀrolyi SÀndor b¢csi utazÀsa, fûleg pedig a t´rt¢net¡nkben r´videsen kibontakozÂ bonyodalom, el kell mondanunk egyet-mÀst a csalÀdrÂl is. Akkoriban az Ãjsz¡l´ttek nagy r¢sze nem ¢rte meg a n´vend¢k gyermekkort,
a gyermekekbûl sokan nem ¢rtek rÀ felnûni; azok k´z¡l pedig, akik felnûtt¢ serd¡ltek,
jÂval kevesebbnek volt ideje ¢s mÂdja meg´regedni, mint manapsÀg. KÀrolyi LÀszlÂ
valamikor a tizenhetedik szÀzad k´zep¢n vette nû¡l Sennyei Erzs¢betet, melynek utÀna ¢des feles¢gemmel ¢lv¢n huszonhat esztendeig, Isten sz¢p fiakkal s leÀnyokkal maga dicsûs¢g¢re meg is Àldott, mert hÃsz magzattal Àldott volt meg, de ugyanazon szent
Isten a mennyei karoknak beteljesÁt¢s¢re nagyobb r¢sz¡ket aprÂ korukban elvette,
n¢melyeket pedig felnûtt embernyi korukban. A n¢hai szatmÀri fûispÀn leÀnyai k´z¡l
kettût fogunk a t´rt¢net k¢sûbbi epizÂdjaiban fell¢ptetni: KrisztinÀt, aki a tatÀrok rabsÀgÀbÂl viszontagsÀgos mÂdon kiszabadult Per¢nyi JÀnoshoz ment feles¢g¡l, ¢s t´rt¢net¡nk ¢veiben r¢gÂta ´zvegyasszony volt, valamint AlexandrÀt, aki akkor mÀr hÃsz
¢ve a pozsonyi zÀrdÀban ¢lt.
A fiÃgyermekek k´z¡l hÀrman ¢rt¢k meg a f¢rfikort. Apai r¢szrûl kitünû gond ¢s
figyelem fordÁttatott neveltet¢s¡kre, oda irÀnyulvÀn a t´rekv¢s, hogy a Magyar Haza
idûvel jogainak bÀtor v¢delmezûit, az uralkodÂ pedig ¢rtelmes, becs¡letes tanÀcsadÂit
lelje benn¡k; azonban a sors v¢gzetteljes mük´d¢se nagy r¢szben meghiÃsÁtÀ az apa
rem¢nyeit. Mert igaz ugyan, hogy a legkisebb fiÃnak, SÀndornak nemcsak t´rt¢net¡nkben, hanem a k¢sûbbi magyar histÂriÀban is szÀmottevû szerep fog jutni, Ãgyhogy a rÀ k´vetkezû ¢vszÀzadokban t´rt¢netnyomozÂk eg¢sz sora fogja kÀrhoztatni
vagy mentegetni tetteit; igaz ugyan, hogy v¢g¡l, aggastyÀn korÀban orszÀgr¢sznyi ter¡letek figyelmes gazdÀjak¢nt ¢s egy fûÃri dinasztia nagysÀgÀnak megalapozÂjak¢nt
fog elhunyni, ÃtmutatÂ ûsapak¢nt, akinek arca m´g´tt elmosÂdnak a r¢gebbi ûs´k
arcvonÀsai; csakhogy a k¢t idûsebb fiÃ, KÀrolyi SÀndor k¢t bÀtyja (legalÀbbis Ágy tudtÀk
a kortÀrsak, ¢s Ágy Árja a csalÀd t´rt¢nete) ¢lete virÀgjÀban, a f¢rfikor kezdû ¢veiben
mÃlt ki, mindkettej¡k a kirÀly¢rt ¢s a hazÀ¢rt.
A legidûsebb fiÃrÂl csak annyit tudunk, amennyit az apa, KÀrolyi LÀszlÂ maga elmond: àKÀrolyi MihÀly nagyobbik, jÂ rem¢nys¢gre felnevelt fiamat mÀr hÀzas korÀban, itten SzatmÀrnÀl, kegyelmes koronÀs kirÀlyunk û fels¢ge hüs¢ge s igaz religiÂja
mellett vÀgtÀk le magunk pÀrt¡tû nemzet¡nk.Ê BÀr a temet¢si rendtartÀs fennmaradt,
s ebbûl pontosan tudjuk, mely fûurak ¢s nemesek voltak jelen hÀny szolgÀval, milyen
sorrendben ¢s milyen ´lt´z¢kben vonultak, mely zÀszlÂkat kellett kibontani ¢s melyeket hegy¡kkel a f´ld fel¢ fordÁtani, kik tÀmogattÀk jobbrÂl ¢s balrÂl a gyÀszolÂ anyÀt,
mif¢le hangszerek szÂlaltak meg, mik¢ppen voltak a lovak felszerszÀmozva, ¢s hol helyezkedtek el a siratÂasszonyok; azt azonban, hogy a szomorÃ esem¢nyre mikor ker¡lt
sor, csupÀn talÀlgathatjuk, mert a keltez¢s hiÀnyzik.
Nem hiÀnyzik viszont a temet¢sen hivatalbÂl megjelenû szatmÀri fûparancsnok neve, Saponara grÂf, akit 1676 elej¢n vÀltott fel Della Borde Lajos; ez¢rt aligha jÀrunk
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messze az igazsÀgtÂl, ha Ãgy k¢pzelj¡k, hogy a v¢gzetes ´sszecsapÀsra 1674 nyarÀn, a
SarlÂs Boldogasszony utÀni napokban, tehÀt valamikor jÃlius elej¢n ker¡lhetett sor,
amikor Szücs PÀl ¢s Majos Ferenc megrohanta NyalÀbvÀrat, majd rÀt´rve a k´zeli
Nagyszûlûsre, szerencs¢tlen Per¢nyi GÀbort a sajÀt hÀza mellett, amikor d¢li ÀlmÀbÂl
felserkenv¢n, kÀbultan ¢s gyanÃtlanul ballagott a rekkenû hûs¢gben az istÀllÂ fel¢, akkor szemk´zt j´v¢n v¢le Szücs PÀl rokona, Szücs JÀnos, k´sz´ntv¢n s kez¢t nyÃjtva
mindjÀrt megragadta, megk´t´ztette, ¢s Àtadta Majosnak. ý maga felmenv¢n a hÀzba,
mindent felforgatott ¢s pr¢dÀra vetett, az ´sszes lovat elvitte, magÀt az asszonyt, Per¢nyi GÀborn¢t otthagyta anyasz¡lt meztelen¡l. Hogy ek´zben a Majost kÁs¢rû tatÀrok
mit müveltek, azt nem tudjuk, de a k´rny¢k m¢g ´t esztendûvel k¢sûbb is àpusztÀn
hagyottk¢ntÊ vagy àn¢pe szaladtk¢ntÊ van felt¡ntetve. Ugyanakkor Per¢nyi IstvÀnra
k¡ldve tolvaj leg¢nyeit Szücs JÀnos, mivel a vÀros tÃlv¢g¢rûl akartak az û hÀzÀra ker¡lni, addig megsejdÁtv¢n a veszedelmet, miutÀn szolgÀja megmondotta, hogy fusson,
û is mindjÀrt a bÃzÀba futvÀn egy szÀl ingben, amint a szolgÀlÂval parÀznÀlkodott volna, elbÃjt ¢s elszaladt; sehol meg nem talÀltÀk, noha sokÀig nyomoztak utÀna, ¢s sz¢lt¢ben-hosszÀban letapostÀk a bÃzÀt. Ennek is minden¢t felpr¢dÀltÀk, ahogy a fiatalÃr¢t, Per¢nyi JÀnos¢t is, aki az idû tÀjt mÀr jegyben jÀrt KÀrolyi LÀszlÂ nagyobbik
leÀnyÀval, KrisztinÀval. Per¢nyi JÀnost is megk´t´zt¢k, de ût az ¢desanyja nagy sÁrÀssal, k´ny´rg¢ssel kiszabadÁtotta. Csakhogy estefel¢ visszaj´ttek ¢rte, megint megk´t´zt¢k, ¢s elvitt¢k; bÀr azt besz¢lik, ¢ppen attÂl valÂ f¢lt¢ben, hogy visszaj´nnek ¢rte,
ment ki a mezûre, s Ãgy fogtÀk meg, ott. Nagy MihÀly nyalÀbvÀri lakos elbÃjtatta Per¢nyit egy szalmakazalban, Àm a fia, Nagy Gergely, vagyis mivel a becenev¢n emlegett¢k, inkÀbb csak Nagy Geczi, megmutatta Szücs PÀlnak a rejtekhelyet. Per¢nyi JÀnossal, akit ezek szerint NyalÀbvÀr mellett fogtak el, ÀtgÀzoltak a TiszÀn, nagy Ávben megker¡lt¢k Nagyszûlûst, majd a nagyszûlûsi hegy tÃloldalÀn ût is, mint hÀrom nappal
ezelûtt Per¢nyi GÀbort, Majos Ferenc kez¢re adtÀk; û aztÀn ism¢t Àtkelt vel¡k, ezÃttal
a sÀsvÀri gÀzlÂnÀl, a TiszÀn, Ãgy indÁtotta ûket NagybÀnya fel¢, de az is lehet, hogy
Sz¢kelyhÁdra vagy DiÂszegre, ahol akkoriban a bujdosÂk vez¢re, Wessel¢nyi PÀl tartÂzkodott. Ezzel szemben Per¢nyi Gy´rgy, akit a leginkÀbb kerestek, parasztruhÀba
´lt´z´tt, ¢s egy ¡res v´d´rrel a kez¢ben Àts¢tÀlt k´z´tt¡k; nem ismert¢k fel.
Ezek utÀn a m¢rt¢ket nem tudÂ gazemberek gy¡lev¢sz hada Ugocsa vÀrmegy¢bûl
Àtcsapott SzatmÀrba, ¢s v¢gigpusztÁtvÀn a Szamosk´z falvait, mÀr a szatmÀri helyûrs¢get fenyegette; a parancsnok, Saponara grÂf pedig bezÀrkÂzott az erûdÁtm¢nybe,
¢s vÀrta, hogy maguktÂl elvonuljanak. Ekkor talÀlkozott vel¡k, tulajdonk¢pp v¢letlen¡l, KÀrolyi LÀszlÂ legidûsebb fia, MihÀly, legalÀbbis Ágy k¢pzelj¡k. BÀr azon sem csodÀlkoznÀnk, sût inkÀbb dicsûs¢g¢re vÀlt volna, ha ¢rtes¡lv¢n az esem¢nyekrûl, felk´ti
kardjÀt, lÂra pattan, ¢s leendû rokonai, a Per¢nyiek szabadÁtÀsÀra indul. Azt persze
nem tudhatta, hogy m¢gsem lesz Per¢nyi JÀnos az û sÂgora, mert ¢ppen az û halÀla
miatt kell majd (ha eltekint¡nk Per¢nyi fogsÀgÀtÂl) az esk¡vût egy ¢vvel k¢sûbbre halasztani.
Az apa, KÀrolyi LÀszlÂ a fent Árt esem¢nyek idej¢n a B¢cshez k´zel esû Kismartonban vÀrta, hogy ÀthÁvjÀk a haditanÀcs ¡l¢s¢re, ¢s azon t´prengett, vajon elfogadja-e a
Saponara grÂf nyilvÀnvalÂ alkalmatlansÀga miatt r´videsen szabaddÀ vÀlÂ szatmÀri
fûkapitÀnyi tiszts¢get, amelyet minden bizonnyal neki ajÀnlanak majd fel. A d´nt¢st
az nehezÁtette meg, hogy az Ãj fûparancsnok mell¢ kineveztek volna egy parancsnokhelyettest is, ez a parancsnokhelyettes n¢met lett volna, ¢s a belsû kapu kulcsa habÀr
az ¢n kezemben, hanem a k¡lsû¢ a n¢met kommendÀns kez¢ben forogna. ýfels¢ge
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tehÀt nem bÁzik bennem; az¢rt nem akarvÀn ûfels¢g¢nek semmirevalÂ szolgÀja lenni,
inkÀbb megmaradn¢k eddigi Àllapotomban ¢s hivatalomban. MÀsr¢szrûl azonban, ha
a fûkapitÀnyi hivatalt fel nem veszem, lÀtszom ûfels¢ge grÀciÀjÀt semmibe vennem, s
mind magamnak, mind gyermekeimnek nagy kÀrt azzal okoznom. MÀsik dolog, hogy
birtokaim azon vÀrmegy¢ben SzatmÀr k´r¡l vannak, b¢k¢tlen idûkben azokat megv¢dhetn¢m, b¢k¢s idûkben kijÀrhatn¢k a vÀrbÂl gazdÀlkodni. Harmadik dolog, hogy
ÀllÁthatnak helyettem oly embert fûkapitÀnynak, ki az ¢n birtokaimon ¢lûsk´dik, ¢s
rÀszabadÁtja katonÀit az ¢n jÂszÀgaimra: sÃlyos megfontolnivalÂk.
KancellÀrius uram is vÀltig mondja, hogy (akkoriban a vÀci p¡sp´k volt a kancellÀr):
ha mÀr ide bolondÁtott Kismartonba, ne bocsÀssam ki markombÂl a szerencse ¡st´k¢t.
°n viszont Ãgy hallottam ¢s Ãgy tudom, hogy MagyarorszÀg v¢gvÀraiban eddig m¢g
minden¡tt magyar k¢zben forognak a kulcsok (ezt bizony rosszul tudta KÀrolyi LÀszlÂ,
vagy inkÀbb nem akarta jÂl tudni), Ágy van ez Gyûr´tt, Ágy van ez KomÀromban; hÀt
ne az ¢n fûkapitÀnysÀgom legyen a rossz p¢lda, hogy a kulcsok magyar k¢zbe sajÀt
Magyar HazÀnkban ne adassanak. MÀsik dolog, mi¢rt k´ssem ¢n le ¢letemet, szabadsÀgomat, ha a fûkapitÀnysÀgot Ágy nem bÁrhatom, mint boldog eml¢kezetü szent kirÀlyok idej¢n bÁrtÀk eleim s elûdeim? így ¢n ott nem t¢nyleg, hanem csak n¢vleg lenn¢k fûkapitÀny, ami¢rt is harmadik s minden eddigin¢l sÃlyosabb dolog: ha a vÀrnak
dolga ostromra kelne, ¢n ottan semmi sem lenn¢k, nem parancsolhatn¢k, vagy ha
parancsoln¢k is, nem fogadnÀnak szÂt; azonban ha a vÀr, mitûl Isten ûrizzen, elesne,
az nekem egyenlûk¢ppen tulajdonÁttatn¢k, mint mÀsoknak, vagy talÀn m¢g sokkal
inkÀbb, ¢s KÀrolyi LÀszlÂ ezen t´prengett egy ÀllÂ h¢ten Àt.
Mire azonban mindezt v¢giggondolta, egyszersmind a kancellÀr (pontosabban a
kancellÀri tiszts¢get ideiglenesen bet´ltû vÀci p¡sp´k) azt is tudomÀsÀra hozta, hogy:
sajnos m¢gsem ût kÁnÀlja meg az uralkodÂ a szatmÀri fûkapitÀnysÀggal, hanem valaki
mÀst, egy olasz tÀbornokot, az¢rt fûispÀn uram hazautazhat, addigra KÀrolyi LÀszlÂnak mÀr csak az¢rt is igen sietve kellett hazat¢rnie, mert a nyÀri hûs¢gben a szertartÀst
bajosan lehetett volna halogatni; ugyanis a vÀci p¡sp´k ¡zenet¢vel egy idûben kapott
hazulrÂl ¢rtesÁt¢st a legidûsebb fiÀval t´rt¢nt siratni valÂ esem¢nyrûl, valamint arrÂl,
hogy a temet¢s annak rendje ¢s mÂdja szerint elû van k¢szÁtve.
M¢g Ágy is, bÀrmennyire sietett az apa, napokig tartott az Ãt, ¢s nem hallgathatjuk
el, hogy fia temet¢s¢n a leÀnyok ¢s az asszonyok nemcsak zokogtak, hanem ´klendeztek is; de m¢g a f¢rfiak is, pedig ûk csatat¢ren, vesztûhelyek mellett ¢pp el¢gszer szÁvhattak be hasonlÂ kigûz´lg¢seket, rosszul bÁrtÀk az est¢be nyÃlÂ halotti bÃcsÃztatÂt.
Meg sem prÂbÀljuk leÁrni az apa ¢rz¢seit, amelyeket az utÂbb dicsûs¢gesnek beÀllÁtott,
Àm alapjÀban v¢ve m¢giscsak v¢letlenszerü halÀl vÀlthatott ki. Ugyanis a halott ifjÃ
zseb¢ben felbontatlanul talÀltÀk a jÂl ¢rtes¡lt jezsuita pÀter, ZsÀmbÀr MÀtyÀs level¢t,
amelyben Âva inti a fiatal urat, hogy nagysÀgod lefele j´vet igencsak magÀra vigyÀzzon
¢s k¢tfele n¢zzen, de a vid¢ken portyÀzÂ kuruc tolvajok miatt legjobb lenne, ha nagysÀgod ki sem tenn¢ a lÀbÀt NagykÀrolybÂl.
El is hangzott a halotti pr¢dikÀciÂban, hogy a hozzÀnk Árott leveleket ajÀnlatos kibontani, ¢s figyelmes v¢gigolvasÀsukat puhÀn heny¢lû szÁvvel ne halogassuk, mivel
nem vagyunk tudÂi, mely sorokban szÂlal meg ¢letmentû jÂ tanÀcs, ¢s mely sorok rejtik Isten ¡zenet¢t. LÀm csak, a nagy Julius Caesar is, minû b´lcs ¢s k´r¡ltekintû volt
a hadszÁnt¢ren, hanem b¢keidûben elbizakodvÀn, û maga egyengette romlÀsÀnak ÃtjÀt, mert olvasatlanul zseb¢be gyürte azt a levelet, amely a rÀ leselkedû veszedelemre
figyelmeztette volna; ahogy az Plutarchus nagy müv¢ben meg van Árva. (KÀrolyi LÀsz-
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lÂ k´nyvei k´zt megvolt a PÀrhuzamos ¢letrajzok latin fordÁtÀsa, de sem û, sem a fia nem
olvasta v¢gig.) MiutÀn pedig Szücs¢k elszÀntÀk magukat rÀ, hogy leszÀmolnak Per¢nyi¢kkel, nehezen lÀtom a Per¢nyi urak szabadÁtÀsÀnak mÂdjÀt, valameddig el nem
vÀlik ezen hÀborÃsÀg vagy fegyver, vagy b¢kek´t¢s Àltal, mert ez az ellens¢g sem Erd¢ly
fejedelm¢tûl, sem a t´r´ktûl nem akar f¡ggeni; hogy pedig maguk jÂszÀntÀbÂl szabadon bocsÀssanak valakit, ha egyszer mÀr kez¡kbe ker¡lt, alig hihetem.
RÀadÀsul, mÀr Ãtban a csalÀdi sÁrbolt fel¢, szembej´tt a gyÀszmenettel a nyalÀbvÀri
Nagy MihÀly nemr¢g emlÁtett fia, Nagy Geczi, egy alattomos tekintetü, rossz arcÃ leg¢ny. Nem tudjuk, honn¢t j´tt, ¢s hogyan ker¡lt ide; ha sejtette volna, hogy a t´rv¢nyes kirÀlyi hatalom k¢pviselûje ma temeti elsûsz¡l´tt fiÀt, NagykÀrolynak bizonyÀra m¢g a k´rny¢k¢t is elker¡li. °ppens¢ggel azzal is gyanÃsÁthattÀk volna, hogy Majos
Ferenc ¢s a Szücs testv¢rek szÀmÀra k¢mkedik, de nem ez¢rt ÀllÁtottÀk meg, ez akkor
m¢g senkinek sem jutott esz¢be, hanem az¢rt, mert volt egy olyan hiedelem, hogy
bÀrki fia, ha idegen hatÀrbÂl j´n szembe a gyÀszmenettel, szerencs¢tlens¢get hoz.
Nagy Geczi talÀn ¢ppen ezt a bajt akarta elhÀrÁtani (ha mÀr nem jutott esz¢be, hogy
idûben kit¢rjen), talÀn emiatt k¢rt, mik´zben bajszÀt p´d´rte, a nyitott koporsÂban
fekvû holttetem dolmÀnyÀrÂl egy ez¡stgombot; vagy inkÀbb kettût-hÀrmat. (Sz¢pek
voltak azok a gombok; csak a lûcsei gombk´tû munkÀja beleker¡lt vagy hÀrom r¢nes
forintba.) Mire az alispÀn, Domahidy MiklÂs, aki t´bb okbÂl is haragban volt a fûispÀnnal, de a temet¢sre az¢rt el kellett j´nnie, fellobbanÂ d¡h¢ben t¡st¢nt elrendelte,
hogy: huszon´t pÀlca vÀgass¢k az elvetem¡lt pimaszra. Csakhogy ez a rendelkez¢s
nem bizonyult v¢grehajthatÂnak: r¢szben az elhunyt irÀnti kegyeletbûl, r¢szint ¢ppen
azon babonÀs ¢rz¢s miatt, amely a gyÀszmenetet megakasztotta, ¢s a jelenlevûk arcÀn
zavart csodÀlkozÀs kinyomatÀban t¡kr´zûd´tt. Amikor pedig leghÀtulrÂl olyasf¢le
hangok hallatszottak, hogy àne bÀntsÀtok a mi kutyÀnk k´lyk¢tÊ, akkor az is kider¡lt,
hogy Nagy Geczi nemesember, Ágy tehÀt nem lehet megbotozni. Vagyis lehetne, csak
nem szabad.
Tekintettel a nyalÀbvÀri j´vev¢ny nemess¢g¢re ¢s pimaszsÀgÀra, nem csodÀlkozhatunk sem azon, hogy mire besz´gelt¢k a koporsÂt, KÀrolyi MihÀly dolmÀnyÀrÂl az ´szszes ez¡tgomb eltünt, sem pedig azon, hogy Nagy Geczi a temet¢s utÀn hÁvatlanul is
kivette r¢sz¢t a halotti torbÂl; igaz ugyan, hogy a legutolsÂ asztalhoz ¡ltett¢k, de ott
legalÀbb az asztalfûn foglalt helyet. àInkÀbb vagyok elsû leg¢ny hÀtul, mint hÀtsÂ leg¢ny el´lÊ: Ágy rikkantott nagy vidÀman, ¢s hogy megmutassa, mennyire nem f¢l a
forrÂ levestûl, puszta k¢zzel halÀszta ki a kond¢rbÂl a darabokra vÀgott, pÀrolgÂ disznÂg¢g¢t, ¢s az ujjaira hÃzkodta. Ebbûl aztÀn kis hÁjÀn vereked¢s lett, mivel szÂba ker¡lt, hogy Olajos KÀlmÀnnak olyan szûr´s a kisebbik leÀnya, mintha medv¢k is volnÀnak a felmenûi k´zt MÀramarosbÂl vagy az Avas-vid¢krûl, de m¢g valÂszÁnübb, hogy
Olajosn¢ meghÀgatta magÀt a vÀradi pasa kedvenc majmÀval. De aztÀn m¢gsem lett
vereked¢s, vagy ha lett is, nem ebbûl. Tudniillik Nagy Geczinek, nemhiÀba volt elsû
leg¢ny hÀtul, vajmi kev¢ss¢ tetszettek a fapoharak. NetalÀntÀn nincs el¢g ez¡stkupÀja
fûispÀn uramnak? Vagy tÀn attÂl f¢l ûnagysÀga, hogy az ¢rt¢kes jÂszÀgnak lÀba k¢l?
HÀt mit k¢pzel rÂlunk, becs¡letes magyar nemesekrûl? ögyhogy ¢n azt javallanÀm,
ne is pohÀrbÂl, de csizmaszÀrbÂl igyuk a labancok borÀt!
Csurogtak mÀr a csizmÀk, amikor valakinek esz¢be jutott: ha van olyan leg¢ny, aki
felmenne B¢csbe, s felszÀntanÀ a csÀszÀr udvarÀt, annak ¢n m¢g a segge likÀbÂl is megiszom a bort! Mire t¡st¢nt elûker¡lt egy hurkat´ltû, ¢s azzal n¢gy pint bort lehetett
egyszerre felszÁvni, ugyanis HagymÀs Marci, aki mÀr nemigen tudott lÀbra Àllni, de a
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kez¢t az ¢g fel¢ nyÃjtogatni m¢g tudta, megesk¡d´tt rÀ, hogy B¢csbe most nem megy
el, de mihelyt kijÂzanodik, megtanÁtja kesztyübe dudÀlni a kassai fûkapitÀnyt. Csakhogy kesztyübe dudÀlni a rendbontÀs hallatÀn odasietû szolgabÁrÂ, MosolygÂ TamÀs
k¢nyszer¡lt, mivel tÃl k´zel hajolt HagymÀs Marcihoz, aki addigra mÀr n¢gyk¢zlÀb
kuporgott az asztalon a ki¡rÁtett hurkat´ltû mellett, ¢s aki fel¡lrûl kezdte a r¢szegesked¢st, m¢gis alulrÂl rÃgott be. Akkor aztÀn Vincze AndorjÀs kirohant az ¢jszakÀba,
s torkaszakadtÀbÂl ordÁtotta, hogy ´sszevagdalja Nagy Geczit. Mire Nagy Geczi: àVagdalod bizony, amit ideszartamÊ, Ágy kiÀltott egy bokor m´g¡l; hiÀba tartotta magÀt
bÀtor embernek, most az egyszer megijedt egy kiss¢.
Erre f´l Vincze AndorjÀs megindult a hang utÀn, tudniillik vaks´t¢t volt, ¢s k´zben
megparancsolta egy GrÀnitz nevü embernek, hogy szaladjon a cajthÀzba, ¢s hozza
gyorsan a kardjÀt; a kardnak azonban semmi hasznÀt nem veheti, mert nem tudja
kihÃzni: talÀn belerozsdÀsodott a h¡velybe. (Hallatlan dolog, ebben a hÀborÃs idûben!) Ekkor berohan az egyik szobÀba, f¢lretaszigÀlja a feket¢be ´lt´z´tt asszonyokat,
¢s a kardot h¡velyest¡l az asztal lÀbÀhoz verdesi; majd kioson, ¢s Âvatosan k´rbetapogatÂzik, amÁg egy bokor m´g´tt meg nem ÀllapÁtja, hogy: az idûk´zben kereket oldott Nagy Geczinek volt igaza, legalÀbbis ami az ´sszevagdalÀst illeti.
Nagy Geczi elbujdosott, beÀllt katonÀnak. Vagy fogsÀgba esett, vagy levÀgtÀk. A jÂ
Isten a megmondhatÂja, hol ¢s hogyan veszett el.
Ennyit mondhatunk el szeg¢ny KÀrolyi MihÀlyrÂl, vagyis l¢nyeg¢ben annyit, hogy
fiatalon halt meg, s hogy az apja szeme lÀttÀra, ez¡stgombok n¢lk¡l temett¢k el.
A k´z¢psû fiÃrÂl, IstvÀnrÂl m¢g ennyi sem mondhatÂ. Igaz ugyan, hogy û is fiatalon
veszett el, s hogy vele egy¡tt bizonyÀra elvesztek a dolmÀnyÀra varrt ez¡stgombok is,
de az mÀr nem igaz, hogy az apja szeme lÀttÀra temett¢k el, sût valÂszÁnüleg el sem
temett¢k.
Mielûtt elmondanÀnk, hogyan veszett oda KÀrolyi IstvÀn a zentai csatÀban (merthogy akik lÀttÀk, ott lÀttÀk utoljÀra, s az apa is mindhalÀlig Ãgy tudta, hogy: mÀsodik
fiam is, KÀrolyi IstvÀn ûfels¢ge szolgÀlatÀban Szeged alatt, Zenta nevü faluhelyn¢l vÀgatott le a tatÀroktÂl), s mielûtt sorra venn¢nk a csatÀnak t´rt¢net¡nkre n¢zve fontos
t´bbi mozzanatÀt, elûre kell bocsÀtanunk, hogy zentai csatÀbÂl nem egyet, hanem kettût tart szÀmon a tizenhetedik szÀzad v¢gi hadt´rt¢net; mindk¢t alkalommal a csÀszÀri
csapatok gyûzt¢k le a t´r´k´ket, Àm a k¢t gyûzelemnek merûben k¡l´nb´zû ¢rt¢ke ¢s
jelentûs¢ge volt. A mÀsodik zentai csatÀra ¢ppen t´rt¢net¡nk fûsodrÀval egy idûben,
1697 kora ûsz¢n ker¡lt sor; ezt a kortÀrsak vilÀgraszÂlÂ diadalk¢nt ¡nnepelt¢k, ¢s valÂban, r¢szint a szerencs¢nek, r¢szint a fûvez¢r rÀtermetts¢g¢nek k´sz´nhetûen ezzel
a hadiesem¢nnyel ¢rt v¢get a t´r´k vilÀg MagyarorszÀgon. Az elsû zentai csata viszont,
amely tÁz ¢vvel ¢s tizenegy hÂnappal korÀbban, 1686. oktÂber 15-¢n zajlott, ¢s amely
a mi szÀmunkra d´ntû fontossÀgÃ, a magyar t´rt¢nelem szempontjÀbÂl inkÀbb csak
epizÂd volt, Szeged visszafoglalÀsÀnak egyik mell¢kesem¢nye.
Ebbûl a csatÀbÂl vette ki r¢sz¢t az akkor huszon´t esztendûs KÀrolyi IstvÀn, egyike
a hamar lehullÂ magyar csillagoknak. (Igaz ugyan, hogy az EurÂpai TheÀtrum tizenhetedik szÀzadÀban minden nemzet csillagaibÂl bûven akadt hamar lehullÂ.) Ekkor
lÀttÀk ût utoljÀra, ekkor Árta utolsÂ fennmaradt leveleit, amelyek egy mÃlt szÀzadi lev¢ltÀros ÀllÁtÀsa szerint àked¢lyess¢grûlÊ, tovÀbbÀ àminden irÀnt kiterjeszkedû figyelm¢rûlÊ tanÃskodnak. Nem tudjuk, mirûl szÂltak ezek a levelek, Ágy tehÀt azt is csak
elk¢pzelni prÂbÀlhatjuk, mi lehetett az a minden, amire kiterjeszkedett a fiatal katonatiszt figyelme, mert ami ezen a vilÀgon ideig-ÂrÀig fennmarad, k¢sûbb Ãgyis elpusz-
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tul vagy elv¢sz; nemk¡l´nben t´rt¢nt ez KÀrolyi IstvÀn utolsÂ leveleivel az elmÃlt szÀzharminc ¢v sorÀn.
Ha a szÀzharminc ¢vvel ezelûtti lev¢ltÀros besz¢lte volna el ezt a t´rt¢netet,
k´nnyüszerrel megszÂlaltathatta volna hûseit. Gondolataik menet¢t, akÀr egy t¢rk¢pszelv¢nyekbûl ismert vÀrost, jÀrhatta volna v¢gig. OkoskodÀsait ¢s k´vetkeztet¢seit hûsei kimondott vagy leÁrt szavaiba, mint a bizonyossÀg f´ldig ¢rû k´nt´s¢be, burkolhatta
volna. SajÀt arcÀt elrejthette volna a hiteles t¢nyekbûl, tehÀt a sÀrgult papÁron feket¢llû
szavakbÂl kirajzolÂdÂ r¢gi arcvonÀsok m´g¢; azÂta mÀr az û elrejtett arcÀt is r¢gi arcnak tekinten¢nk.
Ez a tizenkilencedik szÀzadi elbesz¢lû aligha mulasztotta volna el, hogy hûsk¢nt l¢ptesse fel hûs¢t, vagyis hogy szem¡nk el¢ varÀzsolja a hÀromszÀztizenk¢t ¢vvel ezelûtti
csatÀt, amelynek sorÀn a Veterani Frigyes tÀbornok vezette csÀszÀri hadak, k´zt¡k a
BarkÂczy-ezred lovassÀga, r¢szint megfutamÁtottÀk, r¢szint a Tisza egyik holtÀgÀba
szorÁtottÀk a P¢tervÀradrÂl Szeged alÀ k¡ld´tt janicsÀrokat; Ágy a temesvÀri pasa Àltal
felmentûnek szÀnt sereg meg sem kÁs¢relhette a halÀlosan megsebesÁtett Lavergne tÀbornok hely¢be l¢pû rangidûs Wallis ezredes, illetve Strozzi grÂf Àltal ki¢pÁtett ostromzÀr Àtt´r¢s¢t, ami¢rt is mÀr harmadnap tÀrgyalÀs kezdûd´tt, majd pedig, miutÀn a
Szegedet v¢dû t´r´k´k parancsnoka, HasszÀn b¢g felakasztotta magÀt, egyezs¢g j´tt
l¢tre a kapitulÀciÂ felt¢teleirûl.
A tizenkilencedik szÀzadi elbesz¢lû nemcsak a hûst vez¢nyelte volna el a csatÀba,
ezÀltal idût ¢s teret hagyva neki, hogy v¢grehajtsa hûstetteit, hanem az olvasÂt is k¢zen
fogta volna, s mint egy panoptikumban vagy mint egy botanikus kertben, Ãgy vezette
volna v¢gig a hadszÁnt¢ren az elkÀprÀztatott kegyes olvasÂt. Nem azonnal tÀrta volna
ÀmulÂ szem¡nk el¢ az ÀgyÃk torkolatt¡z¢t ¢s a tüz nyomÀban felszÀllÂ f¡stfelhûket,
sem a vÀgtatÂ lovakat vagy a kardpeng¢ken villanÂ napf¢nyt, sem a sz¢tszaggatott holttesteket vagy a vonaglÂ sebes¡lteket; nem, hanem elûbb olvasmÀnyosan ¢s v¢szjÂslÂan
elidûz´tt volna a szûke Tisza habjain, a Tisza-parti sÀrgulÂ füzfÀkon, a szÀradÂ nÀdligetek hajladozÀsÀn az ûszi sz¢lben. Csak ezutÀn pillantanÀnk meg az elhagyott falut
ledûlt kunyhÂival ¢s kivÀgott almafÀival, mert azt m¢gsem k¢pzelhetj¡k, hogy az a
n¢hÀny halÀsz ¢s csemp¢sz, aki jÂnak lÀtta ZentÀn tengetni ¢let¢t, a csata elûtti napig
vÀr a menek¡l¢ssel; ¢s csak a leÁrÀs legv¢g¢n vehetn¢nk ¢szre, hogy a szûke habok
pirosra vannak festve. Csakhogy ekkor mÀr nem ¢rn¢nk rÀ n¢zelûdni, mert mintegy
varÀzs¡t¢sre, most nyÁlna meg f¡l¡nk. MeghallanÀnk az ÀgyÃd´rg¢st, a puskaropogÀst, az ´sszecsapÂdÂ f¢mek csend¡l¢s¢t. A harsogÂ trombitÀkat, a pergû dobot. A fÀjdalmas nyerÁt¢st, a patÀk dobajÀt. A vez¢nyszavakat, a kÂrusban felhangzÂ csatakiÀltÀst, a kÀromkodÀsokat, az innen is, onnan is felhangzÂ h´rg¢st, k¡l´nb´zû vallÀsok
isteneinek szÂlongatÀsÀt, szentek ¢s ¢desanyÀk utoljÀra kimondott nev¢t. Ekkor pillantanÀnk meg egy facsoport mellett Veterani tÀbornokot, akinek a hadjÀrat fûvez¢re,
az eperjesi v¢rt´rv¢nysz¢k miatt k¢sûbb hÁrhedtt¢ vÀlÂ, jelenleg Szolnokon idûzû Antonio Caraffa papÁron jelentûs hadakat, kilenc lovasezredet bocsÀtott rendelkez¢s¢re,
ez azonban t¢nylegesen alig tett ki hÀrom ¢s f¢l ezer hadra foghatÂ ¢lû erût; ugyanakkor a jelent¢sek arrÂl tudÂsÁtanak, hogy P¢tervÀradnÀl tizen´tezer janicsÀr kelt Àt
a TiszÀn, ismeretlen l¢tszÀmÃ tatÀr seg¢dcsapatokkal, tehÀt legalÀbb ´tsz´r´s tÃlerûre
kell szÀmÁtanunk.
LÀtnÀnk Veterani hosszÃkÀs arcÀt, amely a bal szem´ld´k¢t kett¢osztÂ sebhely
miatt, legalÀbbis a szÀzharminc ¢vvel ezelûtt meg nem Árt reg¢nyben, kiss¢ f¢loldalasnak lÀtszana. LÀtnÀnk a szem¢t, amely (hiszen idûs´dû, hadviselt f¢rfirÂl van szÂ)
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mintha finom, sz¡rke porral volna behintve; tovÀbbÀ azt is lÀtnÀnk, hogy tekintet¢ben
sok hÀborÃs tapasztalat ¢s k´r¡ltekintû elszÀntsÀg, sût szigor is t¡kr´zûdik, de kegyetlens¢g nem. LÀtnÀnk a pÀnc¢ling alÂl kicsÃszÂ vilÀgosk¢k selyemkendût, amint meglibben a sz¢lben, ¢s lÀtnÀnk a sz¢l hozta sürü f¡st´t, amelyben egy pillanatra eltünik
a selyemkendû ¢s a kendûvel egy¡tt Veterani tÀbornok.
A f¡stnek term¢szetesen az¢rt kellene Veterani tÀbornokot eltakarnia, hogy a szavaira jobban oda tudjunk figyelni; mert a mi elbesz¢lûnk azt is megengedn¢, hogy
szÂrÂl szÂra v¢gighallgassuk a visszavonulÀsra adott parancsot. Szabad volna csodÀlkoznunk egy kicsit: mi¢rt ¢pp a mieink vonuljanak vissza, hiszen az im¢nti ´sszecsapÀsban derekasan megÀlltÀk a hely¡ket, ¢s a barbÀrok, Áme, sivalkodva menek¡lnek
az ¡resen ÀllÂ kunyhÂk fel¢?
Ezt a k¢rd¢st a meg nem Árt reg¢nyben a seg¢dtiszt, Srûter Miksa kapitÀny tehetn¢
fel; bÀr tisztÀban vagyunk vele, hogy a kiadott parancsot fel¡lbÁrÀlni nem szabad, legkev¢sb¢ csatÀban, ahol minden pillanat szÀmÁt. Hogy azonban ilyen k¢ts¢gek ne gy´t´rjenek benn¡nket, a sohasem l¢tezett mÃlt szÀzadi elbesz¢lû elûsz´r is megÀllÁtanÀ,
vagy inkÀbb dÃsÁtani ¢s tÀgÁtani kezden¢ a pillanatot, mÀsr¢szt Ãgy int¢zn¢, hogy ebben a dÃsÁtott pillanatban Srûter Miksa puskagolyÂtÂl talÀlva rogyjon ´ssze, mi pedig
az epizÂd fel¢nk vÀgtatÂ hûs¢vel, KÀrolyi IstvÀnnal egy¡tt hallgathatnÀnk v¢gig az
elbesz¢lû vÀlaszÀt, aki a hadvez¢r helyett n¢hÀny r´vidre fogott bekezd¢sben kifejten¢,
hogy: az adott helyzetben csak ezzel a paranccsal tudjuk elej¢t venni a fosztogatÀsnak,
vagyis a fegyelem felbomlÀsÀnak, ¢s hogy: az ellens¢g a megfutamodÀst valÂszÁnüleg
csak szÁnleli, ¢s hogy: a falu m´g´tti magaslaton ¡tegek lehetnek felÀllÁtva, amire t´bbek k´z´tt a mÀlhÀs Àllatok mozgÀsÀbÂl lehet k´vetkeztetni, ¢s hogy: nem volna jÂ
gyalogsÀgunkat, amely egy¢bk¢nt is k¢nyelmes c¢lpontot kÁnÀlna a hÀzak m´g´tt rejtûzk´dû ellens¢ges l´v¢szeknek, mintegy belevez¢nyelni az ÀgyÃk torkÀba. MiutÀn
ilyen r´vid ¢s k´z¢rthetû formÀban tisztÀzÂdnÀnak az adott helyzet alapvonalai, r´gt´n arrÂl is tÀj¢koztatÀst kapnÀnk, hogy: a visszavonulÀs r´vid lesz, mivel a v¢gelÀthatatlan sÁk terepen amÃgy sem volna hovÀ menek¡lni, tehÀt egy ´tszÀz l¢p¢snyire fekvû,
k¢t oldalrÂl bokrok Àltal fedett m¢lyed¢sbe hÃzÂdunk vissza. Ez valami sek¢ly tÂ vagy
morotva lehetett, amely azonban teljesen kiszÀradt az elmÃlt hetek sorÀn, sima ¢s kem¢ny az alja. Itt emlÁthetn¢ meg az elbesz¢lû, hogy abban az ¢vben soha nem tapasztalt
szÀrazsÀg volt, jÃnius v¢ge Âta jÂformÀn egy csepp sem esett; m¢g szeptemberben ¢s
oktÂber elsû fel¢ben is teljesen szÀraz volt az idû. Ezzel magyarÀzhatÂ, hogy a barbÀr
lovassÀg, amelyet m¢g nem lÀthatunk, de amely mÀr javÀban k´zeledik P¢tervÀrad
felûl, s ebben a dÃsÁtott pillanatban legfeljebb mÀsf¢l vagy k¢tm¢rf´ldnyire van tûl¡nk,
oly k´nnyen Àtkelhetett a TiszÀn; s fûleg ezzel magyarÀzhatÂ az a k¢sûbb rendkÁv¡l
fontossÀ vÀlÂ k´r¡lm¢ny, hogy m¢g a mai napon, tehÀt 1686. oktÂber 15-¢n, szerdÀn
k¢sû d¢lutÀn az embermagassÀgÃ szÀraz fü kigyullad, ¢s a hetek Âta szomjazÂ, elvadult, bozÂtos vid¢k a csonttÀ szikkadt f´ldig le fog ¢gni.
(Lesz majd egy tanÃvallatÀs tizenk¢t ¢vvel k¢sûbb, 1698-ban, amikor egybehangzÂan fogjÀk t´bben is ÀllÁtani, hogy: Szeged visszavÁvÀsakor egyfolytÀban zuhogott az
esû, ¢s hogy: Veterani katonÀi, k´zt¡k a BarkÂczy-lovasezred, nyakig Ãsztak a sÀrban.
De nem baj, kicsire nem adunk.) A papÁron felsorakozÂ szavak vez¢re v¢g¡l azt is elmagyarÀzza, hogy: a t´r´k lovassÀg eddig ugyan m¢g nem mutatkozott, de bÀrmikor
szÀmÁtani lehet felbukkanÀsÀra; tehÀt BarkÂczy Ferenc oldalt, annÀl a magÀnyosan
ÀllÂ rezgûnyÀrfÀnÀl sorakoztassa fel a dragonyosokat ¢s a magyar huszÀrokat. VÀrjÀk
meg, amÁg a t´r´k´k vel¡k egy vonalba ¢rnek, ekkor szorÁtsÀk ûket a folyÂpart, illetve

MÀrton LÀszlÂ: MegosztottsÀg (II) ã 971

a m¢lyed¢sben ÀllÂ gyalogsÀg fel¢, amely azt a parancsot fogja kapni, hogy: akkor nyissanak t¡zet, egy pillanattal sem hamarabb, az ellens¢gre, amikor az hat-nyolc l¢p¢snyire megk´zelÁti ûket; mÀrpedig a t´r´k lovassÀg a sürü, t¡sk¢s bozÂt miatt mÀs irÀnyba, mint a kiszÀradt meder fel¢ aligha kanyarodhat. Az epizÂd hûs¢t, KÀrolyi IstvÀnt
a XIX. szÀzadi elbesz¢lû ezzel az utasÁtÀssal k¡lden¢ vissza BarkÂczyhoz, ¢s ezÀltal a
feldÃsÁtott pillanat bubor¢kjÀt is elpukkasztotta volna. Most nyÁlna mÂd ismertetni az
elûzû k¢t ¢s f¢l ¢vtized fontosabb katonai esem¢nyeit, k¡l´n´s tekintettel Veterani Frigyes pÀlyafutÀsÀra. LÀtnÀnk ût B¢cs 1683-as t´r´k ostroma sorÀn, a dunai hÁdfûÀllÀs
v¢delm¢ben. Szinte karnyÃjtÀsnyi k´zels¢gbûl figyelhetn¢nk a felsû-magyarorszÀgi
harcokat, mindenekelûtt az 1684-es eperjesi rajta¡t¢st, amelynek sorÀn az ¢jszaka s´t¢tj¢ben megszÂlalÂ huszonnyolc fontos tÀbori ÀgyÃk, a vÀrfal m´g¢ rep¡lû bombÀk
¢s a villÀmgyorsan elharapÂdzÂ lÀngnyelvek egy alvilÀgban jÀtszÂdÂ szomorÃjÀt¢k vad
sz¢ps¢geit tÀrnÀk a figyelmes olvasÂ el¢. Az elbesz¢lû a vadreg¢nyes leÁrÀsba feltün¢s
n¢lk¡l beleszûhetn¢ azt a k´zlendûj¢t is, hogy a BarkÂczy-ezredet, soraiban KÀrolyi
IstvÀnnal, ekkor rendelte a haditanÀcs Veterani parancsnoksÀga alÀ, akit a k´vetkezû
¢vben, amikor Scherffenberg altÀbornaggyal egy¡tt bevonul az ´nÀllÂsÀga v¢gnapjait
¢lû Erd¢lybe, l¢ptetnek elû tÀbornokkÀ.
Ez alkalommal ideje volna ÀbrÀzolni KÀrolyi IstvÀnnak legalÀbb egy vagy k¢t eml¢kezetre m¢ltÂ haditett¢t, p¢ldÀul amikor Veterani felhatalmazott k´vet¢t, Patachichot, aki Margita ÀtadÀsÀrÂl szeretett volna tÀrgyalni, de tÃl k´zel mer¢szkedett a kapuhoz, ¢s a kirohanÂ kurucok a szakÀllÀnÀl fogva kezdt¢k vonszolni befel¢, KÀrolyi
IstvÀn ragadta ki a halÀlos veszedelembûl, m¢ghozzÀ oly eredm¢nyesen, hogy a kuruc
tisztek egyike, Ottlik Gy´rgy, aki egy¢bk¢nt Patachich tûrbecsalÀsÀnak terv¢t kifûzte,
a sajÀt jÂszÀntÀbÂl kÁv¡l maradt a kapun, ¢s ÀtÀllt a csÀszÀriak oldalÀra, Ãgyhogy a
k´vetkezû ¢vben, 1686-ban, amelynek ûsz¢n epizÂdunk jÀtszÂdik, s amelynek nyarÀn
a Veterani-hadtestet °szak-Erd¢lybûl Buda alÀ vez¢nyelt¢k a megfogyatkozott ostromlÂ sereg l¢tszÀmhiÀnyÀnak pÂtlÀsa v¢gett, Ottlikot a budai ostrom alatt mindv¢gig
ott lÀtnÀnk a BarkÂczy-ezredben, KÀrolyi IstvÀn mellett k¡zdeni. A margitai hûstett
leÁrÀsÀnak egyetlen l¢nyeges akadÀlya van: az, hogy nem t´rt¢nt meg. Ottlik, SÀros
vÀrmegyei nemesember l¢v¢n, mÀr az eperjesi rajta¡t¢skor ÀtÀllt Veteranihoz (talÀn
mondott is egyet-mÀst a vÀrfalak gyenge pontjairÂl), bÀr ebben kis hÁjÀn meggÀtolta
ût a velesz¡letett jellemszilÀrdsÀg.
így tehÀt KÀrolyi IstvÀn azon haditett¢re, amelyet beleszûhetn¢nk a szÀzharminc
¢ve meg nem Árt reg¢nybe, mÀr csak a budai vÀr ostroma k´zben ker¡lhet sor. Ahhoz
viszont, hogy egy ilyen haditettet megjelenÁthess¡nk, le kellene Árnunk magÀt az ostromot is, vagy legalÀbb a hÀromszÀz ¢vvel ezelûtti BudÀt ¢s Pestet kellene rÀvarÀzsolnunk a szÀzharminc ¢vvel ezelûtti megsÀrgult papÁrra ä ez pedig eltereln¢ az olvasÂ
figyelm¢t a n¢hÀny h¢ttel k¢sûbb zajlÂ zentai csatÀrÂl, ahol KÀrolyi IstvÀnnak nyoma
veszett.
Maga Veterani csak augusztus legv¢g¢n, tÁz nappal az utolsÂ, d´ntû roham elûtt
¢rkezett ´t lovasezred ¢l¢n Pest mell¢. A nagyvezÁr szeme lÀttÀra Àtkelt a Gell¢rthegy
lÀbÀnÀl ¢pÁtett hajÂhÁdon, majd a vÀr alatt k´r¡lmenve tÀborba szÀllt a csillagsÀncok
k´z´tti ter¡leten. çm a BarkÂczy-ezred (valamint a kieg¢szÁt¢s¡l hozzÀrendelt SzatmÀr vÀrmegyei band¢rium, amelynek egyik kapitÀnya volt KÀrolyi IstvÀn) mÀr jÃliusban, a budai lûportorony robbanÀsa elûtti napokban is harcra k¢szen Àllt a hadisten szÁnjÀt¢kÀnak Duna-parti porondjÀn. Ugyanaz volt a feladata, ami majd oktÂberben, a szegedi hadjÀrat sorÀn, Zenta mellett is lesz: fedeznie kellett az ostrommüveket
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a nagyvezÁr bÀrmikorra vÀrhatÂ tÀmadÀsaival szemben. A nagyvezÁrt SzulejmÀn pasÀnak hÁvjÀk, ¢s egyelûre Sz¢kesfeh¢rvÀrrÂl igyekszik utÀnpÂtlÀst juttatni a budai vÀrba; a zentai csatÀban r´videsen ût is viszontlÀtjuk.
KÀrolyi IstvÀnrÂl annyit tudunk, hogy k¢t Ázben is megsebes¡lt az 1686-os esztendû
sz¡rk¢sk¢k ege alatt, amelyen Ãgy lÂgnak a ritkÀs felhûk, mint megannyi pÂkhÀlÂ, ¢s
Ãgy vilÀgÁt a nap, mint egy ¢gve felejtett mennyezeti lÀmpa egy k¢sûbbi ¢vszÀzadbÂl.
EgymÀs mell¢ dobÀlva Ãgy hevernek a fel- ¢s megperzselt hajdani tÀjak, amelyeket a
mÃlt szÀzadi elbesz¢lû k´nnyüszerrel bejÀrhatott volna m¢g, mint ´sszefirkÀlt, felkunkorodÂ papÁrlapok. Azt kell hinn¡nk, hogy nemcsak az ¢rint¢stûl, de puszta pillantÀsainktÂl is elszakadnak. Egyszer a bal karjÀra kap egy kardvÀgÀst, egyszer pedig lÀndzsaszÃrÀs ¢ri.
Ami a kardvÀgÀst illeti, valÂszÁnünek tartjuk, hogy m¢g a lûportorony robbanÀsa
elûtt, jÃlius huszonegyedik¢n esett meg egy kisebb ´sszecsapÀs alkalmÀval; mert azt
a vÀltozatot, amely szerint jÃlius huszonkettedik¢n hajnalban, amikor megrÀzkÂdott
¢s felbûd¡lt a f´ld, ¢s mintha kett¢repedt volna a budai vÀrhegy, tüzoszlop t´rt fel a
rÂzsaszÁnü fÀtylakkal keretezett hamvask¢k ¢g fel¢ onn¢t, ahol egy perccel azelûtt m¢g
az ostromlottak lûportornya Àllt, ennek nyomÀban pedig akkora f¡st- ¢s porfelhû szÀllt
fel, hogy aznapra v¢gk¢pp eltakarnÀ, ha a JÀnos-hegy tetej¢rûl pillantanÀnk a sz´rnyü
lÀtvÀny fel¢, szem¡nk elûl a felkelû napot, ¢s e lassan terjengû, sürü fellegbûl kû- ¢s
v¢resû hullt mind a n¢gy ¢gtÀj fel¢, valamint emberi testr¢szek, sz¢troncsoltak ¢s jÂl
felismerhetûk, Ãgyhogy az ¢ppen ûrs¢get ÀllÂ ¢s a borzadÀlytÂl kûv¢ dermedû KÀrolyi
IstvÀn ¢gnek emelt bal karjÀra olyan sÃllyal ¢s erûvel zuhant egy kardot szorongatÂ
k¢z, hogy arasznyi hosszÃsÀgÃ, tÀtongÂ vÀgÀst ejtett rajta: ezt a vÀltozatot nem tartjuk
hihetûnek. El¢g annyit mondanunk, hogy a seb nem volt vesz¢lyes. Egy brandenburgi
seborvos k´t´zte be; n¢hÀny h¢t mÃlva mÀr csak a gyÂgyult heg fog lÀtszani.
Enn¢l is nagyobb k¢tellyel kell szemben¢zn¡nk a lÀndzsaszÃrÀst illetûen: csak talÀlgathatjuk, milyen m¢lyen hatolt a dzsida hegye KÀrolyi IstvÀn mellkasÀba. Az k¢ts¢gtelen, hogy nem hÀtulrÂl ¢rte KÀrolyi IstvÀnt a d´f¢s, ha egyÀltalÀn ¢rte; mert ebben mÀr nem vagyunk annyira biztosak. Sût arra sem mern¢nk megesk¡dni (amint
lesznek majd, akik megesk¡sznek rÀ), hogy ez a d´f¢s vagy szÃrÀs, ha t¢nyleg bek´vetkezett, nem inkÀbb k¢sszÃrÀs volt-e. IgazÀn nem akarjuk halmozni a bizonytalansÀgot; m¢gis, mint porfelhû a levegûbe rep¡lt falak omlad¢kÀt vagy a nagyvezÁr fel¢nk
vÀgtatÂ sereg¢t, Ãgy takarja el szem¡nk elûl a k¢tely a hûst ¢s a hûsiess¢get egyarÀnt.
Augusztus tizennegyedik¢n (t´bb mint hÀrom h¢ttel a lûportorony robbanÀsa
utÀn), amikor a t´r´k v¢dûsereg, ¢rtes¡lve a nagyvezÁr k´zeledt¢rûl, arrafel¢ prÂbÀlt
kit´rni, ahol jelenleg a MÂricz Zsigmond k´rt¢r van, aznap a Sas-hegy felûl, a szûlûk
partjÀn az eg¢sz brandenburgus had fek¡dt, BudÀhoz beljebb a szÀllÀsok ¢s a bombacsinÀlÂ hely. H¢vizekn¢l a fûvez¢r, Carolus Lotharingiae Dux, felsû h¢vizekn¢l generÀl StÀremberg vett kvÀrt¢lyt. Szent PÀl v´lgye felett egy magas dombon ÀllÁttatott
a sv¢kusok gyalogsÀga; nyolc ÀgyÃjuk volt, mikkel sz¡netlen hozzÀlûd´ztek a vÀrhoz.
Sz¢ltiben hÀzakat rontottak le, a fÀkat kivÀgtÀk. Szent Gell¢rthegynek oldalÀban tÃlnan, fel¡l mezûnek, volt szÀllva bavÀriai Herceg-Elector minden û hadaival, saxoniai
hadakkal egy¡tt. Ennek batt¢riÀi vÀrhoz voltak irÀnyozva Szent Gell¢rthegy alatt, Feh¢rvÀri kapuhoz k´zel, s valakit ûk meglûnek, az meg vagyon lûve. Ugyanekkor a magyarok egy mÀsik t¢ren vÀrakoztak a pesti oldalon, a Duna egyik mell¢kÀgÀnÀl, amelynek iszapos medr¢ben javar¢szt mÀr elpusztultak a halak, nagyjÀbÂl a mai MikszÀth
KÀlmÀn t¢r hely¢n.
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Inn¢t generÀl D¡newald elûsz´r a Csepel-szigetre vez¢nyelte ûket, ahol azok a leÀnyok ¢s asszonyok raboskodtak, akiket m¢g jÃlius 21-¢n prÂbÀlt AbdurrahmÀn pasa
kimenekÁteni az addigra mÀr k´r¡lzÀrt budai vÀrbÂl; inn¢t aztÀn egy Ãjabb utasÁtÀs
¢rtelm¢ben Àt kellett Ãsztatniuk a budai oldalra, ¢s °rdn¢l, egy bozÂtosban elrejtûzni¡k. Itt mÀr k´zel voltak a nagyvezÁr tÀborÀhoz.
Hogy mennyire k´zel, talÀn ezt akarta kif¡rk¢szni Ottlik Gy´rgy ¢s PalÀsti GÀbor,
amikor elûrelovagoltak a sz¢kesfeh¢rvÀri orszÀgÃton. Egy kiszÀradt kÃtnÀl csatlakozik
hozzÀjuk egy bajor tiszt. ý volt WaldemÀr krumbachäneuburgi herceg, de mivel egyed¡l volt (ugyanis gyakran jÀrt kÁs¢ret n¢lk¡l), a k¢t magyar nem ismerte fel.
Egyszerre csak szembej´n k¢t lovas t´r´k, ¢s Ottlik ugyanebben a pillanatban zuhan le a lovÀrÂl, mert a lÂ, nem akarva rÀtaposni az Ãton heverû holttestekre, f¢lreugrott, ¢s megbotlott egy g´d´rben; tovÀbbÀ, m¢g mindig ugyanebben a pillanatban,
a herceg alÂl is kil´vi a lovat az egyik t´r´k. PalÀsti GÀbor viszont a mÀsik t´r´k lovÀt
sebesÁti meg, mire a herceg szolgÀja, aki most bukkan elû az Ãtkanyar m´g¡l, Àtadja
sajÀt lovÀt a hercegnek, û maga pedig az egyik vezet¢klÂra prÂbÀl felkapaszkodni.
Azok a szpÀhik, akik talÀn itatni voltak, mert az orszÀgÃt melletti kÃtban egy csepp
vÁz, annyi sincs, ûk pedig frissen mosdott arccal oldalrÂl rontanak elû, nyilvÀn rÀj´ttek,
hogy akit most mÀr nem is egy, hanem hÀrom vagy n¢gy szolga kÁs¢r ´sszecsukhatÂ
t¢rk¢pÀllvÀnnyal ¢s vezet¢klovakkal, az csak nagyÃr lehet: Ágy tehÀt a krumbachä
neuburgi herceget ¡ld´zve r´videsen el is tünnek a fÀk m´g´tt abban az irÀnyban,
ahol a Kamaraerdû sz¢l¢n jelenleg a FûvÀrosi Szoborpark talÀlhatÂ; viszont a gyalogos
janicsÀrok, lehetnek vagy ´ten, csak most szaladnak ´ssze. A magyarok nekivetik hÀtukat egy palÀnknak (volt ugyanis itt egy fogadÂ, m¢g javÀban f¡st´l´gnek a falak, ¢s
egy ´szv¢rhajcsÀr a hamuban keresg¢li az ´vcsatjait), Àm az utolsÂ pillanatban a helyszÁnre vÀgtatnak Miksa EmÀnuel bajor vÀlasztÂfejedelem dragonyosai, akik a krumbachäneuburgi herceget keresik, s nemigen t´rûdnek a magyarokkal; sût lehet, hogy
¢szre sem veszik ûket, bÀr Ottlik ¢s PalÀsti (fûleg Ottlik) jelentûsebb szem¢lyis¢gek,
mint amilyennek lÀtszanak.
Ottlik ¢s PalÀsti nem sokkal k¢sûbb visszakanyarodnak az ostrommüvek fel¢, Àltal
a szûlûhegyen fogvÀst Szent PÀl v´lgy¢be, ahol k¢t ¢vszÀzaddal k¢sûbb a hÁress¢ vÀlÂ
cseppkûbarlang bejÀrata fog elûbukkanni a kûzetr¢tegek alÂl; mindkettej¡k egy-egy
t´r´k fejet himbÀl a kez¢ben.
Nem is hiszi, aki nem prÂbÀlta m¢g, hogy milyen neh¢z egy frissen levÀgott emberi
fej; rÀadÀsul a f¡l¢n¢l kell fogni, mert a hajÀnÀl fogva megt´rt¢nhet, hogy lovaglÀs
k´zben kicsÃszik az ember kez¢bûl, vagy leszakad. Ottlik ÂvatossÀgbÂl, ugyanis volt
nÀla egy t´r´k dzsida, ennek a dzsidÀnak a hegy¢re szÃrta fel az û fej¢t (persze nem
a sajÀtjÀt, mert az egyelûre m¢g ott ¡l a nyakÀn), ¢s tr¢fÀbÂl odatartotta a f¡l¢hez (mÀrmint a sajÀtjÀhoz): veres dolmÀny, pogÀny szakÀllÃ ember, valami dolog szÁvedet
nyomja, f¡lembe sÃgd!
K¢rdi PalÀsti: mondott-e valamit?
Engem csak ne faggass, Ãgymond Ottlik, hanem k¢rdjed a magad kopasz pofÀjÃ
fej¢t! °s a szakÀllas fejet, amely a dzsida hegy¢re van szÃrva, magasba emeli.
BÀrmilyen sürü is a bizonytalansÀg porfelhûje, abban az¢rt biztosak vagyunk, hogy
nem ennek a dzsidÀnak a hegye hatolt be KÀrolyi IstvÀn mellkasÀba, ha egyÀltalÀn
behatolt.
Sût azt is biztosra vessz¡k, hogy valamit csakugyan sÃgott az a levÀgott fej; vagy a
dzsida hegy¢n, vagy amikor m¢g nem volt levÀgva. Ottlik elbocsÀtÂ levelet k¢rt ¢s ka-
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pott; hazat¢rt SÀros vÀrmegy¢be, hogy rendbe hozza SÂvÀr melletti birtokÀt, ¢s gazdÀlkodj¢k. A szegedi hadjÀratban, amelynek fûvez¢re Caraffa, ¢s amelybe a budai vÀr
elfoglalÀsa utÀn hÀrom h¢ttel vez¢nyelt¢k Veterani csapategys¢geit, k´zt¡k a BarkÂczy-ezredet is, Ottlik mÀr nem vesz r¢szt.
De mivel SÂvÀr ¢pp a megyesz¢khely, Eperjes k´zvetlen szomsz¢dsÀgÀban Àllt, ¢s
mivel az Eperjesrûl MunkÀcs fel¢ vezetû orszÀgÃt v¢letlen¡l ¢pp SÂvÀron vitt kereszt¡l, tovÀbbÀ, mivel azok az Eperjesen lakÂ szem¢lyek, fûleg CzimmermÀny ¢s Keczer,
akik annak gyanÃjÀba keveredtek, hogy titkos kapcsolatokat Àpolnak a MunkÀcs vÀrÀban rekedt kurucokkal, gyakran kijÀrtak SÂvÀrra, ¢s OttliktÂl vÀsÀroltÀk a borsÂt
meg a k´lest: ez¢rt Ottliknak, noha nem vett r¢szt a szegedi hadjÀratban, n¢hÀny hÂnappal k¢sûbb m¢gis lÀtnia kell, m¢ghozzÀ szemtûl szembe, CaraffÀt. Igaz, Caraffa
ekkor nem hadvez¢rk¢nt van jelen, hanem vizsgÀlÂbÁrÂk¢nt, aki az ÀllÁtÂlagos ´sszeesk¡v¢s felg´ngy´lÁt¢s¢re kapott hatalmat ¢let ¢s halÀl f´l´tt.
ögy hissz¡k azonban, hogy valami nagyon jÂ tanÀcsot sÃghatott az a fej, a szakÀllas
ember levÀgott feje: mert mÁg PalÀsti ellen szabÀlyszerü bünvizsgÀlati eljÀrÀs indul,
Ãgyhogy Áz¡leti roncsolÂdÀsok, ¢g¢si sebek ¢s belsû v¢rz¢s miatt m¢g az Át¢lethozatal
elûtti ÂrÀkban ¢let¢t veszti, addig Ottlik szabadlÀbon v¢dekezhet, ¢s v¢g¡l, tÃl az eljÀrÀs k´lts¢g¢n, amelyet neki kell fedeznie, mind´ssze ´tvenhÀrom tall¢r p¢nzbÁrsÀgban
¢s ÁrÀsbeli figyelmeztet¢sben r¢szes¡l.
EgyszÂval tehÀt, a magunk n¢zûpontjÀbÂl nem tudjuk megmutatni KÀrolyi IstvÀn
haditetteit, sem a vel¡k jÀrÂ kardvÀgÀst, illetve lÀndzsaszÃrÀst. MÀrpedig ezek szeml¢letes leÁrÀsa n¢lk¡l nehezen tudnÀnk Àtvez¢nyelni az epizÂd hûs¢t BudÀrÂl, a Feh¢rvÀri kapu k´rny¢k¢rûl, ahol pillanatnyilag tartÂzkodik, a zentai csatamezûre, ahol
majd el kell tünnie szem¡nk elûl. MÀsfelûl azonban, ha m¢gis Ãgy tenn¢nk, mintha
lÀtnÀnk hûstettei k´zben a hûst, Ãgy magunk is beÀllnÀnk a tizenk¢t ¢vvel k¢sûbb kihallgatandÂ tanÃk sorÀba, akiknek szükszavÃ, makacs vallomÀsait majdnem annyi bizalmatlansÀggal vagyunk k¢nytelenek fogadni, mint n¢mely tizenkilencedik szÀzadi
reg¢nyek beszÀmolÂnak szÀnt zomÀncÀt.
KÀrolyi IstvÀnt k¡l´n fejezetben kellene Àtvez¢nyeln¡nk BudÀrÂl ZentÀra. Ez a vonulÀs azonban a huszadik szÀzad utolsÂ ¢veibûl nem lÀthatÂ, s a rÂla szÂlÂ fejezet nem
ÁrhatÂ meg. Amit pedig nem lehet megÁrni, azt hagyni kell megÁratlanul.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Kun çrpÀd

NYíRFA
Ez pedig a nyÁrfa a buszmegÀllÂban.
Vad orgonaillat, sziszegû libÀk. RÀngatom
anyÀm szoknyÀjÀt, unatkozom.
AztÀn felmutatom a vakondot
a terefer¢lû asszonyoknak. D´gl´tten
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gyüjt´ttem nagypapa kertj¢ben
a margar¢tÀk alatt. Az asszonyok
sz¢tfutnak, a busz meg¢rkezik.
A volÀnnÀl egy Àrtalmatlan ´rd´g
vigyorog, vakondpr¢m sapka a fej¢n.
A k´vetkezû faluig az ´l¢ben utazom.

CSIRK°K, HALAK
HÀtrak´t´tt szÀrnnyal vergûdnek a busz
gumipadlatÀn nagymamÀtÂl hazafel¢j´vet.
A kosÀr tojÀsbÂl, amely egyenletesen rÀzkÂdott
a farmotortÂl, most egy a ritmusvÀltÀsra
megreped. Az ¡l¢s alatt nadrÀgszÀrak,
szoknyaaljak, csomagok, cipûk. KÃszom elûre.
A spÀjzajtÂn mindig akad elt¢vedt
v¢rcsepp, amit a mosogatÂrongy nem
vesz ¢szre. Vergûdnek anyu k¢se alatt,
sÀrgÀs lelk¡k pÀrÀllik a vasÀrnapi eb¢d f´l´tt.
ApÀmmal marakodunk a forint ´tvenes
kr¢mesen. (Ha ´t, eloszthatatlan.)
°s lÀtjÀk, teli hassal hogy lebeg¡nk
a kipÀrnÀzott, d¢lutÀni nihilben.
H¢tfûre a gonoszabbja a pinc¢ben kÁs¢rt
a kÀposztÀshordÂ k´r¡l, elfÃjva a gyertyÀm,
megrohasztva a t¢lire felsorakoztatott
goldent, jonatÀnt. A jÂk ott kotolnak
a f¡rdûszobapolcon az ultrÀsdobozok k´z´tt,
vagy szÀllnak mint bubor¢k a d¡l´ng¢lû
centrifuga k´r¡l. Ha elmer¡l´k
a kÀdban, a vÁz alÂl lÀtom ûket.
Itt mÀr a s¡ket cs´nd Ãszik. çt
a kÀd falÀn, rajtam is Àt. ñriÀsi hal,
vagy sok kicsi rajban. Cseng a f¡lem.
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ALMA
Meghalok a z´lds¢geskisasszony¢rt. Ha
akkor a krumplislÀdÀk m´g¢ hurcolom,
¢s adj neki!, t¢nyleg kamionsofûr leszek,
vagy d¢delgetett c¢lomon tÃllûve: gengszter.
NyilvÀn a z´lds¢gmaffiÀban. De csak bÀmulom
a hullÀmzÀst a nejlonotthonka alatt.
Az utcÀra kitett nagy kerek almÀkbÂl
ellopok egyet, csalÂdottan beleharapok.

HorvÀth Elem¢r

KESZEG°R
ebben a patakban isten lakott
¢s nagyobb volt mint a patak
ebbûl egyenesen k´vetkezik
az isten paradox s a patak ¢l
jÂval az eredeti bün elûtt
k´r¡l´lelte test¡nket
augusztusi kÀnikula
¢s ¢szre sem vett¡k hogy l¢tez¡nk
majdnem teljesen benûtte a sÀs
nincs vÁzt¡k´r csak b¢kalencse ¢s moszat
¢s nem tudom belûle k´lt´z´tt-e el
vagy belûlem az isten aki itt lakott

A DþLýöT
a dülûÃt a keszeg¢rhez vezetett
baljÀn Àrok pipaccsal ¢s szarkalÀbbal tele
s a langyos porban mezÁtlÀb
vel¡nk volt a vilÀg
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erre az Ãtra k¢t bomba esett
a celld´m´lki hÁd s az ÀllomÀs k´z´tt
nem barÀtsÀgos nyÀri zivatar
hanem thor f¢nytelen villÀmai
sok mindent elfeledtem mÀr ami l¢nyegesebb
vagy ahogy mondjÀk t´rt¢nelmibb esem¢ny
ez megmaradt az esztendûk´n Àt
a f´lfordult pipacs
a lefejezett szarkalÀb

°RKEZ°S FIRENZ°BE
nyitott szemmel a modern mozaikba
egy viking lÀny fra lippi del castagno
k´ltû magyar ¢s menek¡lt
sz¢pia csont mell¢ akÀcfalomb
a mÃltat azonnal kikezdi a j´vû
csak jelen van a szemforgatÂ kÀosz
¢s f´nt a v¢gtelen elbüv´lû ¡ress¢g
amelyben a galaktikÀk utaznak
k´zt¡k ez is
a maga t¡nd¢ri semmis¢geivel
rÀgyÃjtok a hajnali peronon
nyitott szemmel ¢s otthon ¢s sehol
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Gabriel GarcÁa MÀrquez

AUGUSZTUSBAN TALçLKOZUNK
Sz¢kÀcs Vera fordÁtÀsa

Augusztus 16-Àn, p¢nteken Ãjra ellÀtogatott a szigetre; a d¢lutÀn k¢tÂrÀs komphajÂval
¢rkezett. SkÂt kockÀs blÃz ¢s farmernadrÀg volt rajta, meztelen lÀbÀn lapos sarkÃ papucscipû, kez¢ben selyemesernyû ¢s egyetlen csomagja, egy strandtÀska. A mÂlÂnÀl
vÀrakozÂ taxikhoz ¢rve egyenesen odament egy Âdon, sal¢trom ette batÀrhoz. A sofûr
r¢gi ismerûsk¢nt ¡dv´z´lte, ¢s z´tyk´lûdû autÂjÀn Àtvitte a bennsz¡l´ttek falujÀn,
melynek nÀdbÂl ¢s sÀrbÂl tapasztott pÀlmatetûs kunyhÂi ¢s feh¢r homokba rÂtt utcÀi
ott hÃzÂdtak az izzÂ tenger mellett. ValÂsÀgos bakugrÀsokat kellett tennie, hogy kiker¡lje az egykedvüen ÀcsorgÂ disznÂkat meg a meztelen gyerekeket, akik torreÀdoros
mozdulatokkal vetett¢k magukat a kocsi el¢. A falut elhagyva egy kirÀlypÀlmÀkkal szeg¢lyezett fasorba ¢rtek, melynek k¢t oldalÀn mÀr a strandok ¢s a szÀllodÀk sorakoztak,
a nyÁlt tenger ¢s egy k¢k kÂcsagokkal ben¢pesÁtett belsû tÂ k´zt. A legr¢gibb ¢s legszer¢nyebb szÀlloda elûtt Àllt meg vele.
A portÀs, a tÂra n¢zû egyetlen emeleti szoba kulcsÀval, mÀr vÀrta. N¢gy ugrÀssal
f´nt termett az emeleten, ¢s bel¢pett a rovarirtÂ szertûl büzlû, sivÀr szobÀba, melyet
szinte teljesen bet´lt´tt a hatalmas dupla Àgy. Kivett a strandtÀskÀjÀbÂl egy mübûr
neszesszert meg egy izgalmas k´nyvet, amibûl elefÀntcsont k´nyvjelzû Àllt ki, ¢s az ¢jjeliszekr¢nyre tette. Kivette a rÂzsaszÁn hÀlÂing¢t, ¢s a pÀrna alÀ tette. Kivett egy nyomott mintÀs, egyenlÁtûi madaraktÂl tarkÀllÂ selyemkendût, egy r´vid ujjÃ feh¢r blÃzt
meg egy pÀr Âcska teniszcipût, ¢s bement a f¡rdûszobÀba.
Mielûtt rendbe szedte magÀt, levetette skÂt kockÀs blÃzÀt, lehÃzta a jegygyürüj¢t
meg a jobb csuklÂjÀn viselt f¢rfikarÂrÀt, ¢s gyors mozdulatokkal vizet paskolt az arcÀra,
hogy lemossa az Ãt porÀt ¢s kikergesse szem¢bûl a d¢lutÀni ÀlmossÀgot. MiutÀn megt´r´lte az arcÀt, n¢hÀnyszor megemelte a t¡k´r elûtt a mell¢t, mely a k¢t sz¡l¢s ¢s a
k´zeledû ´regs¢g ellen¢re is kerek volt ¢s feszes. A tenyere ¢l¢vel hÀtrahÃzta az arcbûr¢t, hogy lÀssa, milyen volt fiatalon; kÁnai szemü, lelapÁtott orrÃ, duzzadÂ ajkÃ Àlarca
n¢zett vissza rÀ. A nyakÀn l¢vû elsû rÀncokon, melyeken nem lehetett segÁteni, Àtsiklott
a tekintete, viszont hibÀtlan fogsorÀn, melyet a hajÂn elfogyasztott eb¢d utÀn jÂl megmosott, hosszan elidûz´tt. A dezodor g´mbj¢vel bed´rzs´lte frissen borotvÀlt hÂnaljÀt,
¢s felvette a tiszta pamutblÃzt, melynek zseb¢n ott volt hÁmzett monogramja: AMB.
Kikef¢lte vÀllig ¢rû indiÀn hajÀt, ¢s a madaras kendûvel lÂfarokba k´t´tte. V¢g¡l a
rÃzs helyett hasznÀlt vazelinos rÃddal bekente az ajkÀt, megnyalta a mutatÂujjÀt, ¢s
kisimÁtotta v¢kony szem´ld´k¢t, egy-egy csepp fanyar parf¡m´t tett a f¡le m´g¢, aztÀn
korosodÂ csalÀdanyaarcÀval belen¢zett a t¡k´rbe. Bûre, melyen leheletnyi fest¢k sem
volt, nem hatott rosszul a maga term¢szetes szÁn¢vel, topÀzszÁnü szeme pedig kortalanul f¢nylett a s´t¢t, portugÀl szemh¢j alatt. Alaposan, kegyetlen¡l szem¡gyre vette
magÀt, ¢s majdnem olyan jÂ benyomÀst tett magÀra, mint amilyen jÂl ¢rezte magÀt.
Csak akkor vette ¢szre, hogy milyen k¢sûre jÀr, amikor felhÃzta a jegygyürüj¢t, ¢s felcsatolta az ÂrÀjÀt: ´t perc mÃlva hat. De m¢g hagyott egy percet a nosztalgiÀra, ¢s
eln¢zegette a tÂ f´l´tt terjengû forrÂ pÀrÀban mozdulatlanul siklÂ kÂcsagokat. A ten-
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ger felûl gomolygÂ fekete felhûk arra figyelmeztett¢k, hogy jÂ lesz magÀval vinni az
esernyûj¢t.
A taxi a kapu elûtt ÀllÂ banÀncserj¢k Àrny¢kÀban vÀrta. Elindultak a pÀlmafÀk alatt,
egy ¡res t¢rs¢gig mentek, ahol megszakadt a szÀllodasor, ¢s kis szabadt¢ri piac ¡t´tt
tanyÀt; egy virÀgÀrus pultja elûtt Àlltak meg. A nagy n¢ger asszony, aki egy nyugÀgyban
aludta d¢lutÀni ÀlmÀt, felriadt a kocsi zajÀra, rÀismert a hÀtsÂ ¡l¢sen ¡lû nûre, ¢s lelkendezve adta Àt neki az aznap reggel megrendelt gladiÂluszcsokrot. A taxi n¢hÀny
utcasarokkal od¢bb rÀkanyarodott egy szinte jÀrhatatlan ´sv¢nyre, amely hegyes k´vek k´zt kapaszkodott f´l a dombra. A hûs¢gtûl megritkult levegûben jÂl ki lehetett
venni a turista´b´l jachtjait, a tÀvolodÂ komphajÂt, a vÀros messzi k´rvonalait a lÀthatÀr pÀrak´d¢ben ¢s a Karib-tenger hatalmas vÁzt¡kr¢t.
A domb tetej¢n a szeg¢nyek sivÀr temetûje ter¡lt el. K´nnyed¢n ki tudta nyitni a
rozsdÀs kaput, ¢s a gladiÂluszcsokorral elindult az ´sv¢nyen a gazzal benûtt sÁrhantok,
elszÂrt koporsÂmaradvÀnyok ¢s napszÁtta csontok k´zt. A sÁrok mind egyformÀnak
lÀtszottak az elhagyott temetûben, melynek k´zep¢n egy ceiba-fa Àllt messzire nyÃlÂ
Àgaival. Az ¢les kavicsok szÃrtÀk a lÀbÀt az ÀtforrÂsodott gumitalpon keresztül, ¢s a
tüzû nap az ernyû selym¢n Àt is ¢getett. A bozÂtbÂl iguana bukkant elû, megtorpant
elûtte, egy pillanatra rÀmeredt, majd gyorsan kereket oldott.
HÀrom sÁrt pucolt ki a gaztÂl, izzasztÂ ¢s kimerÁtû munkÀval, mire rÀtalÀlt az elsÀrgult mÀrvÀnylapra, amelyen anyja neve Àllt ¢s halÀlÀnak huszonkilenc ¢vvel azelûtti
dÀtuma. Mindig elmes¢lte neki az otthoni hÁreket, az esk¡vûje elûtt is beavatta a bizalmas r¢szletekbe, hogy segÁtsen eld´nteni: f¢rjhez menjen-e vagy sem, ¢s n¢hÀny
napra rÀ Ãgy ¢rezte, hogy egy Àlom b´lcs ¢s f¢lre¢rthetetlen sugallatÀban meg is j´tt
a vÀlasz. Akkor is valami hasonlÂ t´rt¢nt vele, amikor a fia egy k´zleked¢si baleset
k´vetkezt¢ben k¢t h¢ten Àt ¢let ¢s halÀl k´zt lebegett, csak akkor nem ÀlmÀban kapta
meg a vÀlaszt, hanem egy v¢letlen besz¢lget¢s sorÀn, egy asszonytÂl, aki minden ok
n¢lk¡l megszÂlÁtotta a piacon. Nem volt babonÀs, racionÀlis alapon jutott arra a meggyûzûd¢sre, hogy anyjÀval valÂ teljes azonosulÀsa annak halÀla utÀn sem szünt meg.
ögyhogy feltette neki az az ¢vi k¢rd¢seket, lerakta a csokrot a sÁrra, ¢s abban a biztos
hitben hagyta el a temetût, hogy egy napon, amikor majd a legkev¢sb¢ vÀrja, megkap
minden vÀlaszt.
A feladatot ezzel v¢gre is hajtotta: huszonnyolc ¢ven Àt minden augusztus 16-Àn
megtette az utat ugyanabban az ÂrÀban ugyanabba a szÀllodaszobÀba ugyanazzal a
taxival ugyanahhoz a virÀgÀrushoz, aztÀn a perzselû napf¢nyben ugyanabba a helybeli
temetûbe, hogy egy friss gladiÂluszcsokrot tegyen az anyja sÁrjÀra. Ettûl a perctûl fogva
mÀsnap reggel kilencig, a komphajÂ indulÀsÀig nem volt semmi dolga.
Ana Magdalena Bachnak hÁvtÀk, ´tvenk¢t ¢ves volt, ¢s huszonhÀrom ¢ve ¢lt harmonikus hÀzassÀgban egy f¢rfival, aki szerette, ¢s akihez Ãgy ment hozzÀ, hogy nem
fejezte be az egyetemet, szüz volt, ¢s korÀbban nem jÀrt senki mÀssal. Apja zenetanÀr
volt, nyolcvank¢t ¢ves fûvel m¢g mindig a Megyei KonzervatÂrium igazgatÂja, anyja
pedig egy Montessori-mÂdszerü elemi iskola hÁres tanÁtÂnûje, aki ¢rdemei ellen¢re
sem akart t´bb lenni enn¢l.
Ana Magdalena tûle ´r´k´lte sz¢p sÀrga szem¢t, a szükszavÃsÀg er¢ny¢t ¢s azt a
k¢pess¢g¢t, hogy erûs egy¢nis¢g¢t b´lcsen elpalÀstolja. Azt a kÁvÀnsÀgÀt, hogy a szigeten temess¢k el, hÀrom nappal a halÀla elûtt k´z´lte vel¡k. Ana Magdalena szeretett
volna mÀr az elsû Ãt sorÀn mellette lenni, de ezt senki sem tartotta helyesnek, mivel
û maga sem hitte, hogy tÃl¢ln¢ a megrÀzkÂdtatÀst. Az elsû ¢vfordulÂn aztÀn az apja
elvitte magÀval a szigetre, hogy lerakjÀk a sÁrra a mÀrvÀnylapot, amivel tartoztak neki.
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Ana Magdalena r¢m¡lten tette meg a n¢gyÂrÀs utat a sz¡ntelen¡l hÀborgÂ tengeren,
egy keskeny kenuban, amibûl csak Ãgy kilÂgattÀk a motort. De aztÀn elbüv´lte a finom,
aranysÀrga homokkal borÁtott tengerpart, melyen tÃl mÀris az ûserdû kezdûd´tt, elbüv´lte a madarak ¢ktelen csivitel¢se ¢s a kÂcsagok kÁs¢rteties r´pk´d¢se a belsû tÂ
sima t¡kre f´l´tt. A nyomor viszont, ami a faluban fogadta, ahol a szabad ¢g alatt kellett
aludniuk, k¢t kÂkuszpÀlma k´z¢ fellÂgatott f¡ggûÀgyon, megd´bbentette, akÀrcsak a
sok nyomor¢k n¢ger halÀsz, akiknek az idû elûtt felrobbant dinamitrudak szakÁtottÀk
le a karjÀt. De amikor a temetû felsû r¢sz¢bûl megpillantotta az alatta t¡nd´klû vilÀgot,
meg¢rtette az anyjÀt. Akkor hatÀrozta el, hogy amÁg csak ¢l, minden ¢vben hoz neki
egy csokor virÀgot.
Augusztus az ¢v legmelegebb hÂnapja ¢s a felhûszakadÀsok idûszaka volt, de û ezt
a legszem¢lyesebb k´teless¢g¢nek tekintette, amit soha nem mulaszthat el, ¢s amit
mindig egyed¡l kell teljesÁtenie. Ez volt az egyetlen felt¢tel, amit a hÀzassÀguk elûtt
megszabott a f¢rj¢nek, az pedig volt olyan okos, hogy tudja: Ana Magdalena ezen a
ponton nem enged.
így hÀt Ana Magdalena ¢vrûl ¢vre lÀtta, hogyan nûnek ki a f´ldbûl a turistaszÀllÂk
¡vegfalai, az indiÀnkenuk helyett motorcsÂnakokra szÀllt, majd azok helyett komphajÂra, ¢s Ãgy gondolta, minden oka megvan rÀ, hogy a falu leg´regebb bennsz¡l´ttj¢nek tekintse magÀt.
Aznap d¢lutÀn, amikor vissza¢rt a szÀllodÀba, egy szÀl csipkebugyiban leheveredett
az Àgyra, ¢s tovÀbb olvasta az Ãtk´zben elkezdett k´nyvet. Az eredeti Drakula volt,
Bram Stokertûl. Mindig is sokat olvasott. M¢lyen elmer¡lt mindenben, amit szeretett,
legszÁvesebben kisreg¢nyekben, mindenf¢le fajtÀban, mint a Lazarillo de Tormes, Az ´reg
halÀsz ¢s a tenger, a K´z´ny. Az utÂbbi ¢vekben, ´tven fel¢ k´zeledve, a fantasztikus reg¢nyeket falta.
Drakula az elej¢tûl fogva lenyüg´zte, de aznap d¢lutÀn elkÀbÁtotta a mennyezetrûl
lÂgÂ ventilÀtor ÀllandÂ zÃgÀsa, ¢s a k´nyvet a mell¢re ejtve elaludt. MÀr s´t¢t volt,
amikor k¢t Âra mÃlva fel¢bredt verejt¢kben Ãszva, rosszkedvüen ¢s farkas¢hesen.
Nem ez volt az elsû eset a hosszÃ ¢vek alatt. A szÀlloda presszÂja este tÁzig nyitva
tartott, ¢s mÀr jÂ n¢hÀnyszor elûfordult, hogy csak az esti elalvÀs elûtt ment le bekapni
valamit. Feltünt neki, hogy t´bb vend¢g van, mint mÀskor, ¢s a pinc¢r is mintha Ãj
lett volna. A biztonsÀg kedv¢¢rt rendelt egy sonkÀs ¢s sajtos szendvicset pirÁtott keny¢rrel, ¢s egy tejeskÀv¢t. AmÁg vÀrta, hogy kihozzÀk, ¢szrevette, hogy ugyanazok az
idûs vend¢gek ¡lnek k´r¡l´tte, mint akkor, amikor m¢g ez volt az egyetlen szÀlloda
a tengerparton, vagy az olyan kisp¢nzüek, mint û maga. Egy mulatt lÀny divatos bolerÂkat ¢nekelt, ¢s ugyanaz az AgustÁn Romero kÁs¢rte bravÃrosan ¢s m¢ly Àt¢l¢ssel,
csak mÀr ´regen ¢s vakon, aki a szÀllodaavatÂ ¡nneps¢gen jÀtszott, ugyanazon a r´vid
zongorÀn.
Gyorsan megvacsorÀzott, sz¢gyellve magÀt, ami¢rt egyed¡l eszik, de jÂ volt elmer¡lni a zen¢ben, mely lÀgy volt ¢s kellemes, ¢s a lÀny tudott ¢nekelni. Amikor felocsÃdott, mÀr csak hÀrom pÀr ¡lt elszÂrva a teremben, szemk´zt vele pedig egy elegÀns
f¢rfi; nem is lÀtta, mikor j´tt be. Feh¢r lenvÀszon ´lt´ny volt rajta, ahogy az apja idej¢ben ´lt´zk´dtek, haja sz¡rk¡lt, ¢s olyan hegyes bajsza volt, mint egy musk¢tÀsnak.
Az asztalÀn egy ¡veg pÀlinka Àllt, f¢lig kiivott pohÀrral, ¢s Ãgy ¡lt ott, mint akinek a
vilÀgon nincs senkije.
A zongorÀn felhangzott egy bolerÂ, Debussy Holdf¢ny¢nek eg¢sz ¡gyes Àtirata, ¢s a
mulatt lÀny szÁvhezszÂlÂan ¢nekelni kezdett. Ana Magdalena Ãgy el¢rz¢keny¡lt, hogy
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rendelt egy gint szÂdÀval ¢s j¢ggel, az egyetlen szeszes italt, amit olykor megengedett
magÀnak, ¢s ami nem is fogott ki rajta. Kettesben szokta iszogatni a f¢rj¢vel, aki szÁvesen ivott, ha volt hozzÀ tÀrsasÀga, ¢s aki egy titkos szeretû cinkos udvariassÀgÀval
t´lt´tt neki.
MÀr az elsû kortytÂl kezdve mÀs lett a vilÀg. Ana Magdalena jÂl ¢rezte magÀt, hetyke
lett ¢s vidÀm, Ãgy ¢rezte, bÀrmire k¢pes lenne, ¢s hogy a zene ¢s az alkohol szent kever¢ke meg is sz¢pÁti. Azt hitte, hogy a szemk´zti asztalnÀl ¡lû f¢rfi ¢szre se vette, de
amikor az elsû korty gin utÀn mÀsodszor is odan¢zett, elkapta a f¢rfi tekintet¢t. A f¢rfi
elpirult. ý m¢lyen a szem¢be n¢zett, mire a f¢rfi t¡relmetlen¡l a zsebÂrÀjÀra pillantott,
aztÀn az ajtÂ fel¢ lesett, majd Ãjabb pohÀr pÀlinkÀt t´lt´tt magÀnak meglehetûs zavarban, mert tudta, hogy û k´ny´rtelen¡l n¢zi. AztÀn feln¢zett, egyenesen Ana Magdalena szem¢be. ý fesztelen¡l rÀmosolygott, mire a f¢rfi k´sz´n¢sk¢ppen enyh¢n megbiccentette a fej¢t. Ekkor Ana Magdalena felÀllt, odament az asztalÀhoz, ¢s egy f¢rfias
huszÀrvÀgÀssal megtÀmadta:
ä MeghÁvhatom egy pohÀr italra?
A f¢rfit mintha villÀmcsapÀs ¢rte volna.
ä Megtiszteltet¢snek venn¢m ä mondta.
ä Annyi is el¢g lenne, ha ´r´mmel venn¢ ä mondta û.
K´zben mÀr le is ¡lt az asztalÀhoz, ¢s t´lt´tt neki, aztÀn magÀnak is. Olyan ¡gyesen
¢s olyan stÁlusosan csinÀlta, hogy a f¢rfi nem tudta elvenni tûle az ¡veget ¢s megelûzni.
Eg¢szs¢g¢re, mondta a f¢rfinak. Az Àtvette a hangot, ¢s mindketten egy hajtÀsra kiittÀk
a pÀlinkÀt. A f¢rfi f¢lrenyelt, rÀzkÂdÂ testtel k´h´gte fel az italt, ¢s k´nnybe lÀbadt a
szeme. ElûhÃzta patyolatfeh¢r, levendulaillatÃ zsebkendûj¢t, ¢s a k´nnyein Àt n¢zte
ût. Mindketten hallgattak egy darabig, amÁg a f¢rfi megt´r´lte a szem¢t, ¢s visszanyerte a hangjÀt. Ana Magdalena egy Ãjabb k¢rd¢ssel folytatta a rohamot.
ä Biztos, hogy mÀr nem j´n senki?
ä Nem j´n ä mondta a f¢rfi minden logikÀt mellûzve. ä ºzleti ¡gyben j´tt volna,
de mÀr nem j´n.
Ana Magdalena szÀnd¢kosan hitetlenkedû hangon k¢rdezte: ºzleti ¡gyben? Mire
azt a f¢rfivÀlaszt kapta, amit nem az¢rt mondanak, hogy a mÀsik el is higgye: MÀsra
mÀr nem vagyok jÂ. ý pedig tûle teljesen idegen, de szÀnd¢kosan k´z´ns¢ges stÁlusban
vÀgott vissza:
ä Odahaza talÀn nem.
°s ¡gyes k¢zzel tovÀbb terelte a f¢rfit. MegprÂbÀlta kitalÀlni a korÀt, de egy ¢vvel
t´bbnek n¢zte: negyvenhatnak. A kiejt¢se alapjÀn megprÂbÀlta kitalÀlni, hogy melyik
orszÀgba valÂ, de hÀrom prÂbÀlkozÀsra sem siker¡lt rÀhibÀznia. MegprÂbÀlta kitalÀlni
a foglalkozÀsÀt, de a f¢rfi gyorsan megmondta, hogy ÀltalÀnos m¢rn´k, û meg sejtette,
hogy ez csak aff¢le elterelû hadmüvelet, nehogy rÀj´jj´n az igazsÀgra.
Azzal folytatta tovÀbb a tÀrsalgÀst, hogy micsoda mer¢szs¢g egy szent Debussy-darabbÂl bolerÂt Árni, de a f¢rfi nem ¢rtette. °szre kellett vennie, hogy Ana Magdalena
¢rt a zen¢hez, û viszont csak a K¢k Duna keringûig jutott el. Ana Magdalena elmes¢lte
neki, hogy a DrakulÀt olvassa. A f¢rfi csak gyerekkorÀban olvasta, egy ifjÃsÀgi vÀltozatÀt, ¢s m¢g most sem ¢rtette, hogy lehet az, hogy a grÂf kutyÀvÀ vÀltozva szÀllt le a
hajÂrÂl a londoni kik´tûben. A mÀsodik pohÀr utÀn az asszony ¢rezte, hogy a pÀlinka
¢s a gin egybefolyik valahol a szÁv¢ben, ¢s vigyÀznia kellett, nehogy elveszÁtse a fej¢t.
Tizenegykor abbamaradt a zene, ¢s csak az û tÀvozÀsukra vÀrtak, hogy zÀrhassanak.
Ekkor mÀr Ãgy ismerte a f¢rfit, mintha mindig egy¡tt ¢lt volna vele. Tudta, hogy
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tiszta, ¢s kifogÀstalanul ´lt´zk´dik, erûs keze van, mely a k´rm´k term¢szetes f¢ny¢tûl
m¢g sÃlyosabbnak hat. °szrevette, hogy a f¢rfit mennyire fesz¢lyezi az û sÀrga szeme,
amellyel mereven n¢zi, ¢s azt is tudta, hogy der¢k ¢s gyÀva ember. ögy ¢rezte, el¢g
erû van benne, hogy megtegye azt a l¢p¢st, amely addig m¢g soha, ÀlmÀban sem jutott
az esz¢be, ¢s minden teketÂria n¢lk¡l meg is tette:
ä F´lmegy¡nk?
A f¢rfi k¢t¢rtelmü meghunyÀszkodÀssal mondta:
ä Nem lakom itt.
De û meg sem vÀrta, hogy v¢gigmondja. FelÀllt, ¢s kicsit megrÀzta a fej¢t, hogy az
alkohol le¡lepedjen benne, ¢s csillogÂ szeme m¢g f¢nyesebb lett.
ä °n elûremegyek, amÁg maga fizet ä mondta. ä F´nn az emeleten, 203-as szoba, a
l¢pcsûtûl jobbra. Ne kopogjon, csak j´jj´n be.
Ahogy f´lment a szobÀjÀba, olyan boldog izgalom fogta el, amilyet sz¡zess¢g¢nek
utolsÂ ¢jszakÀja Âta nem ¢rzett. Bekapcsolta a mennyezeti ventilÀtort, de villanyt nem
gyÃjtott; gyors mozdulatokkal mindent ledobÀlt magÀrÂl a s´t¢tben, a ruhÀk ÀradatÀt
hagyva maga utÀn az ajtÂtÂl a f¡rdûszobÀig. Mikor felgyÃjtotta a mosdÂ feletti lÀmpÀt,
be kellett csuknia a szem¢t, ¢s nagy levegût venni, hogy Ãjra egyenletesen l¢legezzen
¢s uralkodni tudjon a keze remeg¢s¢n. Gyorsan megmosta az Àgy¢kÀt, a hÂnaljÀt, a
gumitalpÃ teniszcipûbe bef¡lledt lÀbujjait, mivel annak ellen¢re, hogy olyan nagyon
megizzadt d¢lutÀn, Ãgy gondolta, el¢g lesz, ha csak lefekv¢s elûtt fog lezuhanyozni.
MÀr nem volt ideje arra, hogy fogkef¢vel mossa meg a fogÀt, Ágy csak rÀnyomott a
nyelv¢re egy kis fogkr¢met, ¢s visszament a szobÀba, ahovÀ most csak a f¡rdûszoba
t¡kre felûl vet¡lt be egy kis ferde f¢nysugÀr.
Nem vÀrta meg, hogy vend¢ge benyisson, û maga nyitotta ki az ajtÂt, amikor meghallotta a l¢pteit. A f¢rfi hÀtrahûk´lt: öristen! De û nem hagyott neki idût a s´t¢tben.
Energikus mozdulatokkal let¢pte rÂla a zakÂt, levette a nyakkendûj¢t, az ing¢t, ¢s a
vÀlla f´l´tt hÀtrahajigÀlta ûket a padlÂra. Ahogy vetkûztette, erûs levendulaillat Àradt
sz¢t a szobÀban. A f¢rfi eleinte megprÂbÀlt segÁteni neki, de û gÀtlÀstalanul ¢s er¢lyesen
megakadÀlyozta. Amikor mÀr der¢kig meztelen¡l Àllt elûtte, le¡ltette az Àgyra, el¢je
t¢rdelt, ¢s levette a cipûj¢t meg a zoknijÀt. A f¢rfi k´zben kicsatolta az ´v¢t, Ãgyhogy
û mÀr hÃzta is le a nadrÀgjÀt, mik´zben potyogtak belûle a kulcsok, a bankjegyek meg
az aprÂp¢nz, de egyik¡k sem t´rûd´tt vele. V¢g¡l az alsÂnadrÀgot is lesegÁtette rÂla,
¢s megÀllapÁtotta, hogy a szerszÀma nem olyan impozÀns, mint a f¢rj¢¢, az egyetlen
f¢rfi¢, akit ismert, de lelkesen Àgaskodik.
Semmif¢le kezdem¢nyez¢sre nem adott mÂdot neki. F´lpattant rÀ, ¢s a lelke m¢ly¢ig magÀba falta, csak magÀval t´rûdve, mÁgnem mindketten izzadsÀgban Ãszva, kimer¡lten ernyedtek el. M¢g mindig a f¢rfin hasalt, n¢mÀn k¡szk´dve feltÀmadÂ lelkiismeret¢vel a ventilÀtor langyos fuvallata ¢s fojtogatÂ zÃgÀsa k´zepette, amikor ¢szrevette, hogy a f¢rfi alig kap levegût, ahogy ott fekszik alatta keresztre feszÁtve. LemÀszott rÂla, ¢s elnyÃlt mellette az Àgyon. A f¢rfi tovÀbbra is mozdulatlanul fek¡dt, aztÀn
v¢gre levegût tudott venni, ¢s megk¢rdezte:
ä Mi¢rt ¢ppen ¢n?
ä Mert olyan f¢rfiasnak lÀtszott ä mondta az asszony.
ä Egy olyan nûtûl, mint maga ä mondta a f¢rfi ä, ez nagy megtiszteltet¢s.
ä Nocsak ä nevetett fel az asszony. ä Nem inkÀbb ´r´m¢re szolgÀlt?
A f¢rfi nem felelt, ¢s csak fek¡dtek egymÀs mellett az ¢jszaka neszeire f¡lelve.
A szoba kellemesen hatott a tÂ felûl derengû f¢nyben. Hirtelen egy madÀr szÀrnysuhogÀsa hangzott fel eg¢szen k´zelrûl. A f¢rfi megk¢rdezte: Mi ez? Ana Magdalena a
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kÂcsagok ¢jszakai ¢let¢rûl mes¢lt neki. MiutÀn egy hosszÃ ÂrÀn Àt k´z´mb´s dolgokrÂl
suttogtak, Ana Magdalena ujjai lassÃ ¢s Âvatos felfedezûÃtra indultak a f¢rfi mell¢tûl
az Àgy¢ka fel¢. AztÀn a lÀbfej¢vel kitapogatta a lÀbszÀrÀt, ¢s megÀllapÁtotta, hogy az
eg¢sz test¢t szûr borÁtja, de olyan g´nd´r ¢s selymes, mint az Àprilisi fü. AztÀn a f¡l¢re
¢s a nyakÀra nyomott gyeng¢d csÂkokkal ¢lesztgetni kezdte, ¢s, most elûsz´r, szÀjon
csÂkoltÀk egymÀst. Ekkor der¡lt ki, hogy a f¢rfi pompÀs szeretû, aki lassan, siets¢g
n¢lk¡l az izgalom legfelsû fokÀra juttatta ût. Meglepte, hogy ennyi gyeng¢ds¢g telik
ki azoktÂl a suta kezektûl. Amikor a f¢rfi a szokÀsos misszionÀriusi pÂzba prÂbÀlta irÀnyÁtani, ellenÀllt neki, mert attÂl f¢lt, hogy elhalvÀnyul az elsû alkalommal Àt¢lt csoda.
De a f¢rfi az er¢lyhez folyamodott, a maga mÂdjÀn ¢s kedve szerint bÀnt vele, ¢s boldoggÀ tette.
Ana Magdalena ¢jjel k¢t Âra utÀn hatalmas mennyd´rg¢sre riadt fel, amelybe az
eg¢sz hÀz beleremegett, ¢s a sz¢l majdnem kifeszÁtette az ablak retesz¢t. Odaszaladt,
hogy jobban bezÀrja, ¢s egy mÀsik villÀm f¢ny¢ben megpillantotta a hÀborgÂ tavat ¢s
az esûn Àt a lÀthatÀron ÀllÂ hatalmas holdat meg a viharban levegû hÁjÀn csapkodÂ
k¢k kÂcsagokat.
Ahogy vissza akart menni az Àgyhoz, belebotlott elszÂrt ruhadarabjaikba. A sajÀt
holmijÀt ott hagyta a f´ld´n, azzal, hogy majd k¢sûbb f´lszedi, de a f¢rfi zakÂjÀt a sz¢k
tÀmlÀjÀra akasztotta, rÀ az inget ¢s a nyakkendût, gondosan ´sszehajtotta a nadrÀgot,
hogy ne menjen ki az ¢le, ¢s rÀtette a zseb¢bûl kiesett kulcsokat, bicskÀt ¢s p¢nzt. A
szoba lehült a vihartÂl, Ãgyhogy felvette rÂzsaszÁn hÀlÂing¢t, amelynek selyme annyira
nyers volt, hogy libabûr´s lett tûle. A f¢rfi Ãgy fek¡dt oldalÀra fordulva, felhÃzott lÀbbal, mint egy hatalmas Àrva csecsemû, ¢s az asszonyra ellenÀllhatatlanul rÀt´rt a r¢szv¢t. HÀtulrÂl odabÃjt hozzÀ, Àt´lelte a derekÀt, ¢s a csutakos testbûl kigûz´lgû ammÂniÀkpÀra a lelk¢ig hatolt. A f¢rfi h´rd¡lt egyet, aztÀn horkolni kezdett. ý is elaludt,
de csak r´vid idûre, mert a ventilÀtor csendje fel¢bresztette: a villany nem ¢gett, ¢s a
szobÀt csak a tÂ z´lden foszforeszkÀlÂ f¢nye vilÀgÁtotta meg. A f¢rfi egyenletes f¡tty´g¢ssel horkolt. Ana Magdalena az ujjai hegy¢vel dobolni kezdett a hÀtÀn, csak Ãgy
jÀt¢kbÂl. A f¢rfi ´sszerezzent, ¢s abbahagyta a horkolÀst, kimer¡lt jÂszÀga pedig ¢ledezni kezdett. Ana Magdalena egy pillanatra elengedte, ¢s lekapta magÀrÂl a hÀlÂinget. De amikor visszat¢rt hozzÀ, mÀr hiÀba mesterkedett, ¢s rÀj´tt, hogy a f¢rfi nem
is alszik, csak szÁnleli, nehogy harmadszor is bele kelljen fognia a kockÀzatos vÀllalkozÀsba. Ana Magdalena Àtgurult az Àgy mÀsik fel¢re, Ãjra felhÃzta a hÀlÂing¢t, ¢s m¢lyen elaludt, hÀttal a vilÀgnak.
Hajnalfel¢ ¢bredt fel, ´nmagÀtÂl. Egy pillanatig csukott szemmel merengett az
Àgyon, de m¢g nem merte tudomÀsul venni, hogy fÀj a halÀnt¢ka, ¢s szÀjÀnak kellemetlen r¢zÁze van attÂl a szorongÂ ¢rz¢stûl, hogy a valÂsÀgos ¢letben valami ismeretlen
dolog vÀr rÀ. A ventilÀtor zajÀbÂl tudta, hogy mÀr nincs Àramsz¡net, de a szobÀban
nem is volt s´t¢t, mert beszürûd´tt a tÂ hajnali f¢nye.
Hirtelen, mint a halÀl villÀmcsapÀsa, belehasÁtott a brutÀlis felismer¢s, hogy ¢let¢ben elûsz´r fek¡dt le ¢s bujÀlkodott valakivel, aki nem a f¢rje. R¢m¡lten fordÁtotta
hÀtra a fej¢t, hogy megn¢zze azt a f¢rfit, de nem volt ott. A f¡rdûszobÀban sem volt.
FelgyÃjtotta a nagy villanyt, ¢s lÀtta, hogy a ruhÀja sincs ott, viszont az ´v¢, amit ¢jjel
a f´ldre dobott, ´sszehajtva ¢s szinte gy´ng¢den rÀ van t¢ve a sz¢kre. Most j´tt rÀ,
hogy semmit sem tud rÂla, m¢g a nev¢t sem, ¢s az eg¢sz bolond ¢jszakÀbÂl nem maradt
hÀtra semmi mÀs, csak az enyhe levendulaillat a vihartÂl Àtszellûz´tt szobÀban. Csak
akkor vette ¢szre, amikor pakolÀs k´zben felvette az ¢jjeliszekr¢nyrûl a k´nyvet, hogy
a f¢rfi egy hÃszdollÀrost csÃsztatott be neki a r¢mreg¢ny lapjai k´z¢.
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Az argentin szÀrnyasok fûfel¡gyelûje lÀtogatÀst tesz
a Buenos Aires-i nagypiacon, ¢s megszeml¢li alattvalÂit
àMinden g´d´r rÀm les. Ha l¢pek egyet, mÀr es¢s fenyeget. Egy
Àlmatagra vÀlt idûnek lettem mihaszna rabja, kit hajnal, alkony
t´bb¢ nem kecsegtet. °jszaka van. Nincs senki mÀs. A versben
kell, hogy sivÀr vilÀgom megteremtsem.Ê
(Jorge Luis Borges: A VAK )

1. Az indulÀs
Borges elindul. MeglÀtogatja
(al)munkahely¢t, a nagypiacot.
ý a szÀrnyasok fûfel¡gyelûje.
Izgatja, hÀny szÀrnyas is lehet ott.
Ezer? TÁzezer? LibÀk ¢s kacsÀk,
pulykÀk, fÀcÀnok, struccok, kakasok.
Argentina fû b¡szkes¢gei
focimeccsek ¢s kakasviadalok.
Megindul a f¢lvak fûfel¡gyelû.
BotjÀval nagyot ¡t egy csatornÀra
az utcasarkon. Nincs olyan erû,
mi megÀllÁthatnÀ. A piac vÀrja.
Fajdok, szalonkÀk, pulykÀk ¢s tyÃkok.
AlattvalÂi: fogoly szÀrnyasok.

2. A piac kapujÀban
A piac kapujÀban titokzatos, fekete fel´ltûs,
szem¡veges Ãr vÀrja. °s a feltÀmadÂ sz¢l.
Ne feledj¡k egy pillanatra sem, hogy hol vagyunk.
A vÀros jellegzetess¢ge a jÂ levegû!
A l¢gÀramlatok bizonyos furcsa, ¢rtelmezhetetlen,
egyelûre azonosÁthatatlan zajokat himbÀlnak,
csak k¢sûbb vÀlik ki a monumentÀlis kÂrusbÂl
ä mozgÀsban vannak, akÀrhogyan is, k´zelednek! ä
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egy-egy kukurikuhoz hasonlÂ gurgulÀzÂ, rekedtes hang.
VijjogÀsok. SurrogÀsok. KotkodÀcsolÀsok. GÀgogÀsok. SivÁtÀsok.
Mintha ´regemberek k´h´gn¢nek. Mintha huzat rÀznÀ
egy kamra falÀra akasztott iszÀkban a jÂ isten diÂit.
AlattvalÂi hangja ez. Nem is vitÀs. Borges megremeg.
T¢tovÀn ¢s f¢lvakon n¢z maga el¢, a szem¢ttel teli ´sv¢nyre.
BÀrmikor elcsÃszhatna egy banÀnh¢jon, gondolja m¢g,
s az Ãt, az Ãtja vajon merre kanyarodik a lÀtogatÀs alatt?
A lÀtogatÀs utÀn? Olyan keveset tudunk...
Azt, hogy utÀna mi lesz, m¢g nem is sejti.
T¢tovÀn gondol arra, hogy Genfbe lÀtogat. Vagy m¢gis Londonba?
Esetleg Bostonba? Van ott egy kedves padja, ¢s bÀrmikor
talÀlkozhat ´nmagÀval. Vagy m¢gis Lisszabonba megy?
A rejt¢lyes feh¢r vÀrosban fog talÀlkozni odaadÂ hÁv¢vel,
aki egyik t´rt¢net¢ben Herbert Quainn ominÂzus reg¢ny¢t szerepelteti,
Az Isten ¢s a labirintust. Igen, Ricardo Reis k´ltû
Quainnt olvassa egy szÀllodai szobÀban, elalvÀs elûtt.
°s ki tudja, mit k´z´l vele az Ãtvesztûk istene?
Igen, bizonyos Ricardo Reis doktor, maga is kitalÀlt szem¢ly,
imaginÀrius figura, heteronima, akit a reg¢nyben a halÀla utÀn
is visszajÀrÂ Fernando Pessoa talÀlt ki,
az ûsi szorongÀs po¢tÀja. Igen, Reis doktor maga is k´ltû, ¢s
hosszas tÀvoll¢t utÀn t¢r meg RiÂbÂl, hogy Quainnt olvassa.
Egyik talÀnyos vers¢ben egy¢bk¢nt Ágy Ár.
Borges megÀll, szembefordul a megrettent fekete fel´ltûs Ãrral,
¢s fejbûl is pontosan id¢zi fel a talÀnyos sorokat:
àBensûmben sokan ¢lnek,
de nem tudom, ki ¢rez,
ha ¢rzek, ¢s ki gondol,
ha gondolok akÀrmit,
mivel a hely vagyok csak...Ê
àHÀt igen!... A hely vagyunk csakÊ ä biccent megadÂan a fekete
fel´ltûs f¢rfiÃ, ¢s szeme megvillan, mint egy hajnali szÀmonk¢r¢s.
Mindez az¢rt meglehetûsen bizarr, gondolja m¢g futÂlag
a fûfel¡gyelû, ¢s a fekete kabÀtos kÁs¢rûbe karolva
szigorÃan k¢rdezi: àNos, hol kezdj¡k?!Ê
°s nyughatatlan szellem¢t visszat¢rÁti a piac
meglehetûsen harsÀny ¢s szagos valÂsÀgÀba...
àTalÀn a tyÃkoknÀl!Ê ä indÁtvÀnyozza buzgÂn a kalauz, ¢s szem¢rmesen
s¡ti le a szem¢t. Zavartan k´h´g. SkÂt kockÀs zsebkendûj¢vel
t´r¡lgeti arcÀt. Igen, most t¢nyleg teljesen olyan, mintha
minden¢t kÀrtyÀn veszÁtette volna el. Ferblin? PÂkeren?
Olyan, mint egy hajÂt´r´tt irodalomkritikus...
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3. Intermezzo
Reis Quainnt olvassa, s û ¢rzi a kÁnt,
alattvalÂi, a rab szÀrnyasok,
rep¡l¢sre k¢szen mozgolÂdnak.
Kukor¢kolnak hetyke kakasok.
Reis Quainnt olvassa. Sakkparti az ¢let.
A labirintus Istene k´h´g.
HattyÃk ÃszkÀlnak tÀvoli tavon,
valahol Genfben. Citera d´n´g.
Reis Quainnt olvassa. Nincs visszat¢r¢s.
Nem segÁt eszme, gondolat, ¢rz¢s.
¹nmagÀt zÀrja ketrecbe a l¢lek.
Pedig szÀrnyalhatna, mint foglyai,
rÀcs m´g´tt tartott Àrva honjai.
De nem lehet. °rvre hullnak ¢vek.

4. A lÀtogatÀs
àItt vannak mindjÀrt a t´rpe tyÃkokÊ ä magyarÀz
megÀllÀs n¢lk¡l a kÁs¢rû, ¢s belepirul. àA bÂbitÀs tyÃkok,
a szultÀntyÃkok, a brabantik, a lengyel tyÃkok, a houdan!
Igen, û is itt van! K¡l´n´s jellegzetess¢ge, hogy kivÀlÂ tojÂ.
Ez meg ä mutat egy feltünûen nagy bÂbitÀjÃ alattvalÂra ä
a crªve coeur; mellette a kicsiny bÂbitÀjÃ, kedves la-fleche!
Itt vannak a g´rbe lÀbÃak, a t´rpelÀbÃak, a szûr´s tyÃkok,
a lÀbas tyÃkok. ñceÀniÀban honosak. ä A fekete fel´ltûs Ãr
fegyelmezetten k´h´g. SzÀja mÁnuszjel. ä TojÀsait f´ldbûl,
levelekbûl ´sszehordott kupacokba rejti.Ê
àMi¢rt?Ê ä h´kken meg Borges, ¢s egy l¢p¢st hÀtrÀl.
àígy azutÀn az erjed¢s, a meleg kik´lti, tudja...Ê
àNem tudom!Ê ä legyint a fûfel¡gyelû a kellet¢n¢l szigorÃbban,
de mÀris megejti a hokkÂk, a sakutyÃkok, a guanok varÀzsa.
Itt ny¡zs´gnek a fajdok is. A csÀszÀrmadarak.
àAz a feh¢r ä mutat a kalauz botjÀval t¢tovÀn elûre ä,
az ott a hÂfajd, k¡l´n´sen ¢rt¢kes fajta.Ê
°rdekes, h´kken meg a fûfel¡gyelû, eddig ¢szre sem vette,
hogy kÁs¢rûj¢nek botja is van!... Vajon tûrbot?
àAzutÀn itt vannak a foglyok!...Ê
àNem ¢rtem! ä k´h´g rekedten Borges, ¢s megsz¢d¡l,
tarajak, bÂbitÀk, faroktollak, sarkantyÃk Ãsznak el
f¢lvak szeme elûtt. ä Hiszen mindannyian foglyok!...Ê
àEz a nev¡k, uram. A foglyok csalÀdjÀba tartoznak ä
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Ágy a fekete fel´ltûs, kicsit kev¢lyebben. ä Itt van a
szirti fogoly, a frankolin ä az ott, ni, ¢s botjÀval
leÁr egy f¢lk´rt ä na ¢s persze a f¡rjek. A tojÀsaik...Ê
àIgen, mi van a tojÀsaikkal?Ê
àIgen Ázletesek, uram!Ê De Borgest mÀris a fÀcÀnok,
a pÀvÀk, a szarvastyÃkok mozgÀsa k´ti le,
tÀvolabb a pulykÀk mozgolÂdnak, a gy´ngytyÃkok sÁrnak,
¢s peckesen masÁroznak ketrec¡kben fel ¢s alÀ a kakasok.
A vilÀgmindens¢g ´sszes kakasa itt ny¡zs´g, hepciÀskodik
¢s kukor¢kol, ¢s mellett¡k k¡l´n ketrecben a chabÂ,
ez a rejt¢lyes tyÃkfajta. àR´videk a lÀbai, sarlÂtolla
viszont ¢rinti a fej¢t ä magyarÀzza a kÁs¢rû ä,
¢s az ott ni, lÀtja, az erd¢lyi kopasz nyakÃ tyÃk.Ê
A fûfel¡gyelû megÀll. àDrakula tyÃkjaÊ ä vigyorog,
¢s szemben¢z v¢ge¢rhetetlen pillanatra egy b¡szke
veres kakassal. àAzt elvinn¢m ä mosolyog tovÀbb. ä
Int¢zkedjen!...Ê àDe hÀt, uram!...Ê
àSemmi de hÀt! ä Borges hatÀrozottabb, mint valaha. ä
TudomÀnyos kutatÀsokat folytatok, tudja, ¢s...Ê
A mondatot nem fejezi be, k´h´g, ¢s a bostoni padra gondol,
´nmagÀra, a Genfi-tÂra, a londoni k´dre, UlricÀra,
akivel egyszer ¢vezredes mÂdon ´lelkezett a s´t¢tben.
S Ãjra bizalmasan karolva a meglepûd´tt fekete fel´ltûs Ãrba,
rejt¢lyesen mosolyog. A kÁs¢rû persze int¢zkedik,
a megjelenû szolgÀk ¡gyesen fogjÀk be a lÀzadÂ kakast,
zsÀkot hÃznak makacs fej¢re, zsineggel hurkoljÀk ´ssze lÀbait,
s mint egy csomagot nyÃjtjÀk Àt a fûfel¡gyelûnek.
Borges zavarba j´n. Nem tudja, sz¡ks¢ges-e ilyenkor
borravalÂt adni Buenos Airesben, a borravalÂk vÀrosÀban.
A fekete fel´ltûs megelûzi, p¢nzdarabokat dob az egyik szolga
tenyer¢be, ¢s vÀrakozÂan fordul a fûfel¡gyelû fel¢.
àA k¢ts¢gek lÀpos talajÀn jÀrunk ä magyarÀzza lend¡letesen
Borges, ¢s vigyorog. ä A keltÀk szerint a kakas a tÃlvilÀg k¡ld´tte.
ý kÁs¢ri hosszÃ Ãtjukra a lelkeket. ý hÁvja csatÀba a holtakat!
ý figyelmezteti a szÂrakozott isteneket a vesz¢lyre.Ê
àírni fog rÂluk, Mester?Ê ä k¢rdezi a kalauz illû tisztelettel,
¢s hosszasan n¢z felettese utÀn, aki kakassal hÂna alatt
tÀvolodik a sajt-, csokolÀd¢- ¢s cigarettapapÁrokkal,
almacsutkÀkkal, banÀnh¢jakkal teli ´sv¢nyen.
Volt vagy nem volt?!...
MÀr csak egy porszem a mindens¢g soha el nem k¢sz¡lû goblen¢n.
àA struccok ä kiÀltja a kÁs¢rû ä, nem lÀtta m¢g a struccokat!Ê
De Borges ezt mÀr nem hallja, û mÀr csak egy gurulÂ pont,
¢s nem vÀlaszol...
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5. öton
öjra Ãton van. HÂna alatt a
tÀtogÂ, peckes, veres kakassal.
SzÁv¢ben hang k¢l. àThalatta!... Thalatta!...Ê
Egy lÀnyhang Genfbûl. Ig¢z. Marasztal.
Hogy mihez kezd, nem tudja. Elûsz´r
Àt kell n¢zni az ´sszes k´nyveket.
MegvizsgÀlni az ´sszes t¢v- ¢s k¢nyszerk¢pzetet, mes¢t, legendÀt, Àlhitet.
A kakashoz füzûdû mÀniÀkat,
babonÀkat, r´geszm¢t, butasÀgot.
Mindazt, amit csak rÂluk feljegyeztek.
M¢rt is hitt¢k azt, hogy idûjÂsok?
Veres tarajuk m¢rt volt a bolondok
jele? S szolgÀi-e az ´rd´g´knek?

6. K¢tely
Borges tudja: mindez csak a kezdet,
jÂval ezutÀn j´n a neheze.
A b¡szke kakas, Merkur k´vete,
üzûje-e a rossz szellemeknek?
Vagy a d¢monok k´lt´znek bele?
°s ûk ¡zennek, mikor kukor¢kol?
Az ´rd´g is a cs¡ngû kakastollrÂl
ismerszik meg. A tÃlvilÀg k¡ld´tte?
HalÀlpontosan jelzi a nap v¢g¢t
¢s kezdet¢t. Az ¢jf¢lt ¢s a hajnalt.
Fel¢bresztve ´rd´g´t ¢s angyalt,
s jelk¢pezve a vilÀg vûleg¢ny¢t.
çlmodik-e? Mirûl szÂl az Àlma?
TrombitÀl-e az Àrnyak honÀba?
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7. K´nyvtÀrban
Borges be¢r a k´nyvtÀrba. Megpihen.
VillÀmlanak a kakastarajak
vak szeme elûtt. SzÀrazon, vÁzen
fogolyszÀrnyasok. °lû zuhatag.
SarkantyÃk. Faroktollak. BÂbitÀk.
Egy fÀcÀntoll a sz¢lben elsuhan.
°s szÂlnak rekedt kakastrombitÀk.
Asmodi, a fûd¢mon, boldogan
billeg fel¢je kakaslÀbain,
ÀtgÀzolva a vilÀg Àlmain,
markÀban f´ldg´mb. àJ´ssz? Vagy vigyelek?Ê
àEl¢g volt! Mehetsz! Maradok! El¢g volt!Ê
Tünik a sÀtÀn, csak a bÁbor f¢lhold
pulzÀl a hely¢n. LassÃdan remeg.

8. A jÂslat
Borges a k´nyvtÀr nagyterm¢be k´rt
rajzol kr¢tÀval. Gondosan felosztja
szÀmtalan egyenlû r¢szre ezt a k´rt,
¢s a betüket sorra beszorÁtja
a rekeszekbe. Villog az ABC,
egy lÀzadÂ SZ hosszan sz´szm´t´l,
ÀsÁt az ç, elfÀradt mÀr a V,
el¢gedett az ñ, az N t¡nd´k´l.
Minden betüre egy bÃzaszemet
helyez mügonddal. Az ¢lû rulett
kezdûdhet mÀris. J´het a kakas.
Merkur hü tÀrsa mohÂn csipeget.
PAX ä olvassa a àmagtalanÊ betüket
Borges. TÀvolabb Asmodi kacag.
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Reiner Stach

FRANZ KAFKA °S FELICE BAUER
TALçLKOZIK
Schweitzer PÀl fordÁtÀsa

Befejez¢s¢hez k´zeledik Franz Kafka müveinek kritikai kiadÀsa a frankfurti S. Fischer VerlagnÀl. A nagyszabÀsÃ ¢s tudomÀnyos jelentûs¢gü vÀllalkozÀs kieg¢szÁt¢s¢¡l a kiadÂc¢g
megbÁzÀst adott az irodalomt´rt¢n¢sz, essz¢ista ¢s ÃjsÀgÁrÂ Reiner Stachnak egy minden
korÀbbinÀl r¢szletesebb Kafka-¢letrajz megÁrÀsÀra. A k¢sz¡lû munkÀbÂl k¢t fejezetet k´zre
is adtak egy brosÃrÀban. Ezekbûl az egyik Kafka ¢s Felice (a n¢v franciÀsan Felisznek ejtendû) Bauer elsû talÀlkozÀsÀt ¢s annak k´vetkezm¢nyeit besz¢li el. 1912-tûl 1917 v¢g¢ig
tartott Kafka kapcsolata Felice-szel, akit k¢tszer is eljegyzett, de mind a k¢tszer f´lbontotta
az eljegyz¢st. Az ÁrÂ müveibûl vett id¢zetek legt´bbj¢t az ELBESZ°L°SEK ¢s a NAPLñK,
LEV ELEK k´tetek (EurÂpa, 1973, illetve 1981) alapjÀn k´z´lj¡k.
BÀr Kafka ellenÀllÀsa kifulladt azzal szemben, hogy k´tetet ÀllÁtson ´ssze ÁrÀsaibÂl, aggÀlyai nem mÃltak el. ValÂsÀggal Àt¢lhetûv¢ vÀlik, milyen rossz hangulat uralkodott
el rajta, amikor visszat¢rt sz¡ntelen¡l fecsegû csalÀdja k´r¢be ¢s az ÁrÂg¢pkopogÀstÂl
hangos hivatalba, nem is szÂlva azokrÂl a terhes k´telezetts¢gekrûl, amelyeket a gyÀr
rÂtt rÀ, ahol Ãjfent f´l¡gyelnie kellett egy motor javÁtÀsÀt, mik´zben ÂrÀk hosszat f´l´slegesen ott Àcsorogva alig jutott levegûh´z a kipufogÂgÀztÂl. Mennyire neh¢z volt
elviselnie az ilyesmit annak, aki nemr¢g m¢g minden felelûss¢gtûl mentesen kÂborolta
be a Harz-hegys¢g lankÀit, ¢s teljes hÀrom h¢tig meztelen¡l hempereghetett a füben,
akÀr egy kisgyerek.
A menek¡l¢s korÀbban jÂl bevÀlt Ãtja, a visszahÃzÂdÀs a dunyha alÀ, most el volt
torlaszolva. Kafka ugyanis megÁg¢rte, hogy Àtadja egy k´nyv k¢ziratÀt, Max Brod pedig s¡rgette a d´nt¢st a sz´vegek v¢gleges kivÀlasztÀsa dolgÀban, ¢s azt ÀllÁtotta, hogy
Ernst Rowohlt mÀr ¢rdeklûd´tt, mikor fogja megkapni a k¢ziratot. KivÀlasztÀsrÂl volt
szÂ csupÀn, hiszen Kafka fiÂkjai tele voltak kiadatlan k¢ziratokkal. Brod rosszallÂan
Árt errûl naplÂjÀban. Most azonban KafkÀnak Ãj munkamÂdszert kellett elsajÀtÁtania:
ÁrÀsainak Ãjfajta megÁt¢l¢s¢t. A ànyomdak¢ssz¢ t¢telÊ k¢nyszerü szeml¢letvÀltÀst k´vetelt tûle. Megszokta, hogy a belsû egybehangzÀst a valÂsÀggal, valamint az egy´ntetüs¢get ä a àk¢ts¢gmentess¢getÊ, ahogy AZ íT°LET-ben Árja nemsokÀra ä tekintse a
müv¢szi siker egyed¡li k´vetelm¢ny¢nek, most pedig m¢rlegelnie kellett sz´vegeinek
egy teljesen ismeretlen olvasÂk´z´ns¢gre gyakorolt hatÀsÀt. Ez a tÀvolbahatÀs azonban
nem csupÀn ellenûrizhetetlen, hanem mindenekelûtt visszafordÁthatatlan. Amit egyszer mÀr kinyomtattak, azt soha t´bb¢ nem k¢pes megvÀltoztatni a t´k¢letesÁt¢sre irÀnyulÂ bÀrmily erûs akarat sem. Innen ered KafkÀnak a helyesÁrÀst ¢s a k´zpontozÀst
illetû aggÀlyos gondossÀga, ami egyre jobban idegesÁtette Max Brodot.
°rthetûv¢ vÀlik ez a bizonytalankodÀs, ha meggondoljuk, hogy KafkÀnak nem
Ãjonnan keletkezett, ¢rzelmeinek vilÀgÀban m¢g elevenen ¢lû sz´vegeket kellett k´z-
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rebocsÀtania. ögy szÂlt a megÀllapodÀs, hogy a SZEML°LýD°S cÁmet viselû k´tetben a
mÀr folyÂiratok Àltal k´z´lteken kÁv¡l k´zelebbrûl nem meghatÀrozott szÀmÃ tovÀbbi
daraboknak kell helyet kapniuk. Itt azonban Brod (¢s v¢lhetûen Rowohlt meg Kurt
Wolff is) rosszul Át¢lte meg Kafka lehetûs¢geit ä m¢g akkor is, ha f´lt¢telezz¡k, hogy
nagy kedve volt publikÀlni. Kafka k¢nytelen volt hajdan Árt ¢s mÀr r¢gÂta kudarcnak
tartott munkÀjÀbÂl, az EGY KºZDELEM LEíRçSç-bÂl a k´tet szÀmÀra r¢szeket kiemelni,
a naplÂjÀban pedig csupÀn h¢t tovÀbbi olyan vÀzlatot talÀlt, amelyekkel ki lehetett rukkolni, vagy legalÀbb meg¢rdemelt¢k, hogy tovÀbb foglalkozz¢k vel¡k. Ezzel a csek¢ly
terjedelmü anyaggal, amellyel jÂr¢szt k¢ptelen volt mÀr azonosulni, t´bb est¢n Àt k¡szk´d´tt; 1912. augusztus 7-¢n v¢gleg elment tûle a kedve, ¢s kimentette magÀt egy
Brodnak Árt, rossz lelkiismeretrûl ÀrulkodÂ lev¢lben.
àDrÀga Max! Hosszas kÁnlÂdÀs utÀn ä feladom. K¢ptelen vagyok ¢s a k´zelj´vûben aligha is
leszek k¢pes a m¢g hiÀnyzÂ darabok t´k¢letesÁt¢s¢re. Mivel ez most nem megy, Àm valamely szerencs¢s ÂrÀn m¢g k¢ts¢gkÁv¡l siker¡lhet, azt tanÀcsolnÀd nekem ä s mif¢le indoklÀssal, k¢rlek ä,
hogy jÂzan elm¢vel publikÀljak valamit, ami rossz, hogy azutÀn ugyanÃgy viszolyogjak, mint a
Hyperionban megjelent k¢t elbesz¢l¢s lÀttÀn? [...] Mondd, hogy igazam van! Ez a müvi munkÀlkodÀs ¢s t´preng¢s mindv¢gig zavart, f´l´sleges nyomorÃsÀgokat hozott rÀm. Rossz dolgokat
v¢g¢rv¢nyesen rossznak csupÀn a halÀlos ÀgyÀn hagy az ember. Mondd, hogy igazam van, vagy
legalÀbb azt, hogy nem veszed rossz n¢ven; akkor Ãjra jÂ lelkiismerettel a te vonatkozÀsodban is
nyugodtan kezdhetn¢k valami mÀsba.Ê
Brod lÀtta, hogy a hatÀrozott hang ellen¢re is nyitva maradt egy kiskapu ä a burkolt
Ág¢ret, hogy k¢sûbb àvalami mÀstÊ fog adni, csak hagyjÀk most b¢k¢n, Ãgy hangzott,
akÀr egy iskolÀs fiÃ gyÀmoltalan mentegetûz¢se, ha nem csinÀlta meg a hÀzi feladatÀt.
Kafka azonban eg¢sz komolyan gondolta. BÀr Jungbornban, sokkalta jobb k¡lsû k´r¡lm¢nyek k´z´tt is, csak egy-egy sorral volt k¢pes tovÀbb Árni a reg¢ny¢t, most meg
volt gyûzûdve rÂla, hogy a SZEML°LýD°S, ez az ¢rt¢ktelen f¢rcmü rabolja el tûle a m¢ltÂ
irodalmi alkotÀsra fordÁthatÂ idût. Sût naplÂjÀban akadÀlyoztatÀsÀnak okÀul jegyzi f´l:
àmennyi nevets¢ges, kÀros ´ntudat tÀmad annak nyomÀn, hogy a k´zl¢s szempontjÀbÂl elolvassa
az ember a r¢gi dolgokatÊ.
A n¢hÀny nap mÃlva gy´keresen mÀs k´r¡lm¢nyeket teremtû esem¢nyek f¢ny¢n¢l
k´nnyü belÀtnunk, hogy itt ´nmagÀt csapta be Kafka. Nem az idûhiÀny ¢s k¡l´n´sen
nem az ´ntetszelg¢s akadÀlyozta abban, hogy irodalmi alkotÂmunkÀra ´sszpontosÁtson. M¢gis egyre inkÀbb Ãgy ¢rezte, hogy elegendû alkotÂereje van mÀr hasonlÁthatatlanul ¢rt¢kesebb sz´vegek ÁrÀsÀhoz, olyanokhoz, amelyek k¢pesek kiel¢gÁteni m¢g
az û k¢telyekkel vegyes vÀgyakozÀsÀt is az emberileg el¢rhetû t´k¢letess¢gre. Ez az
¢rz¢s nem volt ´nÀmÁtÀs. CsupÀn a nekilend¡lû megrend¡l¢s hiÀnyzott, amelynek jelleg¢vel ekkor m¢g korÀntsem lehetett tisztÀban. Brod viszont nem ¢rtette, hogy Kafka
mire vÀr. ý azt Árta a k¢zirat ÀtadÀsakor, hogy a SZEML°LýD°S àisteni prÂzaÊ, ¢s teljesen
idegen volt szÀmÀra a gondolat, hogy barÀtjÀnak alkotÂi szempontbÂl m¢g Àtt´r¢st kell
v¢grehajtania (noha k¢sûbb ¢ppen û k¢pviselte ezt a n¢zetet). Brod k¢ts¢gkÁv¡l szerette volna, hogy Kafka terjedelmesebb mü alkotÀsÀba fogjon, siker¡lj´n neki reg¢nyt
Árnia, ¢s rem¢lte, az elsû k´nyv megjelen¢s¢vel jÀrÂ siker ä meg a nyomÀban mindenk¢pp fell¢pû b¡szkes¢g ä meg fogja adni az ehhez sz¡ks¢ges lelki ´szt´nz¢st. Ennek
bek´vetkezt¢t Brod nem csupÀn sajÀt magÀnÀl tapasztalhatta, de nemegyszer tanÃja
lehetett annak az Àltala ismert sokszÁnü irodalmi ¢letben is. Nagy bÀnatÀra azonban
kider¡lt, hogy Kafka eset¢ben az alkotÂkedv hullÀmzÀsÀt eg¢szen mÀs hatÀsok befolyÀsoljÀk, aminek csupÀn szelÁd elûjÀt¢ka volt a SZEML°LýD°S k´r¡li huzakodÀs.
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E pillanatban Kafka nem akart mÀr k´t¢lnek Àllni, azt pedig nem neh¢z elk¢pzeln¡nk, hogy mik¢nt reagÀlt erre Brod. BizonyÀra sÃlyos szemrehÀnyÀsokkal illette,
hiszen Kafka tanÃk jelenl¢t¢ben tett olyan Ág¢retet, amit nem lehetett valami megfoghatatlan term¢szetü ànyomorÃsÀgraÊ hivatkozva visszavonni. Kafka igenis k¢pes rÀ,
hogy prÂza-miniatÃrÀit olyan Àllapotba hozza, amit k¢sûbb is vÀllalni tud, ebben Brodnak nem volt a leghalvÀnyabb k¢ts¢ge sem. Minden f´lt¢tlen meggyûzûd¢shez hasonlÂan ez is tekint¢lyes szuggesztÁv erût tudott kifejteni. Mert az id¢zett levelet k´vetû
napon mÀr ez a t´m´r bejegyz¢s ker¡l Kafka naplÂjÀba: àNormÀlis lelkiÀllapot v¢gsû erûfeszÁt¢s¢vel befejeztem a B ALEKFOGñ-t; nagyjÀbÂl meg vagyok vele el¢gedve.Ê N¢hÀny napig
m¢g kitart ez a v¢gsû erûfeszÁt¢s, megÀllapodÀs sz¡letik tehÀt, hogy augusztus 13-Àn
este a Brod lakÀsÀn majd kialakÁtjÀk az ÁrÀsok v¢gleges sorrendj¢t, ¢s megbesz¢lik, mi
legyen a kiadÂval kapcsolatos tovÀbbi teendû. Harmincegy k¢ziratoldal k¢sz¡lt el.
Amint a t´rt¢nelemnek ÀltalÀban, az eszm¢k ¢s az irodalom t´rt¢net¢nek is megvannak azok a kiemelkedû dÀtumai, amelyek àsorsd´ntûÊ pillanatokk¢nt r´gzûdnek az
utÂkor kulturÀlis alapismeretei sorÀban, sût olykor a k´zvetlen r¢sztvevûk eml¢kezet¢ben is. Gyakorta olyan pillanatok ezek, amelyekben r¢gÂta elûk¢szÁtett, Àm a tudat
Àltal nem ¢szlelten f´lhalmozÂdott ´szt´nz¢sek ¢s elk¢pzel¢sek valamely k¡lsû ¢s v¢letlen esem¢ny nyomÀn berobbannak a tudatba, ¢s teljesen kit´ltik azt. Ilyen volt az
1749. ¢v oktÂber¢nek az a d¢lutÀnja, amikor a fantaszta Jean-Jacques Rousseau a PÀrizsbÂl Vincennes-be vezetû orszÀgÃton rÀ¢bredt, hogy mik¢ppen bÁrÀlandÂ civilizÀciÂnk; ilyen volt H´lderlin elsû talÀlkozÀsa az Àltala utÂbb àDiotimÀÊ-nak nevezett Susette Gontard-ral a Majna-parti Frankfurtban 1795 utolsÂ napjÀn; ilyen volt, amikor
1881. augusztus elej¢n a silvaplanai tÂ partjÀn tett s¢ta k´zben Nietzsche agyÀban f´lderengett àa vÀltozatlan ´r´k visszat¢r¢s¢nekÊ gondolata; ¢s ilyen volt Val¢ry bÃcsÃv¢tele
az irodalomtÂl 1892. oktÂber 4-¢nek viharos ¢jszakÀjÀn GenovÀban. Nem ritka, hogy
az effajta ¢lm¢nyek àcsillagÂrÀkÊ-nak minûs¡lnek: akik Àt¢lik ûket, Ãgy ¢rzik, akaratuktÂl f¡ggetlen¡l, egy hullÀm tarajÀn emelkednek a magasba, ¢rz¢kel¢s¡k ¢s gondolkodÀsuk mindaddig ismeretlen intenzitÀsÃvÀ vÀlik, tisztul a homÀly, ¢s egyszeriben
megvilÀgosodik elûtt¡k a r¢gÂta keresett àhelyesÊ Ãt. Ilyen pillanatok elindÁthatjÀk a
term¢kenys¢gnek eg¢sz ¢leten Àt tartÂ hullÀmait, amelyek aztÀn feledtetik a kezdû
l´k¢st adÂ banÀlis k´r¡lm¢nyeket ä noha ez a l´k¢s, ahogyan Rousseau pontosan leÁrta, rendkÁv¡l fÀjdalmas is lehet.
Ilyen pillanatok sorÀba illeszkedik 1912. augusztus 13-Ànak est¢je is, amely szemmel lÀthatÂan megvÀltoztatta a n¢metek, de talÀn az eg¢sz vilÀg irodalmÀnak arculatÀt.
A f´nti p¢ldÀkkal ellent¢tben viszont nem n¢lk¡l´zi a tragikomikus vonÀst ez a pillanat. Ez ugyanis tervszerüen k´vetkezett el ä m¢gpedig Max Brod id¢zte elû, akinek szem¢ben az irodalom sorsd´ntû napja volt az, amikor Kafka Àtadja elsû k´nyv¢nek k¢ziratÀt. A müvelt vilÀgnak meg kell jegyeznie ezt a napot, amelynek k´vetkezm¢nyeirûl
magÀnak a szerzûnek fogalma sem lehetett m¢g. Beteljes¡lt, sût tÃlteljes¡lt ez az elvÀrÀs, m¢gpedig olyan, nagysÀgrendileg magasabb szinten, amelyrûl a f´lsûfokok
hasznÀlatÀtÂl korÀntsem idegenkedû Brod nem is Àlmodott, amely azonban groteszk
mÂdon a semmibe futtatta azt a strat¢giÀt, amit a publikÀciÂval kapcsolatban k´vetett.
Mik´zben nagy igyekezettel azon volt, hogy beÀllÁtsa a vÀltÂkat, melyek KafkÀt az irodalmi siker sÁnjeire irÀnyÁtjÀk, barÀtja olyan transzba esett, amelybûl eg¢szen mÀs emberk¢nt t¢rt magÀhoz. Szerencs¢s v¢letlen jÂvoltÀbÂl, akÀr egy lassÁtott f´lv¢telen,
csaknem percrûl percre nyomon k´vethetj¡k, hogy ez mik¢ppen t´rt¢nt.
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Kafka, szokÀsÀhoz hÁven, egyÂrÀs k¢s¢ssel ¢rkezett. K¢pzelhetû, mennyire ideges
volt Brod, hiszen tÃl r¢gen vÀrta mÀr ezt a napot ahhoz, hogy most nyugodtan el tudja
viselni Kafka kiszÀmÁthatatlansÀgÀt. Ugyan mi k¢sleltette? A pocs¢k idû? V¢gzett-e a
SZEML°LýD°S ´sszeÀllÁtÀsÀval? SzÂ sincs rÂla! Kider¡lt, hogy m¢g a legfontosabbat
sem gondolta Àt, amit ma meg kell besz¢lni: az ÁrÀsok leghatÀsosabb elrendez¢s¢t. Ez
nyilvÀn fontos volt szÀmÀra, de Brod ezekben a dolgokban sokkal t´bb tapasztalattal
rendelkezett, ¢s Kafka megszokta, hogy ûrÀ bÁzza magÀt; most is, mint szÀmtalan korÀbbi est¢n, majd k¢nyelembe helyezik magukat, ¢s nyugodtan megbesz¢lik az ¡gyet.
Azonban meglepet¢s vÀrt KafkÀra (àa meglepet¢s sohasem kellemesÊ ä Árta egy hÂnappal
k¢sûbb Brod a menyasszonyÀnak): az eb¢dlûasztalnÀl Brod csalÀdjÀn kÁv¡l egy vend¢g
is ¡lt, egy Àltala m¢g soha nem lÀtott fiatal nû. Ez bosszantotta. BÀr Kafka t´bbnyire
f´l¢l¢nk¡lt, ha bizalmas k´rben egy (de szigorÃan csak egy) idegentûl a tÀrsalgÀs Ãj
´szt´nz¢st kapott, de ¢pp ma, amikor olyasmirûl lesz szÂ, aminek gy´trelmeirûl egyed¡l Brodnak van tudomÀsa, jobban Ány¢re lett volna a fesztelen otthonossÀg. N¢mi
zavarral nyÃjtott kezet a nûnek a nagy kerek asztal f´l´tt ä ez kisebb mell¢fogÀs volt,
hiszen m¢g be sem mutattÀk neki ä, ¢s le¡lt vele szemben.
Amint megtudta, a leÀny tÀvoli rokon, Brod sÂgorÀnak, Max Friedmann-nak unokanûv¢re. Felice Bauernek hÁvjÀk, berlini zsidÂ nû, aki megszÀllt egy prÀgai hotelben,
hogy mÀsnap tovÀbbutazz¢k nûv¢r¢hez, aki Budapestre ment f¢rjhez. °ppen f¢nyk¢peket n¢zegettek ä valÂszÁnüleg a Brod Àltal nemr¢g Weimarban k¢szÁtett k¢peket ä,
Kafka bekapcsolÂdott, ¢s egyenk¢nt nyÃjtotta Àt a fotÂkat. Felice Bauer komoly arccal
¢s alaposan szem¡gyre vette ûket, csak a magyarÀzatok hallgatÀsa k´zben pillantott
f´l, ¢s nem t´rûd´tt az idûk´zben f´lszolgÀlt ¢tellel. Amikor Brod erre n¢zve megjegyz¢st tett, azt vÀlaszolta, hogy nincs szÀmÀra undorÁtÂbb az olyan embern¢l, aki
folyton eszik. Kafka f´lfigyelt.
BÀr aznap tulajdonk¢pp nem volt hely¢nvalÂ az egy¢bk¢nt szokÀsos ¢s a beavatottakhoz illû besz¢lget¢s irodalmi dolgokrÂl, Brod hosszasan ecsetelte, hogy egy operett
bemutatÂjÀt tervezi, Felice-t pedig a megszÂlalÂ telefoncsengû arra indÁtotta, hogy elmes¢ljen egy buta telefonos jelenetet, amit a berlini Residenztheaterben lÀtott. (Kafka
Ãgy megjegyezte az elbesz¢lt jelenetet, hogy eml¢kezetbûl f´l tudta mondani.) SzÂ
esett a jiddis szÁnhÀzrÂl is, errûl Kafka nyilvÀn mosolyogva mes¢lt, amit, mint utÂbb
kider¡lt, Felice, irÂniÀnak v¢lve, teljesen f¢lre¢rtett. Amikor udvariassÀgbÂl a prÀgai
¢s berlini csalÀdi kapcsolatok ker¡ltek szÂba, Bauer kisasszony nem valami tapintatosan f´lelevenÁtette, hogy gyermekkorÀban a fiv¢re ¢s t´bb unokabÀtyja ä k´zt¡k tehÀt
bizonnyal Brod k¢sûbbi sÂgora is ä sokszor megverte, ¢s a karja csupa k¢k folt volt.
MegemlÁtette a foglalkozÀsÀt is: hÀrom ¢vvel azelûtt gyors- ¢s g¢pÁrÂnûk¢nt vÀllalt ÀllÀst az egyebek mellett gramofonokat ¢s diktafonokat gyÀrtÂ Carl Lindstr´m R¢szv¢nytÀrsasÀgnÀl, ahol igen hamar felelûs beosztÀst nyert ä e talÀlkozÀs idej¢n v¢lhetûen mÀr c¢gjegyzû volt. Mindezzel egy¡tt egyÀltalÀn nem tartotta alacsonyrendü tev¢kenys¢gnek a g¢pÁrÀst ä amit most mÀr t´bbnyire mÀs nûk v¢geztek el neki ä, kider¡lt, hogy egyenesen à¢lvezteÊ, ha k¢ziratokat g¢pelhetett, ¢s arra k¢rte Brodot, k¡ldje el neki ÁrÀsait Berlinbe. Kafka elk¢pedve csapott az asztalra.
NyilvÀn senkinek sem jutott volna esz¢be a jelenl¢vûk k´z¡l a cionizmusrÂl alkotott
v¢lem¢nye felûl k¢rdezni a g¢pÁrÂkisasszonyt, Àm û mintegy mell¢kesen megemlÁtette,
hogy behatÂan foglalkozott a h¢ber nyelvvel. Kafka ism¢t alig akart hinni a f¡l¢nek,
¢s elûhÃzta az Àltala elûfizetett Pal¤stina cÁmü folyÂirat egy àv¢letlen¡lÊ ¢pp nÀla levû
p¢ldÀnyÀt. Nem k¢ne mÀr egyszer Ãgy tenni, mint a PalesztinÀt jÀrt ¢s PrÀgÀban meg-
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bÀmult szÀmos turista, ¢s szint¢n megkockÀztatni az odautazÀst? Eddig m¢g maga
Brod sem gondolt komolyan arra, hogy sajÀt szem¢vel gyûzûdj¢k meg az íg¢ret F´ldj¢nek l¢tez¢s¢rûl. De hÀt mi¢rt is ne? Az egy¢bk¢nt ezerf¢le aggÀlytÂl gy´t´rt Kafka
egyszerre csak mindenre hajlandÂ volt, m¢g arra is, hogy a j´vû ¢vi szabadsÀgÀt teljesen PalesztinÀnak szentelje. Ekkor csoda t´rt¢nt: Bauer kisasszony k¢sznek mutatkozott az ¢pphogy megismert f¢rfiakkal egy¡tt elindulni erre az Ãtra, amely akkoriban
m¢g expedÁciÂszÀmba ment, ¢s k¡l´nf¢le k¢nyelmetlens¢gekkel jÀrt. ValÂban komolyan gondolja? Felice kijelentette, hogy nem ingadozÂ term¢szet, ¢s a kez¢t nyÃjtotta.
Kafka belecsapott a fel¢je nyÃjtott teny¢rbe.
A tÀrsasÀg Àtment a zongoraszobÀba ä Felice, minthogy ÀtÀzott a cipûje, kiss¢ kÁnos
¢rz¢ssel csoszogott Brod anyjÀnak papucsÀban ä, Kafka ott v¢gre kiteregethette k¢ziratait. Brod valÂszÁnüleg jÂcskÀn megd´bbent a csek¢ly terjedelem lÀttÀn ä hogyan
lesz ebbûl k´nyv? Az elrendez¢s k¢rd¢s¢t k´nnyebb volt megoldani: a Hyperionban
mÀr megjelent nyolc darab sorrendje l¢nyeg¢ben vÀltozatlan maradt, ¢s a k´tet k´zep¢re ker¡lt, ûket fogtÀk k´zre a k´tetbe f´lvett tovÀbbi sz´vegek. A GYEREKEK AZ ORSZçGöTON nyÀriasan der¡lt idillje Àll majd a k´nyv ¢l¢n, ¢s a legkomorabb, szÂ szerint
kÁs¢rteties BOLDOGTALANSçG lesz a zÀrÂdarab. A k¢zirat elej¢re Kafka ajÀnlÀst illesztett: àM. B.-nekÊ ä k¢sûbb maga sem ¢rtette, mi¢rt nem Árta ki a teljes nevet, hiszen
barÀtsÀga Max Broddal nem volt titok ä, ¢s ezzel befejezte a munkÀt. Az eg¢sz persze
a t´bbi jelenlevû sz¡ntelen tÀrsalgÀsa k´zben ment v¢gbe; ûket ugyan nem tartottÀk
àm¢ltÂnakÊ a r´vidke sz´vegek elolvasÀsÀra (amint ezt Felice Bauer barÀtsÀgtalan
gesztusk¢nt meg is jegyezte magÀnak), ami¢rt Ãgy vettek el¢gt¢telt, hogy versengve
tettek tr¢fÀs javaslatokat a k¢zirat elk¡ld¢s¢nek legbiztosabb mÂdjÀra. Az ilyesmiben
aggÀlyos KafkÀt mindenfelûl ugrattÀk, Brod szÀmÀra azonban szÂba sem j´hetett,
hogy a nehezen kiharcolt k¢ziratot kiadja a kez¢bûl. Postatisztviselûk¢nt û lesz a legalkalmasabb rÀ, hogy gondoskodj¢k az elk¡ld¢srûl ä ezt k´nnyü volt belÀtni. Ha elolvassuk Kafka gy´trelmesen boldogtalan naplÂbejegyz¢seit a k´vetkezû napokbÂl, Ãgy
valÂban k¢ts¢gesnek tünik, hogy a SZEML°LýD°S valaha is a k´nyvesboltok kirakatÀba
ker¡l, ha Brod nem tartja rajta a kez¢t a legutolsÂ pillanatig.
Az egybegyültek zenei szÂrakoztatÀsa ezÃttal is Brod fiv¢re, Otto feladata volt, zongorÀzott egy keveset, aztÀn fÀradtsÀg vett erût a jelenlevûk´n, Brod mamÀja fesztelen¡l szunyÂkÀlt a heverûn, Otto a kÀlyhÀnÀl, az apja a k´nyespolcnÀl foglalatoskodott,
a t´bbiek m¢g besz¢lgettek valamelyest az irodalomrÂl. Felice jÂl tÀj¢kozottnak (meglehet, hogy csupÀn jÂl f´lk¢sz¡ltnek) bizonyult, olvasta Brod ARNOLD B EER cÁmü reg¢ny¢t, sût nekikezdett a NORNEPYGGE VçRA cÁmünek is, de azt k¢ptelen volt v¢gigolvasni ä KafkÀnak ism¢t elakadt a l¢legzete, vajon ezt nem veszik-e s¢rt¢snek a vend¢glÀtÂk ä, de maga sem ¢rtette, hogy mi¢rt, tehÀt legk´zelebb ism¢t elûveszi a k´nyvet. (Ez nem csupÀn udvarias szÂvirÀg volt, mivel n¢hÀny h¢t mÃlva t¢nyleg k¢rd¢seket tett f´l rÂla a szerzûnek, aki azonban egyÀltalÀn nem ¢rzett kedvet hozzÀ, hogy
magyarÀzatokat füzz´n ehhez a k´nyvei k´z¡l legkev¢sb¢ cionista szellemü reg¢ny¢hez.) Az est¢t Brod àigazgatÂ ÃrÊ ostoba tr¢fÀja zÀrta, levett egy k¢pesalbumot a polcrÂl, hogy megmutassa Bauer kisasszonynak àGoeth¢t alsÂnadrÀgbanÊ. àý m¢g alsÂnadrÀgban is kirÀlyÊ ä vÀgta rÀ emez, amire Kafka ànyomÀst ¢rzett a torkÀbanÊ. Felice sietve
f´lhÃzta a cipûj¢t, k´zben Kafka az asztalra hajolva halkan arrÂl biztosÁtotta a k´r¡lÀllÂkat, hogy a berlini lÀny àsÂhajra k¢sztetûenÊ tetszik neki ä igazÀn àostoba megjegyz¢sÊ
volt, lÀtta be k¢sûbb.
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El kellett kÁs¢rni a h´lgyet a szÀllodÀjÀba, erre Brod apja ajÀnlkozott, tovÀbbÀ Kafka,
aki amÃgy is szÁvesen vÀlasztott hosszabb utat a hazat¢r¢sre. T´bbnyire ¢l¢nk ¢s igen
¢ber volt ilyen k¢sûi ÂrÀn, hosszÃ s¢tÀi az ¢jszakai PrÀga utcÀin (amelyeket sokkal s´t¢tebbnek kell elk¢pzeln¡nk, mint a jelenkori nagyvÀros¢it) legr¢gibb szokÀsai k´z¢
tartoztak. Aznap azonban figyelemre m¢ltÂ vÀltozÀs t´rt¢nt vele; szÂtlanul s¢tÀlt, de
meglepû r¢szleteket jegyzett meg magÀnak Felice Bauerrûl ä azt, hogy az elûzû ¢jjel
hajnali n¢gyig olvasott az Àgyban, ¢s a tovÀbbutazÀshoz sem csomagolt m¢g ´ssze ä,
ugyanakkor Kafka szÂrakozottnak tünt, t´bbsz´r megbotlott a jÀrdÀn, ¢s lel¢pett a
kocsiÃtra, amikor pedig eljutottak a szÀllÂhoz, a forgÂajtÂnak ugyanabba a rekesz¢be
nyomakodott be, mint Bauer kisasszony. Az utÂbbi megk¢rdezte, hol lakik ä ez csak
udvarias ¢rdeklûd¢s volt, hogy nem tett-e tÃl nagy ker¡lût ä, Kafka pedig meg volt
gyûzûdve, hogy a postacÁm¢t akarja megtudni, mert hazat¢rt¢t k´vetûen halad¢ktalanul levelez¢sbe szÀnd¢kozik kezdeni vele a tervezett palesztinai utazÀsrÂl. Ezt az utat
az est folyamÀn t´bbsz´r is emlegette Kafka, mert attÂl f¢lt, hogy senki sem gondolja
komolyan, ¢s most, a bÃcsÃ pillanatÀban, l¢lekjelenl¢tet erûltetve magÀra, m¢g egyszer eml¢keztetett a k¢zfogÀssal megpecs¢telt Ág¢retre. AztÀn becsukÂdott a szÀlloda
f´lvonÂjÀnak ajtaja, ¢s a hÃs-v¢r, a valÂsÀgos Felice Bauer teljes h¢t hÂnapra eltünt.
Eddig tart ennek az eml¢kezetes est¢nek k¡lsû t´rt¢nete, amirûl az¢rt bÁrunk enynyire pontos tudomÀssal, mert maga Kafka adott rÂla r¢szletes leÁrÀst Felice-nek Árott
level¢ben ä b¡szk¢n, n¢mileg hiÃan is dicsekedett a memÂriÀjÀval, hogy az egy filmfelvevû pontossÀgÀval percrûl percre mindent megjegyzett. (Az¢rt nem mindent: Felice nagy kalapjÀnak szÁn¢re rosszul eml¢kezett, ¢s ef´l´tt csak nehezen tudott napirendre t¢rni.) Hogyan fest azonban a belsû t´rt¢net? Brod sajnos nem ´r´kÁtette meg,
hogy û mik¢nt ¢lte Àt ezt az est¢t, szem¢ben nyilvÀn a SZEML°LýD°S bÁrt a legnagyobb
jelentûs¢ggel; alig tÀvoztak a vend¢gek, mindjÀrt Ãjra elolvasta, nagy ¢lvezettel. Felice,
ahogy k¢sûbb bevallotta, kimondottan àkellemetlen¡lÊ ¢rezte magÀt, mivel olyan benyomÀsa volt, hogy alig vesznek tudomÀst rÂla. Megerûltetû dolog bekapcsolÂdni a
tÀrsalgÀsba, ha ä mint Brod operettje ¢s Kafka ÁrÀsai eset¢ben ä az ember nem tud
hozzÀszÂlni a t¢mÀhoz. Kafka egy¢bk¢nt sem keltett benne valami nagy ¢rdeklûd¢st,
nem tartozott azok k´z¢, akiket ismerni kell ä legf´ljebb n¢hÀny prÀgai tartotta ût szÀmon àÁrÂk¢ntÊ ä, ¢s k¡lsej¢vel aligha tett m¢lyebb benyomÀst Felice-re. Kafka n¢hÀny
¢v mÃltÀn csattanÂs bizonyÁt¢kot kapott errûl: egyszer csak arra figyelmeztette Felice,
hogy most van az ¢vfordulÂja elsû talÀlkozÀsuknak (mÁg û ÀllÁtÂlag m¢g azt sem tudta,
hÀny ¢ve t´rt¢nt), viszont Felice azt mÀr r¢g elfelejtette, hogy a szÀllÂig kÁs¢rte a k´zben
t´bbsz´r megbotlÂ f¢rfi.
Kafka ¢lm¢nyei merûben mÀsok voltak; az elsû pillanattÂl fogva mohÂn szÁvta magÀba az eleven r¢szleteket, hipnotizÀltan ¢s ´nfeledten, igazÀn pokoli pontossÀggal
hatolt be az idegen nû ¢let¢be.
àFelice Bauer kisasszony. Amikor augusztus 13-Àn elmentem Brodhoz, az asztalnÀl ¡lt, ¢s
szinte csel¢dlÀnynak v¢ltem. Nem is voltam egyÀltalÀn kÁvÀncsi, kicsoda, r´gt´n napirendre t¢rtem f´l´tte. Csontos, ¡res arc, amely nyÁltan viselte ¡ress¢g¢t. A nyaka szabadon. BebÃjÂs blÃz.
Eg¢szen otthoniasnak lÀtszott a ruhÀzata, de k¢sûbb kider¡lt, hogy egyÀltalÀn nem az. (Kicsit
elidegenedtem tûle azÀltal, hogy ilyen szorosan megk´zelÁtem a test¢t. Micsoda Àllapotban vagyok
egy¢bk¢nt most, mindenest¡l minden jÂtÂl elidegenedve, ¢s rÀadÀsul m¢g el sem hiszem. [...])
Csaknem t´r´tt orr, szûke, kicsit merev, jelent¢ktelen haj, erûs Àll. Akkor n¢ztem meg elûsz´r t¡zetesebben, mikor le¡ltem, ¢s mikor mÀr ¡ltem, rendÁthetetlen v¢lem¢nyem volt rÂla. Ahogy äÊ
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Egy h¢ttel k¢sûbb Árja ezt a naplÂjÀban. ¹k´lcsapÀsk¢nt hatÂ leÁrÀs (nyilvÀn ilyennek ¢rezhette Felice Bauer, ´zvegy MarassÀn¢, amikor ¢vtizedek mÃlva nyomtatÀsban
olvashatta a naplÂt). Csaknem akk¢nt fest a dolog, hogy Kafka Ãgy ¢rezte, csakis a
f¢rfiak Àltal alkalmazott hagyomÀnyos eszk´z, az erûltetetten szenvtelen megfigyel¢s
k¢pes megszabadÁtani a folyvÀst irritÀlÂ ¢rz¢stûl ä hiszen ´nmagÀt szakÁtja f¢lbe, ¢s
panaszkodik az àelidegened¢srûlÊ, amit Àt kellett ¢lnie. Ekkor viszont az olvasÂban
tÀmad irritÀlÂ benyomÀs. F´l kell tennie a k¢rd¢st, hogyan lehets¢ges àelidegenedniÊ
egy csaknem teljesen idegen embertûl? Komolyan rem¢lte Kafka, ha Ãgy Ár le egy nûi
arcot, hogy minden kifejezûk¢szs¢get megtagad tûle, akkor ez a leÁrÀs k´zelebb visz
ugyanehhez a nûh´z, akinek persze nincs mÀs arca ´nmaga kifejez¢s¢re?
°vekkel korÀbban is megrajzolt mÀr Kafka eg¢sz sor nûi arck¢pet, amelyeket Ãgyszint¢n sz¢lsûs¢ges pontossÀggal jellemez. Szenved¢llyel szÁvja magÀba, amit lÀt, nem
el¢gszik meg a puszta àbenyomÀssalÊ, hanem sajÀt erej¢bûl kÁvÀnja megformÀlni a lÀtottakat. Egyik ilyesfajta igyekezete alkalmÀval tudatÀban volt annak az idegens¢gnek
is, amely a nem r´gzÁthetû r´gzÁt¢se nyomÀn keletkezik.
àMidûn a doktornÀl vÀrakoztam, egy g¢pÁrÂlÀnyt n¢ztem, ¢s azon t´prengtem, milyen neh¢z
m¢g a megfigyel¢s sorÀn is meghatÀrozni az arcÀt. K¡l´n´sen a sz¢thÃzott, k´r´s-k´r¡l a fejtûl
nagyjÀbÂl egyenlû tÀvolsÀgra elÀllÂ hajzatnak ¢s a t´bbnyire tÃl hosszÃnak lÀtszÂ, egyenes orrnak
a viszonya zavart. Az ¢ppen egy aktÀt olvasÂ leÀny egyik feltünûbb fordulatÀra csaknem megh´kkentett az a megfigyel¢s, hogy t´preng¢semmel idegenebb maradtam a lÀnytÂl, mintha a kisujjam hozzÀ¢rt volna a szoknyÀjÀhoz.Ê (NaplÂbejegyz¢s 1911. november 8-Àn.)
A lÀny szoknyÀjÀt ¢rintû kisujj ¢lm¢ny volna, helyette azonban csak a k¢pet ûrzi
meg a naplÂÁrÂ. Megmutatkozik, hogy KafkÀnak az erotikÀt megh´kkentûen n¢lk¡l´zû megfigyel¢se semmik¢pp sem v¢dekezû gesztus. LÀtÀsmÂdja nem ¢rzelemmentesen, hanem k¢ts¢gbeesetten pontos; megkÁs¢rli a lÀtÀsÀt (¢s annak nyomÀn a lÀtottakkal
kapcsolatos elm¢lked¢s¢t) olyan intenzÁvv¢ fokozni, hogy az mÀr maga is ¢lm¢nny¢ l¢nyeg¡lj´n Àt. De a gondolat teremtette viszony soha nem lehet az elgondolt viszonynÀl
t´bb. A nû k´zels¢g¢nek Kafka Àltal vÀgyott Àt¢l¢se testis¢g n¢lk¡l nem k¢nyszerÁthetû
ki, egyetlen k´zeg sem k¢pes helyettesÁteni a kinyÃjtott kezet. Az ´t ¢ve keletkezett ¢s
azÂta k¢tszer megjelent, AZ UTAS cÁmet viselû ÁrÀs, amely beker¡lt a SZEML°LýD°S cÁmü k´tetbe is, erre a t´rekv¢sre irÀnyulÂ parancsk¢nt mutatja meg annak v¢gletesen
hamis voltÀt.
àçllok a villamoskocsi peronjÀn, ¢s t´k¢letesen elbizonytalanodom, mi is a helyem ezen a vilÀgon, ebben a vÀrosban, csalÀdom k´r¢ben. Azt sem tudom m¢g csak k´r¡lbel¡l sem megmondani, mif¢le jogos ig¢nyeket tÀmaszthatn¢k ebben-abban a vonatkozÀsban. Nem tudom megv¢deni
a helyzetemet: hogy itt Àllok ezen a peronon, ebbe a szÁjba kapaszkodom, ezzel a kocsival vitetem
magam, hogy az emberek kit¢rnek a kocsi elûl, vagy megÀllnak a kirakatok elûtt. Senki nem is
kÁvÀn tûlem ilyesmit, ez azonban mÀr mindegy.
MegÀllÂhoz k´zeledik a villamos, egy lÀny, leszÀllÀshoz k¢sz¡lûdve, odaÀll a l¢pcsû k´zel¢be.
Olyan ¢lesen magam elûtt lÀtom, mintha ¢rintettem volna. Fekete ruha van rajta, szoknyarÀncai
szinte nem is mozdulnak, blÃza feszes, a blÃz gall¢rja feh¢r, aprÂ szemü csipke, bal kez¢vel a kocsi
falÀnak tÀmaszkodik a lÀny, jobbjÀban az esernyû, fel¡lrûl a mÀsodik l¢pcsûfokot ¢rinti hegy¢vel.
Az arca barna, k¢toldalt kiss¢ benyomott orra g´mb´lyüen, sz¢lesen zÀrul. Barna haja t´m¢rdek,
a sz¢l ´sszekuszÀlta jobb halÀnt¢kÀn a kis f¡rt´ket. F¡le kicsiny ¢s korÀntsem elÀllÂ, m¢gis, minthogy k´zel Àllok hozzÀ, lÀtom a f¡lkagylÂ eg¢sz hÀtsÂ r¢sz¢t ¢s az Àrny¢kot a t´v¢n¢l.
Azt k¢rdezem magamtÂl akkor: hogyan lehets¢ges, hogy û nem csodÀlkozik magÀn, hogy a szÀja
nem nyÁlik ki, ¢s nem mond eff¢l¢ket?Ê

Reiner Stach: Franz Kafka ¢s Felice Bauer talÀlkozik

ã

997

Ez a nagyÁtÂlencs¢v¢ tÀgult pupillÀjÃ àutasÊ m¢g nem fogta f´l: meg´li azt, amirûl
Ãgy hiszi, hogy elevenen magÀba fogadta. LÀtÀsmÂdjÀval nem csupÀn megfagyasztja,
de darabokra is szedi a àtÀrgyatÊ. Ha valÂban meg¢rintette volna a lÀnyt, akkor nemcsak à¢lesen lÀtnÀÊ, hanem az szÀmÀra t´bb ¢s mÀs is volna. Ehelyett nem a valÂsÀgot
siker¡lt megragadnia, hanem valamif¢le szÀraz por maradt a kez¢ben, aminek csupÀn
gondolati szinten van n¢mi k´ze a realitÀshoz, hogy valÂsÀgos ¢lm¢nyrûl mÀr ne is
besz¢lj¡nk. Ennek a mell¢fogÀsnak komikuma AZ UTAS soraiban az elsû ¢s a mÀsodik
bekezd¢s k´zti szintk¡l´nbs¢gbûl fakad: ha ez a testetlen à¢nÊ egyÀltalÀn nem Àll k¢t
lÀbbal a f´ld´n, nem tudja, mi¢rt ¢s mi v¢gre ¢l, voltak¢pp tehÀt mint valami kim¢ra
bolyong a vilÀgban, akkor nem keltheti valÂsÀgos ¢letre egy idegen lÀny hajf¡rtjeinek
bÀrmilyen pontos megszÀmlÀlÀsa.
Van m¢g tovÀbbi megh´kkentû is KafkÀnak Felice Bauerrûl adott leÁrÀsÀban: a àrendÁthetetlen v¢lem¢nyÊ szÂ´sszet¢tel. N¢mely magyarÀzÂ akk¢nt ¢rtelmezte ezt, mintha
Kafka mÀr az elsû pillanatban elhatÀrozta volna, hogy ebben a nûben sajÀt k¢p¢t rajzolja meg, ûbelûle csinÀl szÁnpadot, ahol az ´nmagÀbÂl formÀlt magÀnyos alakok mozognak. Nincs enn¢l hamisabb magyarÀzat. °pp ellenkezûleg, Kafka az¢rt id¢zi f´l a
tudatosÁtÀsnak ezt a mÂdjÀt, mivel Át¢lete ä àcsel¢dlÀnyÊ, à¡ress¢gÊ stb. ä pontosan
visszÀjÀra fordult azon az est¢n, ¢s nem csupÀn ez az Át¢lete, de û maga is igen erûsen
àmegrend¡ltÊ. V¢g¡l is mÀr napok Âta nem megy ki a fej¢bûl ez az idegen nû, aki f´l´tt
elhamarkodottan àt¢rt napirendreÊ, ¢s ezzel egy¢rtelmüen megsz¢gyen¡lt elûtte.
Szerelmes volt-e Kafka? Az elsû pillantÀsra szerzett benyomÀs alapjÀn semmi esetre
sem, az elsû talÀlkozÀs keltette benyomÀs alapjÀn viszont bizonyosan; mindk¢t benyomÀst hosszasan ûrizte magÀban. Alig ismert ´nmagÀra, mivel Ãgy viselkedett, akÀr egy
szerelmes iskolÀs fiÃ. MÀr a szÀlloda fel¢ menet ä amikor is elfogta az àaz amÃgy sem
ritkÀn jelentkezû kÀba Àllapot, amelyben csak egyvalamit ismerek fel vilÀgosan: a sajÀt haszontalansÀgomatÊ ä eljÀtszott a gondolattal, hogy kapcsolatot l¢tesÁt. Lev¢lvÀltÀs jÀrt az
esz¢ben ä ez¢rt is ¢rtette f¢lre a lakÀscÁm¢re vonatkozÂ k¢rd¢st ä, egyÃttal azonban
àbizonytalan szÀnd¢kk¢ppenÊ azt latolgatta, hogy mÀsnap reggel virÀgcsokorral fog vÀrakozni a pÀlyaudvaron, ami csak f¢lelm¢n bukott meg, nehogy mÀr az elsû l¢p¢sn¢l
vet¢lytÀrs Àllja ÃtjÀt: a Lindstr´m c¢g prÀgai leÀnyvÀllalatÀnak vezetûje, akinek tÀrsasÀgÀban Bauer kisasszony az elûzû nap a Hradzsinra lÀtogatott, ¢s aki valÂszÁnüleg
szint¢n ki fog menni a pÀlyaudvarra. Egy¢bk¢nt is, hol lehetne olyan korÀn reggel
virÀgot vÀsÀrolni. Mindez valÂban nagyon hasonlÁtott egy szerelmes iskolÀs fiÃ gondjaihoz. (Kafka borzasztÂan ´r¡lt, amikor megtudta, hogy Felice munkaadÂjÀnak ezt
a prÀgai leÀnyvÀllalatÀt csupÀn kitalÀlta, valÂjÀban az Adler c¢grûl volt szÂ, amely valÂszÁnüleg bizomÀnyban ÀrusÁtotta a Lindstr´m-term¢keket.)
Amikor mÀsnap bement a hivatalÀba, Kafka r´gt´n s¡rgûs k¢r¢st int¢zett Brodhoz
k¡ld´nc ÃtjÀn: n¢zze Àt m¢g egyszer ÁrÀsainak sorrendj¢t, mert û maga àa darabok elrendez¢sekor a kisasszony befolyÀsaÊ alatt Àllt. (ValÂjÀban oda sem figyelt. M¢g ki sem szedt¢k
a k¢ziratot, de û mÀr elfelejtette a sorrendet.) Megint mÀs szeml¢letü szerzût mutat
az Ernst Rowohltnak ugyanaznap Árott kÁs¢rûlev¢l. Ezt az itt f´lvillanÂ okos ´ntudatot
korÀntsem volnÀnk hajlamosak f´lt¢telezni KafkÀnÀl az elmÃlt hetek gy´trûd¢se utÀn.
àItt k¡ld´m ¹nnek a kis prÂzai munkÀt, melyet lÀtni kÁvÀnt; e darabokbÂl bizonnyal ´sszeÀll mÀr
egy k´nyvecske. Ahogy e c¢lbÂl egymÀs mell¢ rakosgattam ûket, dilemma gy´t´rt: felelûss¢g¢rzetemet nyugtassam meg inkÀbb, vagy engedjek a vÀgynak, hogy az ¹n sz¢p k´nyveinek sorÀban
magam is k´nyvh´z jussak. Bizonnyal nem volt minden¡tt helyes a d´nt¢sem. Most azonban term¢szetesen boldog lenn¢k, ha dolgaim legalÀbb annyira megnyern¢k a tetsz¢s¢t, hogy kinyomta-
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tÀsukra vÀllalkozna. V¢g¡l is a legnagyobb gyakorlottsÀggal ¢s ¢rt¢ssel sem lehet a dolgok gyeng¢j¢t mindig elsû pillantÀsra ¢szrevenni, hiszen az ÁrÂk legkiterjedtebb individualitÀsa ¢ppen abban Àll, hogy mindegyik¡k a maga mÂdjÀn leplezi fogyat¢kossÀgait.Ê
PÀr nap mÃltÀn azonban beÀll a lelki visszahatÀs. àCsak k¡lden¢ vissza Rohwolt[!], ¢s
zÀrhatn¢k be Ãjra mindent, s tehetn¢m meg nem t´rt¢ntt¢, hogy csak annyira boldogtalan lehessek,
mint azelûtt.Ê
Kafka teljesen elvesztette az egyensÃlyÀt. Megint sok idût t´lt´tt Àgyban, szenvedett
a kel¢seitûl, nem tett jÂt neki, hogy naplÂit olvasgatta, naphosszat olvasta Lenzet, hogy
à¢szre t¢rjenÊ, ¢s meditÀlt tovÀbb a berlini kisasszonyrÂl. M¢g nem vetette el a virÀgcsokorral kapcsolatos ´tletet. Felice Bauer ugyanis Budapestrûl hazafel¢ meg fog Àllni
Breslauban, ennek idûpontjÀt nagyjÀbÂl ismerte Kafka. Nem lehetne vajon megk¢rni
a jungbrunneni ismerûst, a Breslauban lakÂ dr. Schillert, hogy adjon Àt egy virÀgcsokrot Felice-nek? Hamar ki fog der¡lni, hogy Kafka ezÃttal ¢s talÀn ¢let¢ben elûsz´r
nem f¢lt a szokatlan eljÀrÀstÂl, sût k¢sz volt mindent f´ltenni egyetlen lapra.
Egyelûre azonban f´l¡lkerekedett megszokott ÂvatossÀga. Egyetlen hibÀs l¢p¢s
mindent elronthat. A dolog azonban Ãgy Àllt, hogy ¢pp most ä ¢s sajÀt k´zremük´d¢se
n¢lk¡l ä inogni kezdett az a keskeny fel¡let, amelyen nap mint nap v¢delmezte a maga
egzisztenciÀlis szabadsÀgÀt. K¡lsû esem¢nyek gyors egymÀsutÀnban gondoskodtak arrÂl, hogy amiÂta Felice Bauerrel talÀlkozott, k¢ptelen legyen elhessegetni az Ãjfent a
hÀzassÀg, a csalÀd ¢s az apasÀg k´r¡l vadul kavargÂ gondolatait.
Azzal kezdûd´tt, hogy augusztus v¢g¢n pÀr napos lÀtogatÀsra ¢rkezett Alfred L´wy,
àa madridi nagybÀcsiÊ, aki Kafka szem¢ben most inkÀbb, mint valaha p¢ldamutatÂ szem¢lyis¢gnek szÀmÁtott. L´wy, bÀr karriert csinÀlt, sût Theodore Roosevelt amerikai
eln´k is kezet szorÁtott vele, ami megszerezte neki a prÀgai KafkÀknak, k´zt¡k Franznak is az elismer¢s¢t, megmaradt aggleg¢nynek, lemondott tehÀt a csalÀdi ¢let meleg¢rûl meg arrÂl, amit az t´bbletk¢nt ad az ¢let ¢rtelm¢hez. Alfred ¢letvitele Kafka szÀmÀra azt az alapvetû k¢rd¢st vetette f´l, hogy a siker vagy az ´nigazolÂ helytÀllÀs valamely formÀja ä a jelen esetben a hivatÀs ter¢n ä k¢pes-e vajon semlegesÁteni a retteg¢st az ¢lethossziglan tartÂ aggleg¢nys¢g okozta boldogtalansÀgtÂl. MÀsk¢pp fogalmazva: egyÀltalÀn l¢tezik-e sorsÀval el¢gedett aggleg¢ny? N¢hÀny napig tartÂ habozÀs
utÀn, Ãgy tünik, nagyon is egy¢rtelmüen faggatta errûl a nagybÀtyjÀt, minthogy a legsÃlyosabb aggodalmÀt igazolÂ vÀlaszt r¢szletesen f´ljegyezte a naplÂjÀban. P¢ldak¢ppen a nagybÀcsi egy drÀga panziÂrÂl mes¢lt, ahol gyakorta vacsorÀzik, mindig ugyanazon elûkelû vend¢gek jelenl¢t¢ben:
àMÀr jÂl ismerem mindnyÀjukat, mikor le¡l´k a helyemre, ¡dv´zl´k mindenkit, egy¢bk¢nt nem
szÂlok egy szÂt sem, mert kelletlen hangulatban vagyok, csak a v¢g¢n bÃcsÃzom el megint mindenkitûl. AztÀn itt talÀlom magam egyed¡l az utcÀn, ¢s igazÀn nem tudom, mire volt jÂ ez az
este. Hazamegyek, ¢s fÀjlalom, hogy nem nûs¡ltem meg. Term¢szetesen ez aztÀn elhomÀlyosul,
akÀr v¢giggondolom, akÀr szertefoszlanak a gondolatok. De alkalomadtÀn visszat¢rnek.Ê
Egy h¢ttel k¢sûbb Kafka mÀsvalakivel is talÀlkozott, akinek p¢ldÀjÀt szint¢n szÁvesen
k´vette volna: csalÀdjÀnak vend¢ge volt egy Hugo L´w nevü jogÀsz, aki mÀr ´sszepakolta a bûr´ndj¢t, hogy kivÀndoroljon PalesztinÀba à1200 koronÀvalÊ (tehÀt k´r¡lbel¡l n¢gy hÂnapi fizet¢ssel), ahogy Kafka irigy csodÀlattal f´ljegyezte. Mit ¢rt ehhez
k¢pest a PalesztinÀban elt´ltendû nyÀri szabadsÀg k¢zfogÀssal nagyszerüen megpecs¢telt Ág¢rete?
AztÀn k¢t nap mÃlva, szeptember 14-¢n ¡nnepelte 60. sz¡let¢snapjÀt Hermann
Kafka; el lehet k¢pzelni, milyen szolgaian hÂdoltak a csalÀdfûnek a hozzÀtartozÂk, ¢s
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milyen ¢rz¢sekkel vett r¢szt a fia a felk´sz´ntûk kÂrusÀban. A hÀzassÀggal kapcsolatos,
¢pphogy ¢bredezû ¢s homÀlyosan nyugtalanÁtÂ gondolatait mennyire semminek ¢rezhette apja zajosan paternÀlis k´zel¢ben, amely elûl ¢ppen azon a napon teljess¢ggel
lehetetlen volt visszahÃzÂdnia. Hogy teljes legyen a szenved¢se, mÀsnap Ãjabb csalÀdi
¡nneps¢gre, Valli hÃga eljegyz¢s¢re ker¡lt sor, amely Àtmeneti csÃcspontjÀt k¢pezte
a hagyomÀnyos zsidÂ szokÀsok szerint mÀr hÂnapok Âta tartÂ hÀzassÀgi elûk¢sz¡leteknek. E s¡rg¢s lÀttÀn a csalÀdi ¢let probl¢mÀinak kimondottan ellens¢ges halmazzÀ
kellett ´sszesürüs´dnie Kafka fej¢ben. NÀla ritkasÀgszÀmba menû v¢rfertûzû gondolatokat, valamint egy cÁm n¢lk¡li verset jegyez f´l, mely utÂbbi egy¢rtelmüen bizonyÁtja, hogy a k´vetkezû h¢tv¢g¢n megsz¡letû elbesz¢l¢s¢nek, AZ íT°LET -nek ´tlete
titokban megfogant mÀr.
àA tompultsÀg
m¢ly g´dr¢bûl
f¢nyre j´v¡nk
Ãj erûvel
s´t¢turak
s kivÀrjuk mÁg
a gyerekek
elgy´ng¡lnekÊ
MÀsnap este Brod¢khoz menek¡l, noha Max Felix Weltsch tÀrsasÀgÀban elutazott.
NyilvÀnvalÂan csalÂdÀst okozott neki, hogy Adolf Broddal sem talÀlkozott, de inkÀbb
Max anyjÀval unatkozott, semhogy otthon el kelljen viselnie ¡nnepi hangulatban levû
csalÀdjÀt. K¢ptelen volt megnyugodni, Ãgy ¢rezte, hogy folyvÀst erûs´dû lÀrma t´r fel
belûle, napok Âta, alighogy lefekszik, egy k¢pzeletbeli lev¢l mondatai kezdenek ÃjbÂl
¢s ÃjbÂl formÀlÂdni benne, olyan lev¢l¢i, amelynek az a feladata, hogy alapjÀban vÀltoztassa meg ezt a nyomorÃsÀgos ¢letet. V¢g¡l szeptember 20-Àn, p¢nteken ä n¢hÀny
ÂrÀval a zsidÂ engesztelû ¡nnep, a Jom Kippur beÀllta elûtt ä elviselhetetlenn¢ fokozÂdik a fesz¡lts¢g, ¢s az elk¢pzeltbûl mintegy automatikusan valÂsÀg lesz, konkr¢t elhatÀrozÀs. A szokÀsos hatÂrai irodai munka utÀn Kafka nem megy haza, hanem ÁrÂg¢phez ¡l, befüzi a MunkÀs BalesetbiztosÁtÂ lev¢lpapÁrjÀt (valamint a k¡l´nleges alkalomhoz illûen a mÀsolÂpapÁrt is), ¢s lassan elkezd kopogtatni a szÀmÀra szokatlan
ÁrÂg¢pen: àM¢lyen tisztelt Kisasszony! Mivel k´nnyen megeshet, hogy mÀr egyÀltalÀn nem is
eml¢kszik rÀm, m¢g egyszer bemutatkozom: Franz KafkÀnak hÁvnak...Ê
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K°T T¹RT°NET
MiklÂs TamÀs fordÁtÀsai

Az ¢lûhalott
HomÀlyosak ¢s rejtelmesek voltak Leib rabbinak, SÀra fiÀnak Ãtjai. Senki sem ismerte
sz¡let¢se ¢s gyermekkora hely¢t. De mÀr egy korÀbbi nemzed¢k rendelkezett a k´nyvvel, mely Rasiel angyal nev¢t viselte, s mely j´vetel¢t megjelentette. Tettei az angyalok¢ihoz voltak hasonlatosak: m¢lys¢ges titokbÂl f¢nyre n´vekvûk. Sehol sem idûz´tt
lÀba tovÀbb, mint k¡ldet¢se megkÁvÀnta, ¢s idûtlen szÀrnyalÀssal vÀndorolt egyik helyrûl a mÀsikra; a f´ld tovaszaladt alatta, ¢s û szempillantÀs alatt c¢ljÀhoz ¢rt. Rendelkezett azzal az adomÀnnyal, hogy lÀtott, de maga lÀthatatlan maradt. SzÀllÀsa t´bbnyire erdûkben ¢s mezûk´n volt, ott Àllott gyakorta hosszÃ ¢jszakÀkon Àt, est¢tûl reggelig mozdulatlanul. MondtÀk, megszabadÁtja a holtak lelkeit, kik a zürzavar vilÀgÀban keringenek; mert Árva van a lelkeknek szorongÀsÀrÂl, akik a vÁzpÀrÀban, k´vekben
¢s patakokban, n´v¢nyekben ¢s faforgÀcsban ¢lnek. Azt is tudni lehetett, hogy ismerte
a harminchatokat, a nemzed¢kek titkos irÀnyÁtÂit, kik falvakban rejtûzk´dnek, paraszti viseletben vagy nyomorÃsÀgos csavargÂnak ´lt´zve, s ¢tket vitt nekik. Minden
idûkben van ugyanis egyvalaki, aki ezt teszi: ismeri a harminchatok helyeit ¢s nev¡ket,
elj´n hozzÀjuk, ¢s gondoskodik rÂluk. Sejtett¢k, hogy Leib rabbi k´zel Àllott az elemekhez. °s m¢g ma is, ha a vihar t¡zes kocsijÀn kereszt¡lhajt az ¢gen, ¢s a kerekek
z´rg¢se ¢s a patÀk dobogÀsa alÀmennyd´r´g, a n¢p hÀromszor kimondja a szent nev¢t,
¢s oltalmazva ¢rzi magÀt.
ý maga tÀvol maradt a t´megtûl, tÀvol mÀs caddikok foglalatossÀgaitÂl is. Kevesen
r¢szes¡ltek a kegyben, hogy tanÁtvÀnyai lehettek. Ezek lÀttÀk, amint eltünik, s visszat¢r,
cs¡ngtek rajta, ¢s lelk¡ket szavaival csillapÁtottÀk.
Volt azonban valami, ami szinte felfoghatatlan volt szÀmukra, mert nem tudtÀk ´szszeegyeztetni uruk Àltaluk ismert term¢szet¢vel. Az a szokÀsa nevezetesen, hogy eljÀrt
minden nagy vÀsÀrra, melyet bÀrhol is rendeztek az orszÀgban, ott kib¢relt egy bÂd¢t,
s ekk¢pp elvegy¡lt a kereskedûk ¢s kofÀk k´z´tt.
TanÁtvÀnyai szÁv¢ben, akiket mester¡k szent elhivatottsÀgÀba vetett rendÁthetetlen
bizalmuk erûs hüs¢ggel k´t´tt, ¢lt ugyan a sejtelem, hogy uruk e cselekedete nem hiÀbavalÂsÀg, s nem is az ingatag vilÀg v¢letlenei vezetik azt, hanem minden t´rt¢n¢s ûsalapjÀban kell gy´kereznie. çm akÀrhogy talÀlgattak ¢s tünûdtek is, maguktÂl csak nem
talÀltÀk a megfejt¢st. Egy napon feltÀrtÀk vÀgyukat a rabbi elûtt, tudni szeretn¢k, mi
hajtja ût, hogy vÀsÀrrÂl vÀsÀrra utazzon s elvegy¡lj´n a h¢tk´znapok fiai k´z´tt. A mester nem vÀlaszolt azonnal, csupÀn fÀjdalmas, k¡l´n´s mosollyal n¢zett szem¡kbe.
így azutÀn, habÀr a sz¢gyen t¡ze ¢gette ûket ¢s hallgatÀst parancsolt rÀjuk, m¢gis
hamarosan ism¢t fel¡lkerekedett benn¡k a kÁvÀncsisÀg, Ãgyhogy megint a rabbihoz
fordultak k¢rd¢seikkel. V¢g¡l t´rt¢nt egyszer, hogy amikor egy vÀsÀrban ism¢t bÂd¢jÀban Àllott, s ûk k¢rd¢ssel illett¢k, csendet parancsolt, ¢s felszÂlÁtotta ûket, figyeljenek
a t´rt¢nendûkre. KinyÃjtott k¢zzel szÂtlanul egy emberre mutatott a t´megben, aki
szolga mÂdjÀra ide-oda jÀrkÀlva ä habÀr gyenge alkatÃ volt ä vÀllÀn hatalmas terhet
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cipelt. LÀttÀk, amint a mester tÀgra nyitott szem¢t k¢nyszerÁtûn a hordÀrra szegezte,
s lûn, hogy e szempÀr ig¢zete elt¢rÁtette az idegen f¢rfiÃt ÃtjÀrÂl ¢s foglalatossÀgÀtÂl,
s imbolyogni kezdett, akÀrcsak a r¢szeg vagy a hÀborodott, ÃtjÀt keresve, mint aki tÀvoli hÁvÀst hall, s nem tudja, honnan j´n a hang. így k´zeledett a rabbihoz s ´v¢ihez.
MegÀllt a mester elûtt, f´ldre engedte terh¢t, s sÀpadt arcÀn alÀzatos, szÂtlan k¢rd¢ssel
pillantott rÀ. Leib rabbi egy mozdulattal magÀhoz hÁvta, f¡l¢hez hajolt, ¢s n¢hÀny szÂt
sÃgott, melyet a tanÁtvÀnyok nem ¢rtettek. Ekkor felragyogott az idegen teherhordÂ
arca, akÀr csak ha belsû f¢nytûl. FelsÂhajtott, mintha r¢g gy´trû fÀjdalom hullott volna
le rÂla, lehajolt, felvette terh¢t, ¢s n¢mÀn, hatÀrozott l¢ptekkel tÀvozott c¢lja fel¢. Leib
rabbi megparancsolta tanÁtvÀnyainak: àK´vess¢tek ezt az embert, ¢s figyeljetek arra,
amit tesz!Ê Amikor a szolga utÀn mentek, lÀttÀk, hogy egy kereskedûh´z tartozik, akinek a piac v¢g¢n volt Àruival megrakott asztala. A f¢rfi terh¢t a t´bbi holmihoz helyezte, azutÀn gazdÀjÀhoz l¢pett, ki ¢ppen vÀsÀrlÂkkal besz¢lgetett ¢s foglalatoskodott,
s megvÀrta, mÁg az idût talÀlt, hogy figyelm¢vel ajÀnd¢kozza meg ût. A tanÁtvÀnyok
mester¡k parancsa szerint k´zelebb hÃzÂdtak, hogy jÂl lÀssanak ¢s halljanak. S hallottÀk, amint a szolga azt mondta urÀnak, t¡st¢nt el kell mennie s odahagynia szolgÀlatÀt. K¢rte, adnÀ ki a b¢r¢t, mely munkÀja utÀn jÀr. A kalmÀr haragosan ¢s megvetûen
n¢zett a f¢rfira, s rÀparancsolt, hagyja a rossz vicceket, hisz nincs idû ilyesmire a vÀsÀri
forgatagban. A szolga azonban csak megism¢telte szavait. Ekkor rÀj´tt az Ãr, hogy a
dolog komoly, ¢s ¢ktelen haragra gerjedt. KiabÀlva lusta, semmirekellû szolgÀnak szapulta, ki cserbenhagyja urÀt, ¢pp amikor a munka tornyosul, s kinek mikor semmi
dolog nincsen, csak a zabÀlÀson jÀr az esze, s mÀs hasonlÂ rosszakat mondott rÀ. Egy
csoport rÀ¢rû alak, kikkel mindig tele a piac, meg´r¡lve a lÀrmÀnak nyomban odafutott; s azutÀn, minthogy a kereskedû jÂnak lÀtta egyre csak jajvesz¢kelni ¢s panaszkodni, Àrusok ¢s vevûk is odahagytÀk hely¡ket, ¢s j´ttek, hogy lÀssÀk, mi lehet a kiabÀlÀs oka. A sok ember lÀtvÀnya csak m¢g rosszabb hangulatba hozta a haragvÂt, ¢s
fogadkozott, hogy egyetlen fill¢r b¢rt sem fizet. Megfordult ekkor a szolga, an¢lk¡l,
hogy tovÀbb vÀrt volna jÀrandÂsÀgÀra, s csendben elment, amit a haragjÀt mindegyre
indulatos szavakba ´ntû kereskedû ¢szre sem vett, a t´meg pedig nem t´rûd´tt vele.
Leib rabbi tanÁtvÀnyai azonban t¡st¢nt kivÀltak a sokasÀgbÂl, ¢s a szolga nyomÀba indultak. Amint m´g´tte mentek, ¢szrevett¢k, hogy az idegen, aki lid¢rcf¢nyk¢nt loholt
elûtt¡k, s akinek l¢pteit a f´ld nem lÀtszott t´bb¢ f´ltartÂztatni, halotti ruhÀban halad.
A tanÁtvÀnyok megfogtÀk egymÀs kez¢t, s Ágy k´vett¢k a vÀndort jÂ messzirûl, mÁgnem
egyik¡k ´sszeszedte bÀtorsÀgÀt, hogy megÀllÁtsa ¢s arra k¢rje, mondanÀ el, mi t´rt¢nt
k´zte ¢s a mester k´z´tt, ¢s mif¢le l¢ny is û, minthogy oly csodÀlatosan megvÀltozott,
s oly csodÀlatosan viselkedett.
A f¢rfi felemelte tekintet¢t a f´ldrûl, ¢s hagyta, hogy szÀmtalan ¢v szenved¢seitûl
elgy´t´rt arcÀba n¢zzenek. AzutÀn besz¢lni kezdett. Hangja olyan volt, akÀr az¢ a madÀr¢, amely csak r´pt¢ben ¢rinti a f´venyt, arra vÀgyva, hogy mindjÀrt v¢get is vessen
a pihenûnek ¢s tovÀbbszÀllhasson a szelekkel.
àBarÀtaim ä mondta ä, r¢g meghalt ember vagyok, s elmÃlt megannyi f´ldi esztendû an¢lk¡l, hogy halÀlomrÂl tudomÀsom lett volna. Lelkemtûl elhagyatva, f´l´sleges
tennivalÂhoz k´tûdve, mit sem tudtam magamrÂl, ¢rtelmetlen¡l kereszteztem a vilÀg
´sv¢nyeit. Ekkor szÂlÁtott meg az Àldott mester szava s t¢rÁtett eszm¢letre. Tudatta
megszabadulÀsomat. Most megyek, hogy megÀgyazzam ott, ahol fekhelyem vÀr.Ê így
szÂlva eltünt, s ott hagyta a tanÁtvÀnyokat a s´t¢t utcÀn.
ýk pedig szorosan fogtÀk egymÀs kez¢t. TudtÀk mÀr, hogy csendes mester¡k mi¢rt
forgolÂdott a piacok ¢s utcÀk lÀrmÀjÀban.
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Az angyal ¢s a vilÀg f´l´tti uralom
T´rt¢nt, hogy az ör akaratÀbÂl, kinek keze minden dolgoknak kezdete ¢s v¢ge, m¢rt¢ktelen szenved¢s ¢s gy´trelem borÁtotta el a f´ldet. A levegût k´nnyek sÃlyos pÀrÀja
¡lte meg, s sÂhajok lehelete homÀlyosÁtotta el. BÀnat telepedett magukra az ¢gi trÂn
k´r¡l ÀllÂ seregekre is. Akadt azonban soraikban egy, kinek lelk¢t feldÃlta az odalenn
lÀtott szenved¢s. Midûn hangja a t´bbiek ¢nek¢be vegy¡lt, a k¢ts¢g a hüs¢ggel viaskodott benne, s lÀzadÂ gondolatait vakmerûn az örra emelte. Nem lÀtta be immÀr,
mi¢rt kell, hogy halÀl ¢s pusztulÀs füzz¢k egybe az esem¢nyek lÀncolatÀt. Egy napon
azutÀn, amikor alÀpillantva meg¢rezte, amint a l¢tezû tekintete az ´v¢be fÃrÂdik, szÁv¢be markolt a zürzavar. KihÃzta magÀt, s az ör el¢ l¢pett, de torkÀra forrt a szÂ, amikor besz¢lni prÂbÀlt. Az ör azonban nev¢n szÂlÁtotta, ¢s meg¢rintette ajkÀt. S az angyal
akkor besz¢lni kezdett. K¢rte, adnÀ Isten egy esztendûre az û kez¢be a f´ld kormÀnyzÀsÀt, hogy annak javÀra igazgathassa. Megremegtek a fenti seregek e vakmerûs¢gtûl.
çm Isten mosolyÀra csakhamar felragyogtak az egek. Szeretetteljesen pillantott a k´vetelûdzûre, ¢s kimondta az enged¢lyt. Az angyal pedig sugÀrzÂ orcÀval szÀllt tovÀbb.
Egy ¢ven Àt ´r´m ¢s kellem k´sz´nt´tt hÀt a f´ldre. A f¢nyes angyal megf¢lemledett,
kÁnba dermedt gyermekeire ´nt´tte jÂsÀgos szÁv¢nek eg¢sz tÃlcsordulÂ gazdagsÀgÀt.
A gy´trelem s a halÀl egyetlen kiÀltÀsa sem zavarta meg a mÀmoros harmÂniÀt. Vasba
fegyverkezett s´t¢t tÀrsa, ki nemr¢g m¢g zÃgva viharzott Àt a legeken, most hivatalÀtÂl
megfosztva, leengedett karddal Àllt f¢lre, kelletlen vÀrakozÀsban. A f´ld pedig el¢bb
virÀgos ¢gben ringatÂzott, majd gy¡m´lcs´k terhe borÁtotta be. Amikor a nyÀr be¢rett,
az emberek ¢nekelve rajzottak az aranysÀrga f´ldekre ä egyetlen halandÂ sem eml¢kezett hasonlÂ ÀldÀsra. Elj´tt a sz¡ret ideje, s majd sz¢trepedtek a falak, ¢s megemelkedtek a tetûk, hogy befogadhassÀk mindeme bûs¢get.
A f¢nyes angyal b¡szke el¢gedetts¢g dicsûs¢g¢ben ¢lt. S bÀr elj´tt a nap, amikor az
elsû t¢li hÂ beborÁtotta a hatÀrt, ¢s az uralom visszaszÀllt Isten kez¢re, a javak oly m¢rhetetlen gazdagsÀgÀt ajÀnd¢kozta a f´ld fiainak, hogy azok m¢g sokÀig ´rvendezhessenek adomÀnyainak.
Egy hüv´s, ¢v v¢gi napon azonban ezerhangÃ jajkiÀltÀs hallatszott az ¢gre. R¢m¡lten szÀllott alÀ az angyal a f´ldre, s l¢pett ä zarÀndok k¢p¢ben ä az elsû Ãtba esû hÀzba.
Kics¢pelt¢k a gabonÀt, hogy lisztet ûr´ljenek ¢s kenyeret s¡ssenek belûle ä de jaj, a
parÀzsrÂl levett keny¢r darabokra hullott, a darabok pedig ¢lvezhetetlenek voltak:
utÀlatos f´ldÁzzel t´lt´tt¢k meg a szÀjat. így volt ez a mÀsodik hÀzban is ¢s a harmadikban ¢s mindenhol, ahovÀ csak az angyal betette a lÀbÀt. Az emberek a f´ldre vetett¢k magukat, hajukat t¢pt¢k, ÀtkoztÀk a vilÀg kirÀlyÀt, aki szeg¢ny szÁv¡ket hamis
ÀldÀssal bolondÁtotta.
Az angyal elrep¡lt, ¢s mestere lÀbÀhoz vetette magÀt. àUram ä kiÀltotta ä, engedd
meg¢rtenem, hol hibÀdzott erûm ¢s figyelmem!Ê
Akkor felemelte Isten a hangjÀt, s Ágy szÂlt: àAz ¢n dolgom, s egyed¡l az eny¢m
elejitûl fogva ä ami, kedves cimborÀm, tÃlsÀgosan neh¢z ¢s iszonyatos volna a te gyeng¢den adakozÂ kezednek ä, hogy rothadÀssal tÀplÀljam ¢s Àrny¢kba borÁtsam a f´ldet,
hogy megsz¡lethessen a magvakbÂl, tehÀt hogy v¢rrel ¢s fÀjdalommal term¢kenyÁtsem meg a lelkeket, hogy ¢letre kelhessen belûl¡k a mü.Ê
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AZ ALKOTñ °S A TEREMTM°NY

àFiery the Angels rose, & as they rose deep thunder roll'd
Around their shores, indignant burning with the fires of OrcÊ
(William Blake: AMERICA, A PROPHECY , PLATE 11)1

T´rt¢net¡nk a XVII. szÀzadban kezdûdik. Thomas Hobbes megÁrja a LEVIATçN -t, a
modern kori eurÂpai gondolkodÀs egyik legprovokatÁvabb filozÂfiai müv¢t. Harc a
LeviatÀnnal ä akÀr Ágy is jellemezhetû az elk´vetkezû mÀsf¢l ¢vszÀzad gyakorlati filozÂfiÀja. ValÂjÀban napjainkig tart ez a k¡zdelem, csak mÀr mÀs neveken ismerj¡k elementÀris retteg¢s¡nk tÀrgyÀt, akire ugyanakkor valamik¢pp rÀ vagyunk utalva. A harc
kilÀtÀstalannak tünik: k¡l´nf¢le ä ¢s egyre Ãjabb ä àszem¢llyelÊ bÁrÂ teremtm¢nyeink
folyamatosan f´l¢b¡nk ker¡lnek, ¢s pusztÁtanak benn¡nket, ha nem is mindig vagy
nem is k´zvetlen¡l fizikai ¢rtelemben. ögy tünik, k¢pesek vagyunk teremteni, azaz
hordozunk magunkban egy d¢monikus k¢pess¢get; rejlik benn¡nk valami, amivel k¢pesek vagyunk uralhatatlannak bizonyulÂ l¢nyeket l¢trehozni. Az iszony po¢tikÀja:
ÁrhatnÀnk egy alternatÁv eszt¢tikat´rt¢netet is, amely olykor egyÀltalÀn nem klasszikus
müvekre tÀmaszkodva mes¢lne arrÂl a viszonyrÂl, amelyet teremtm¢nyeinkkel alakÁtunk ki vagy vagyunk k¢nytelenek kialakÁtani: egy r¢szben eszt¢tikai, r¢szben morÀlis
¢s r¢szben politikai viszonyrÂl. S persze hagyomÀnyosan magunkat is teremtm¢nyk¢nt szoktuk felfogni, Ágy kifejlesztett vagy elgondolt eljÀrÀsaink visszahatnak az ´nmagunkrÂl alkotott k¢pre, arra, hogyan is gondoljuk el helyzet¡nket, miben lelj¡k
meg ä vagy meglelhetj¡k-e egyÀltalÀn ä azonossÀgunkat ¢s szilÀrd k´rvonalainkat? A
jelen essz¢ ennek a lehets¢ges t´rt¢netnek hÀrom, egymÀstÂl bû mÀsf¢l ¢vszÀzad tÀvolsÀgban l¢vû ÀllomÀsÀt szeretn¢ megmutatni, mondjuk Ágy: az eszt¢tika elûtti, az eszt¢tikai ¢s az eszt¢tika utÀni fÀzisÀt; avagy: a jelzett viszony inkÀbb politikai, inkÀbb eszt¢tikai s v¢g¡l inkÀbb morÀlis aspektusÀt kidomborÁtÂ vÀltozatÀt. Az¢rt az k¢rd¢s marad, mitûl is lehets¢ges ez a t´rt¢net. TalÀn attÂl, hogy megÁrtam ä created by...
I
1651: Hobbes LEV IATçN -ja a modern kor nyitÀnya. RadikÀlis szembehelyezked¢s a
reneszÀnsz humanizmussal, amely a maga ´sszes kereszt¢ny platonikus, hermetikus,
klasszikus retorikai ¢s filozÂfiai tartalmÀval, szÂk¢szlet¢vel ¢s bejÀratott müfajaival
meghatÀrozta az eurÂpai gondolkodÀst a k´z¢pkor v¢g¢tûl a XV II. szÀzad k´zep¢ig.
S persze sok szempontbÂl tovÀbbra is, de a g´r´g ¢s rÂmai auktorokra, valamint müvelûd¢s- ¢s ¢leteszm¢nyeikre valÂ hivatkozÀs innen mÀr valami Ãjonnan kialakult ellen¢ben t´rt¢nik. T´bbf¢le alakban bemutathatÂ ez az ellent¢t: progresszivitÀs vs. konzervativizmus; radikalizmus vs. tradicionalizmus; ¢sz vs. prudencia; logika vs. t´rt¢nelem; modern vs. antik stb. Hobbesnak mÀr a mondatai is ÀrulkodÂk. StÁlus, amely
radikalitÀsÀban ¢s ¢less¢g¢ben nem ismer m¢rt¢ket: valami nem emberi, valami m¢r-
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s¢kleten tÃli szÂlal meg, az ¢sz s nem a prudencia hangja. K¢ts¢gtelen¡l magÀval ragadÂ. Helyenk¢nt szinte d¢moni. Az ¢rtelem f¢ny¢nek ¢s a retteg¢s s´t¢ts¢g¢nek sajÀtos ´tv´zete: nyilvÀnvalÂ, hogy hiÀnyzik ebbûl a vilÀgbÂl valami, ami lekerekÁten¢,
megszelÁdÁten¢, ami jÂt¢konyan elfedn¢ az ¢rdekek k´z´tti Àthidalhatatlan szakad¢kokat, amitûl meg¢lhetû lenne az eg¢sz. KÁm¢letlens¢g. E t´rt¢netnek is ez lehetne az
egyik kulcsszava.
MÀr az elsû lapon ¢rz¢kelhetû, hogy a szerzûtûl nem idegen n¢mi blaszfemikus
hanghordozÀs: az embert lÀtjuk, amint teremt, a szÂ szigorÃan teolÂgiai ¢rtelm¢ben,
tehÀt ahogy istenk¢nt mük´dik: à...a[z emberi] müv¢szet teremtette meg a N°PK¹Z¹SS°GNEK vagy çLLAMNAK (latinul: CIVITASNAK) nevezett nagy LEVIATçNT, ez pedig
nem egy¢b, mint mesters¢ges ember, bÀr term¢szetes mintak¢p¢n¢l ä amelynek v¢delm¢re ¢s oltalmazÀsÀra szÀntÀk ä jÂval nagyobb m¢retü ¢s erejü; s benne a szuverenitÀs a mesters¢ges l¢lek,
amely az eg¢sz testet ¢lettel t´lti meg ¢s mozgatja; [...] azok a szerzûd¢sek ¢s egyezm¢nyek, amelyek
ennek a politikai szervezetnek egyes r¢szeit l¢trehoztÀk, ´sszeillesztett¢k ¢s egys¢gbe foglaltÀk, Istennek a teremt¢s alkalmÀval elhangzott fiat vagy Teremts¡nk embert szavaihoz hasonlÁthatÂk.Ê2
E mesters¢ges ember (mint teremtm¢ny) anyaga ¢s alkotÂja is: az ember. Nem az
az ¢rdekes itt, hogy Hobbes az emberi testet hasznÀlja az Àllam metaforÀjak¢nt, hiszen
ennek hosszÃ k´z¢pkori hagyomÀnya van, hanem az, hogy az ember isteni teremtû
pozÁciÂba ker¡l, s nem is akÀrmit k¢pes teremteni, hanem mindjÀrt (mesters¢ges) embert. Szem¢lyt, akinek akarata, eml¢kezete, ¢rtelme ä s mindenekfelett: ereje van. S
aki egyÃttal ä sz´rny. Carl Schmitt, aki egy eg¢sz k´nyvet szentelt Hobbes fûmüv¢nek,
azt rÂja fel szerzûnknek, hogy szerencs¢tlen metaforÀt vÀlasztott:3 kÀr volt a szuverenitÀs szerinte helyes hobbesi koncepciÂjÀt ilyen rosszul megvÀlasztott ä ellenszenves
¢s f¢lelmet keltû ä k¢ppel elrontani, ezzel az irodalmias ´tlettel az eg¢sz elgondolÀs
reputÀciÂjÀt t´nkretenni. Az azonban kev¢sb¢ ¢rdekli, hogy a hobbesi szuverenitÀs
nem az û Ausnahmezustand idej¢n d´ntû szuverenitÀsa, amely idûben elûzi meg a jogrenddel jellemezhetû Àllapotot, hanem a t´rv¢nyes rend l¢trej´tt¢nek a priorija (mik¢nt nem besz¢lhet¡nk ¢lû testrûl, plÀne szem¢lyrûl l¢lek n¢lk¡l). A k¡l´nbs¢g fontos:
HobbesnÀl a szuver¢n fenyegetû ereje mindent ¢s mindig Àthat ä s mindig fenyegetû
is marad ä, ha cs´kkenten¢nk, domesztikÀlnÀnk vagy jelentûsen korlÀtoznÀnk erej¢t,
akkor megszünne ä egy¡tt az Àllammal, s beÀllna a teljes kÀosz, amelyn¢l rosszabbat
egy polgÀrhÀborÃt meg¢lt politikus szerzû nem tud elk¢pzelni.
AbbÂl az antropolÂgiÀbÂl, amelyet Hobbes kifejt, csakis egy sz´rny teremt¢se k´vetkezhet, akkor is, ha a hagyomÀnyos àmaga k¢p¢re ¢s hasonlatossÀgÀraÊ formulÀt,
s akkor is, ha egy modern ¢s pragmatikus àmaga hasznÀra ¢s tÃl¢l¢s¢reÊ formulÀt vesz¡nk alapul. àAz [...] egyetlen szem¢lly¢ egyes¡lt sokasÀgot çLLAMNAK, latinul CIVITASNAK nevezz¡k. °s Ágy sz¡letik meg az a nagy LEVIATçN, vagy hogy tiszteletteljesebben fejezzem
ki magamat, az a halandÂ isten, amelynek ä a halhatatlan Isten fennhatÂsÀga alatt ä b¢k¢nket
¢s oltalmunkat k´sz´nhetj¡k. Mert ennek a minden egyes ÀllampolgÀr Àltal rÀruhÀzott megbÁzÀsnak birtokÀban akkora hatalommal ¢s erûvel rendelkezik, hogy a megf¢lemlÁt¢s eszk´z¢vel
¢lve mindenki akaratÀt a belsû b¢k¢re ¢s a k¡lsû ellens¢ggel szembeni k´lcs´n´s ´sszetartÀsra
irÀnyÁthatja.Ê4
Kicsit s´t¢ten kezdûdik a modern ÀllamtudomÀny: egy mindnyÀjunk felett ÀllÂ halandÂ istenk¢nt jellemzett Àllam k¢pzet¢vel, amely polgÀrai megf¢lemlÁt¢s¢vel ¢ri el,
hogy azok t´bbnyire jogk´vetû magatartÀst tanÃsÁtsanak. A sz´rny rÀadÀsul nem pusztÀn nÀlunk, egyed¡lÀllÂ polgÀroknÀl erûsebb, hanem minden polgÀrnÀl. Mi alkotjuk,
de az eredm¢ny sokkal t´bb lesz, mint az egy¢ni akaratok egyszerü ´sszege. Uralha-
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tatlansÀg ä t´rt¢net¡nk Ãjabb kulcsszava. Az egymÀstÂl valÂ f¢lelem veszi rÀ a term¢szeti Àllapotban ¢lû embereket arra, hogy Àllamot alkossanak, egymÀssal k´t´tt szerzûd¢sben lemondva term¢szetes jogaikrÂl ¢s ´nzû uralmi t´rekv¢seikrûl; abban a pillanatban, hogy egyes¡l¡nk, ¢lni kezd a sz´rny, f´l¢b¡nk magasodik, s immÀr tûle retteg¡nk, nem pedig egymÀstÂl. A homo homini lupust felvÀltja a homo homini deus, m¢g
ha ez az isten halandÂ is. Hobbes szerint ez m¢g mindig a kisebbik rossz: a legelvetem¡ltebb zsarnok k¢p¢ben megjelenû Àllamhatalom sem k¢pes annyi szenved¢st okozni az ÀllampolgÀroknak, mint a n¢lk¡le visszaÀllÂ term¢szeti Àllapot kÀosza.
A korlÀtozhatatlan ¢s gyakorlatilag megtÀmadhatatlan szuver¢n hatalom, mesters¢ges teremtm¢ny¡nk lelke, az egyed¡li garancia arra, hogy b¢k¢ben ¢s biztonsÀgban
¢lhess¡nk. A r¢m folyamatos jelenl¢t¢vel szemben egyetlen vigaszunk lehet: nem lÀt
mindent, s nem is akar mindent lÀtni. Engedelmess¢get vÀr, az Àltala kibocsÀtott pozitÁv t´rv¢nyek ä amelyek az igazsÀgot konstituÀljÀk ä tiszteletben tartÀsÀt. De ezek a
t´rv¢nyek legalÀbb nem ig¢nylik azt, hogy azonosuljunk vel¡k: àAz Àllam t´rv¢nyeirûl
ugyanazt mondhatjuk, mint a jÀt¢kszabÀlyokrÂl: amiben a jÀt¢kosok valamennyien megegyeztek, egyik¡k szÀmÀra se lehet igazsÀgtalan.Ê5 S az Àllam mint a t´rv¢nyek forrÀsa mindnyÀjunk beleegyez¢s¢vel j´hetett csak l¢tre. A t´rv¢nyek mindenesetre semlegesek, s
kizÀrÂlag nyilvÀnos cselekv¢seinket ¢s a k´zt¢ren tett megnyilatkozÀsainkat szabÀlyozzÀk ä igaz, azokat kûkem¢nyen. Ezzel szemben lelki ¢s szellemi (magÀn)¢let¡nkre nem
vet¡l teremtm¢ny¡nk roppant Àrnya.
ögy tünik, a XV II. szÀzad politikai elm¢lete k¡l´n´s vonzÂdÀst mutat a r¢mek
irÀnt. Vegy¡k p¢ldÀul James Harringtont, aki Hobbes kortÀrsa ¢s politikafilozÂfiai ¢rtelemben ellenfele. Harrington az angliai klasszikus republikanizmus legismertebb ¢s
legnagyobb hatÀsÃ teoretikusa, tehÀt egy olyan hagyomÀny¢, amely ¢ppen a Hobbes
szerint nem is l¢tezû summum bonumot szem elûtt tartÂ poliszpolgÀr eszm¢ny¢t ¢s a
neki megfelelû szabad ¢s erk´lcs´s ¢letforma fenntarthatÂsÀgÀt ¢s ¡dv´s voltÀt propagÀlja Arisztotel¢szre ¢s CicerÂra hivatkozva. A szÁv¡nknek kedvesebb klasszikus eszm¢k ellen¢re, Harrington OCEANA cÁmü fûmüv¢ben olyan vilÀg rajzolÂdik ki, amely
nem sokkat barÀtsÀgosabb a LEV IATçN -¢nÀl. A t¢ma egyik jeles t´rt¢n¢sze, Jonathan
Scott m¢g segÁts¢g¡nkre is siet, amikor a mü r¢szletes elemz¢se utÀn Ágy fogalmaz:
àAz OCEANA halott tÀjk¢p: egy politikus Frankenstein boncasztalrÂl felemelkedû sz´rnyetege.
Nem a term¢szet utÀnzÀsÀnak, hanem legyûz¢s¢nek müv¢szete. SzabadsÀg ¢s ¢rtelmes politikai
cselekv¢s n¢lk¡li vilÀg.Ê6 S valÂban, Mary Shelley FRANKENSTEIN-je lesz majd a k´vetkezû nagy pillanata ennek a t´rt¢netnek a XIX. szÀzad elej¢n. Addig azonban m¢g
t´rt¢nnie kell egy s mÀsnak.
Itt van mindjÀrt a mÀsik oldal: hogyan viszonyulhat az ember mint teremtm¢ny
alkotÂjÀhoz, azaz az AlkotÂhoz. John Milton ¢s az û k¡l´n´s ELVESZETT PARADICSOM-a
m¢g mindig a XV II. szÀzadbÂl. àDid I request thee, Maker, from my clay / To mould me man?
Did I solicit thee / From darkness to promote me?Ê7 ä ezt az id¢zetet vÀlasztja majd Mary
Shelley is emlegetett reg¢nye elsû kiadÀsÀnak mottÂjÀul. MindazonÀltal nem çdÀm
alakjÀhoz k´tûdik az a hosszan tartÂ intellektuÀlis izgalom, amelyet a mü kivÀltott,
hiszen çdÀm lÀtszÂlag kihÁvÂ k¢rd¢sei ellen¢re is az alÀzat mintak¢pe marad. K´zhely,
hogy a v¢lhetûleg szociniÀnus Milton kereszt¢ny eposzÀban a SÀtÀn, a bukott angyal
az igazi fûhûs, a szimpÀtiÀnkat kivÀltani k¢pes lÀzadÂ, aki a gûggel ¢s ´nk¢nnyel jellemezhetû isteni autoritÀs ellen l¢p fel. Az Atya hatÀrozottan hÀtt¢rbe szorul lÀzadÂ
teremtm¢ny¢vel szemben: persze csak àeszt¢tikailagÊ s nem teolÂgiailag. Vagy mondhatnÀnk: politikailag. Milton ¢lete mindenesetre azt mutatja, hogy rosszul türte a des-
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potikus hatalmat, s adott esetben tenni is hajlandÂ volt ellene, nem is keveset. Mindenesetre az eposzb¢li SÀtÀn az intellektuÀlis korlÀtok ¢s a politikai tekint¢ly ellen lÀzadÂ szabadgondolkodÂ prototÁpusa lesz. A XVIII. szÀzad k´zep¢tûl kezdve a àmiltoniÊ jelzû, mint Lord ByrontÂl tudjuk, a àfens¢gesÊ szinonimÀjÀvÀ vÀlik. A fens¢ges,
amely el¢v¡lhetetlen ¢rdemeket szerzett a (neo)klasszikus po¢tikÀk lebontÀsÀban ¢s a
modern eszt¢tikai diskurzus kialakulÀsÀban, s amelynek leÁrÀsaiban eleinte inkÀbb a
k¢pzelet szabad szÀrnyalÀsa volt a hangsÃlyos elem, a szÀzad k´zep¢re a retteg¢ssel
ker¡l szoros kapcsolatba. El¢g, ha Edmund Burke à¢lvezetes iszonyÀraÊ (delightful horror)
vagy e der¢k Ár hatÀsÀra essz¢t ÁrÂ Kant àirtÂzattal elegyes gy´ny´r¢reÊ (Wohlgefallen mit
Grausen) gondolunk. Vajon a XV III. szÀzadi fens¢ges¢lm¢nynek is k´ze volna az alkotÂ-teremtm¢ny viszonyhoz? TÃl azon, hogy kis erûfeszÁt¢ssel a vilÀgon minden mindennel ´sszef¡gg¢sbe hozhatÂ, ha irÀnyt vÀltunk, ¢s egy pillantÀst vet¡nk arra a nagyon sokr¢tü eszmet´rt¢neti folyamatra, amelyben a modern ego formÀlÂdik ebben
a szÀzadban, akkor lÀthatÂ, egyr¢szt, hogy ez a formÀlÂdÀsi folyamat sok szempontbÂl
(Ãjra)teremt¢se ´nmagunknak. MÀsr¢szt, hogy a pozitÁv, à¢pÁtûÊ tendenciÀk mellett
sz¡ks¢gk¢pp destruktÁv, s´t¢t erûk is feltünnek, amelyek ÃjrarajzoljÀk az individuum
l¢tez¢se ¢s a semmi hatÀrvonalÀt. A fû szÁnt¢r: a szÀzad reg¢nyirodalma; a àszentimentÀlisÊ reg¢nyek, k¡l´n´sen a lev¢lreg¢nyek, valamint ä a gÂtikus r¢mreg¢nyek.
William Beckford, Matthew Gregory Lewis ¢s mindenekelûtt Ann Radcliffe neve
ma mÀr el¢g keveset mond. Reg¢nyeik a rettenetes, az iszonyatos irÀnti (eszt¢tikai)
¢rz¢kenys¢gnek, a borzalmas irÀnti k¡l´n´s ÀhÁtatnak a term¢kei. Mi¢rt vonzÂdik
Watteau, Boucher ¢s Zoffany szÀzada s´t¢t erdûk baljÂs rejtelmeihez, lid¢rces barlangokhoz, ¢jf¢li temetûkh´z, kÁs¢rtet jÀrta romokhoz ¢s s´t¢t f´rgetegekhez ä k¢rdezi
Mario Praz. S a vÀlasz: feminin jellege miatt.8 E reg¢nyek azt a mindent ÀthatÂ metafizikai aggodalmat t¡kr´zik, amely l¢tez¢s¡nk t¡n¢kenys¢g¢nek ¢s talajtalansÀgÀnak
tudatÀbÂl tÀplÀlkozik, s lelk¡nk ama tendenciÀit, amelyek a neml¢tez¢sbe, a semmibe
rohannak ä r´viden: az animusban rejlû animÀt. Ann Radcliffe UDOLPHO REJTELMEI
cÁmü reg¢nye k¡l´n´sen ¢rdekes lehet szÀmunkra. A borzongatÂ, rejtelmes t´rt¢n¢sek, a kÁs¢rtetek valÂjÀban a tÃl¢rz¢keny fûhûsnû, Emily lelk¢nek esem¢nyei, ¢rz¢sei,
àkÀprÀzataiÊ: azaz teremtm¢nyei. Szellemek n¢pesÁtik be a mindennapok szÁntereit:
tÀvol l¢vû szerelm¢nek ¢s halott apjÀnak Àrnya kÁs¢rt. Az elmÃlÀstÂl, pusztulÀstÂl, v¢gleges elszakadÀstÂl, felejt¢stûl rettegû l¢lek olyan vilÀgot ¢pÁt ´nmaga k´r¢, amely szÀmÀra valÂsÀgosabb ¢s maradandÂbb a fizikai realitÀsnÀl. A hagyomÀnyos gÂtikus r¢mt´rt¢netekben a term¢szetfeletti t´r be otthonos ¢s ismerûs szf¢rÀnkba, Radcliffe-n¢l
szÂ sincs transzcendensrûl: otthonos vilÀgunk kap rejtelmes, spirituÀlis aurÀt.9

II
1817: Mary Wollstonecraft Shelley befejezi FRANKENSTEIN VAGY A MODERN PROM°THEUSZ cÁmü reg¢ny¢t. Ezt, bÀr szÀmos l¢nyeges elt¢r¢st mutat, a gÂtikus r¢mreg¢nyek ´r´k´s¢nek szoktÀk tartani. A t´rt¢net unalomig ismert, bÀr mÀra mÀr inkÀbb
csak t´bb¢-kev¢sb¢ siker¡letlen feldolgozÀsaibÂl. Victor Frankenstein az ¢let titkÀt kutatja, s megtalÀlja. Megszerzett (isteni vagy d¢moni?) tudÀsÀt azonnal fel is hasznÀlja:
¢letet ad egy (emberi?) l¢nynek. Abban a pillanatban, amint felemelkedik a boncasztalrÂl, alkotÂja halÀlosan megr¢m¡l. Teremtm¢ny¢t pusztÀn eszt¢tikailag Át¢li meg, s
olyan irtÂzatosnak talÀlja, hogy inkÀbb elmenek¡l a k´zel¢bûl. Megtagadja àgyerme-
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k¢tÊ, magÀra hagyja, annak magÀnya pedig v¢gzetesnek bizonyul. Hiszen alkotÂjÀn
tÃl, k¢sûbb, a De Lacey csalÀd k¢p¢ben az eg¢sz polgÀri tÀrsadalom, Frankenstein doktor bÀjos unoka´ccse k¢p¢ben pedig az ember (a maga gyermeki romlatlansÀgÀban)
is r¢m¡lten fordul el tûle: a l¢ny annyira iszonyatos, hogy fel sem mer¡l emberk¢nt,
azaz erk´lcsi l¢nyk¢nt valÂ kezel¢se. °rdekes filozÂfiai probl¢ma, hogy elk¢pzelhetû-e
olyan fokÃ vagy olyan tÁpusÃ rÃtsÀg, amely mÀr nem tolerÀlhatÂ, amely nem bocsÀthatÂ meg, amelytûl nem lehet eltekinteni viselûje jÂindulata ¢s ÀrtatlansÀga, sût nemes
tettei ellen¢re sem? Hogyan n¢z ki a teremtm¢ny? Nem tudjuk pontosan. Mary Shelley leÁrÀsÀbÂl nem sok der¡l ki: alakjÀnak voltak impozÀns, sût sz¢p r¢szletei, de àe
pompÀs r¢szleteknek ijesztûen ellentmondott rÀncos k¢pe, egyenes, fekete ajka s vizenyûs tekintete,
amely majdnem ugyanolyan szÁnü volt, mint a sz¡rk¢sfeh¢r szemg´d´r, amelyben ¡ltÊ.10 TehÀt
a legiszonyÃbb: a teremtm¢ny szeme! Ez a pont nagyon fontos lesz m¢g.
A l¢nynek, aki àa teremt¢s mocskos mühely¢benÊ k¢sz¡lt, valÂjÀban semmi büne nincs,
mint k¢sûbb tûle megtudjuk, elm¢je valÂjÀban tabula rasa, amelyet a k¡lvilÀgbÂl szerzett tapasztalatokkal rendez be fokozatosan ä teremtûje veszt¢re ¢s John Locke nagyobb dicsûs¢g¢re. PusztÀn csÃf: àNincs halandÂ ember, aki elviselte volna annak az arcnak
az iszonyÃsÀgÀt. Egy ¢letre keltett mÃmia nem lehet oly ocsmÀny, mint az a nyomorultÊ ä mondja
a b¡szke alkotÂ. Vagy unoka´ccse gyilkosak¢nt megpillantva: àNem lehetett nem f´lismernem. Egy villÀm f¢nye megvilÀgÁtotta, s Ágy vilÀgosan lÀttam. Roppant termete, torz tartÀsa,
embertelen csÃfsÀga nyomban elÀrulta: ez az a sz´rnyeteg, az a mocskos d¢mon, aki tûlem kapta
az ¢let¢t.Ê11
A àDante k¢pzelet¢tÊ is meghaladÂ rÃtsÀga miatt, s kizÀrÂlag emiatt, kitaszÁtott ¢s magÀnyos teremtm¢ny, aki pedig kezdetben valÂsÀgos sz¢pl¢lek (a P çRHUZAMOS °LET RAJZOK -on, az ELVESZETT P ARADICSOM-on ¢s a W ERTHER-en kulturÀlÂdik, ¢s a mÀrmÀr bÀntÂn idillinek lefestett De Lacey csalÀd lopva ¢lvezett tÀrsasÀgÀban szocializÀlÂdik) ´rd´gg¢ vÀlik: àmint az ûsd¢mon, a poklot viseltem magambanÊ12 ä mondja a l¢ny,
amibûl lÀthatjuk azt is, nemhiÀba olvasott Miltont. Elszabadulnak pusztÁtÂ indulatai,
hadat ¡zen az àemberfajnakÊ, de elsûsorban teremtûj¢nek. Innen mÀr egymÀst k´vetik
a rettenetes esem¢nyek ¢s a vilÀgot Àtszelû eszelûs ¡ld´z¢s. A teremtm¢ny ugyanis kivÀlÂ pszicholÂgusnak bizonyul, nem az alkotÂt magÀt, hanem szeretteit pusztÁtja el,
hogy û is Àt¢lhesse az egyed¡ll¢t rettenet¢t, hogy szenved¢sei megnyÃljanak ¢s minden k¢pzeletet fel¡lmÃljanak. A l¢lek ¢s nem a test ellen tÀmad ä valÂban modern gondolkodÂ. AlkotÂ ¢s teremtm¢nye egymÀsra vannak utalva ä ¢rzelmileg is; sorsuk k´z´s
(ennyiben persze egyik¡k sem tÀrstalan): a v¢gletes, burke-i ¢rtelemben fens¢ges magÀny ¢s a m¢lys¢g n¢lk¡li szenved¢s.
Az eszt¢tikai megÁt¢l¢snek itt szinte ontolÂgiai stÀtusa van. MÀsk¢nt nem volna ¢rthetû az az elutasÁtÀs ¢s kirekeszt¢s, amelyben a teremtm¢nyt r¢szesÁtik az ût megpillantÂ emberek. TalÀn innen vÀlaszolhatÂ meg a fentebb felvetett, az abszolÃt rÃtsÀgot
¢rintû k¢rd¢s. Mary Shelley sz´vege t´bb szinten is hangsÃlyozza, hogy az eszt¢tikai
¢lm¢nyek, az olvasmÀny-, de mindenekelûtt azok a tÀj¢lm¢nyek, amelyek szereplûi
¢let¢nek keret¢t alkotjÀk, meghatÀrozÂk lelki fejlûd¢s¡k szempontjÀbÂl: szem¢lyis¢g¡k formÀlÂdÀsÀt nem lehetne meg¢rteni az eszt¢tikai tapasztalatok meghatÀrozott
sorozata n¢lk¡l. Minden, ami relevÀns az ember ¢let¢ben, eszt¢tikai jellegü. A megteremtett l¢ny pedig visszataszÁtÂ, valÂjÀban nem egyszerüen csÃf, hanem undort keltû (mik¢nt Kant is ezt tartja a rÃt ama fajtÀjÀnak, amely a sz¢ppel ellent¢tben Àll), valami, ami az emberi szf¢rÀbÂl kivetendû, mert annak destrukciÂjÀval fenyeget. Az eszt¢tikai agressziÂ egyben az emberi tÀrsadalom elleni agressziÂ is. Paradox (vagy in-
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kÀbb: tragikus) mÂdon, persze, ¢ppen a kitaszÁtÀs indÁtja el a teremtm¢nyt azon az
Ãton, amely pusztÁtÂ d¢monnÀ teszi. Akik megpillantjÀk a l¢nyt, nem is m¢rlegelnek:
Át¢let¡k azonnali ¢s megfellebbezhetetlen. A teremtm¢ny lÀtvÀnya tÃl van azon, amit
egy eszt¢tikailag nevelt ember m¢g el tud viselni.
Dr. Frankenstein ÂriÀsit hibÀzott: teremt¢se eszt¢tikailag bukott meg. Erre utalhat
a reg¢ny alcÁme: àmodern Prom¢theuszÊ. Prom¢theuszt mint az ember szobrÀszÀt inkÀbb
teremtm¢nye morÀlis defektusai¢rt volt szokÀs felelûss¢ tenni,13 Frankenstein doktor
ebben nem marasztalhatÂ el, annÀl inkÀbb az eszt¢tika oldalÀrÂl. Nem az a fû baj, hogy
mivel a teremtm¢ny nem az AlkotÂ müve, sz¡ks¢gk¢pp nem ¢rz¢kelhetj¡k azt a
(neo)platonikus sz¢ps¢get, amelynek az isteni ûsforrÀsbÂl kiÀradva kellene rajta el´mlenie; hiszen a XV III. szÀzad v¢g¢re mÀr az ý kreÀtori tev¢kenys¢g¢nek eredm¢nyeit
sem mindig lÀtjÀk ilyennek. Gondoljunk csak Blake tigris¢re ¢s a àfearful symmetryÊ
fordulatÀra:14 àDid he smile his work to see? / Did he who made the Lamb make thee?Ê15 ä a
sorok hÀtborzongatÂan gy´ny´rüek, a k¢rd¢s pedig megrÀzÂ: mintha az isteni k¢z
nyomait nem minden¡tt tudnÀnk marad¢ktalanul ¢s idvez¡lt mosollyal ¢lvezni.
A nem e vilÀgi sz¢ps¢g nem felt¢tlen¡l embernek valÂ. Lehet benne valami f¢lelmetes.
Frankenstein teremtm¢nye ä ha felhasznÀljuk a hagyomÀnyos hierarchiÀt ä nem felette van az ember lakta szf¢rÀnak, a sz¢ps¢g, a tÀrsas szenved¢lyek szervezte otthonos
vilÀgnak, hanem alatta. De Ãgy tünik, mindegy is, van-e ilyen hierarchia: bÀrmerre
àhaladjuk is megÊ jÂl ismert, domesztikÀlt vilÀgunk hatÀrait, valami iszonyatosba ¢s
uralhatatlanba ¡tk´z¡nk. K¡l´nben is ki tudja, hogy n¢z ki egy szerÀf? T¢nyleg szebb-e
dr. Frankenstein tÀkolmÀnyÀnÀl? Ezek persze mÀr nem a reg¢ny k¢rd¢sei.
Kapunk egy kiss¢ szÀjbarÀgÂs theologico-eszt¢tikai magyarÀzatot is: àIsten a maga
irgalmÀban az embert sz¢pre ¢s vonzÂra teremtette ä elm¢lkedik a teremtm¢ny alkotÂjÀnak
okulÀsÀra ä, ´nmaga hasonlatossÀgÀra, de az ¢n alakom a te torz mÀsod, s attÂl, hogy hasonlÁt
rÀd, m¢g visszataszÁtÂbb.Ê16 Mindez akÀr Ágy is lehet, de talÀn nem az az igazÀn ¢rdekes,
hogy az Isten teremtette ember magÀban hordozza az imago Deit, a szerencs¢tlen l¢ny
pedig ehhez k¢pest mÀr csak egy mÀsodlagos vagy àrontottÊ k¢pmÀst, ´ntelt ¢s mohÂ
v¢ges alkotÂjÀ¢t. A probl¢ma inkÀbb az, hogy mÀs k¢pre vagyon teremtve, s ehhez
k¢pest irrelevÀns, hogy ez a k¢p milyen viszonyban van az imago Deivel. Az eszt¢tikai
Át¢letek inherens tÀrsiassÀga ä Burke-n¢l ¢s m¢g inkÀbb KantnÀl ä azt jelenti, hogy a
sz¢pre ¢s a domesztikÀlt fens¢gesre vonatkozÂ Át¢leteink felt¢teleznek ¢s egyben fenn
is tartanak egy k´z´ss¢get, mondhatnÀnk Ãgy is: a kulturÀlis k´z´ss¢g¡nket. A polgÀri
tÀrsadalom, ahovÀ a szeg¢ny l¢ny vÀgyakozik ¢s a sensus communisk¢nt mük´dû eszt¢tikai Át¢lûerû, az Ázl¢s k´lcs´n´sen ´sszef¡ggenek. Burke-n¢l az Ázl¢st ä amelynek tekintet¢ben az emberek k´z´tt nagyobb egyet¢rt¢st v¢l felfedezni, mint az ¢szre tartozÂ
k¢rd¢sekben ä az ember pszichofizikai konstitÃciÂjÀbÂl egy¢rtelmüen levezethetû t´rv¢nyek szabÀlyozzÀk; s a pszichofizikai ki¢pÁtetts¢g, term¢szetesen, az AlkotÂ müve.
KantnÀl bonyolultabb a helyzet: Ázl¢sÁt¢leteink kimondÀsakor figyelembe vessz¡k mÀsok lehets¢ges Át¢let¢t, de ä mik¢nt Alfred Baeumler felhÁvja a figyelmet ä ez nem azt
jelenti, hogy mindenkor a k´zmegÁt¢l¢shez alkalmazkodunk, inkÀbb azt, hogy a mindnyÀjunk lelk¢ben ideÀlk¢nt lakozÂ àMenschheitÊ-ra tekint¡nk, s ez lesz Ázl¢sÁt¢leteink
ÀltalÀnos¢rv¢nyüs¢g¢nek az alapja; mÀsok v¢lem¢ny¢hez mÀr csak az¢rt igazÁtjuk
meghozott Át¢leteinket, hogy ¢rthetûk maradjunk.17 De ha dr. Frankenstein teremtm¢nye ´nmagÀba tekint, eg¢szen mÀsmilyen ideÀlt k¢nytelen ott megpillantani; hogy
pszichofizikai fel¢pÁt¢s¢nek mÀssÀgÀrÂl ne is besz¢lj¡nk. Sz´rny¡nk nyugodtan olvasgathatta volna A GYAKORLATI °SZ KRITIKçJç-t, de d´bbenten el kellett volna dobnia
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AZ íT°LýERý KRITIKçJç-t, hiszen k¢nytelen lett volna felismerni, hogy esze miatt
ugyan erk´lcsi l¢ny, de àeszt¢tikaiÊ, s ami itt ugyanaz: tÀrsadalmi l¢ny sz¡ks¢gk¢pp
nem lehet. Az emberek Ázl¢sk´z´ss¢ge ût csak undorÁtÂan rÃtnak k¢pes lÀtni ä m¢g
jÂ, hogy nem akadt a kez¢be Kant az erdûben, ahol egy¢b olvasmÀnyait is talÀlta! A
teremtm¢nynek, s a reg¢ny v¢g¢re alkotÂjÀnak, rem¢nytelen ¢s Àthidalhatatlan magÀnya ä amely Burke szerint alig jobb a halÀlnÀl ä azt az iszonyattal jellemezhetû fens¢gest jelenti, amely az otthonos tÀrsas vilÀg sz¢ps¢g¢nek ellent¢te, s amely v¢gsû soron
ez utÂbbi t´r¢kenys¢g¢re ¢s t¡n¢kenys¢g¢re is figyelmeztet.
MÀr a XV III. szÀzad legelej¢n megfogalmazÂdik Lord Shaftesbury szkeptikus filozÂfusa ajkÀn a f¢lelem, hogy mi van akkor, ha a vilÀgrendet kutatÂ lelkes¡lt emberi
l¢lek semmit sem talÀl: à...ez [lelked] melankÂliÀja akkor, midûn hasztalan kergetv¢n a legmagasabb rendü sz¢ps¢get, s´t¢tbe borÁtÂ felhûkre talÀl. Sz´rnyek l¢pnek elû, nem LÁbia sivatagjaibÂl, hanem jÂval szaporÀbban az emberi szÁvbûl, ¢s elborzasztÂ [horrid] lÀtvÀnyukkal
tisztÀtalan k¢pet vetÁtenek a term¢szetre. ý, a v¢dtelen (amint k¢pzelik), ¢s ily abszurd mÂdon
mük´dû, megvet¢s tÀrgyÀvÀ lesz, a vilÀg kormÀnyzÀsa k¢ts¢gbe vonatik, az istens¢get pedig semmiss¢ teszik.Ê18
A folyamat szinte pontosan Ágy zajlik majd le a nemes lord minden erûfeszÁt¢se ellen¢re. A kozmikus tÀmpontjait vesztett modern l¢lek felfedezi sajÀt s´t¢t oldalÀt, ¢s
kivetÁti a term¢szetre, Ágy teremti meg sz´rnyeit, amelyek egyszerre vannak odakint
¢s idebent, s amelyek v¢gsû bizonytalansÀgÀnak ¢s magÀnyÀnak a k¢pei lesznek. S
egyÃttal istenk¢pmÀs voltÀnak torzk¢pei. A gÂtikus reg¢nyek, mint fentebb mÀr kider¡lt, ebben a pszicholÂgiai t¢rben jelennek meg, illetve jel´lik ki egyÃttal ezt a teret.
Lelki jelens¢gekrûl van szÂ; leginkÀbb a tÃl¢rz¢keny, sût hiszt¢rikus, nûi l¢lek teremtm¢nyeivel ben¢pesÁtett s´t¢t ¢s kÁs¢rteties vilÀgrÂl. A àpszichikus valÂsÀg l¢p a figyelmen
kÁv¡l hagyott anyagi valÂsÀg hely¢reÊ19 ä mondja majd Freud, de û mÀr egy teolÂgiai,
metafizikai kifejez¢sektûl megfosztott, mondhatnÀnk, teljesen szekularizÀlt l¢lektani
besz¢dmÂdban. Freud itt E. T. A. Hoffmann A HOMOKEMBER cÁmü novellÀjÀbÂl kiindulva elemzi a lid¢rcesen hÀtborzongatÂ (das Unheimliche, the uncanny) fogalmÀt. Az
iszonynak ez a fajtÀja tÃl van minden eddigin. Az Unheimliche nem a burke-i ¢rtelemben vett fens¢ges retteg¢s vagy iszony, amely az ´nfenntartÀsi ´szt´n¡nket stimulÀlja
¢des-borzongatÂan. Itt ugyanis mÀr nem term¢szeti (metafizikai), vagyis pszichofizikai l¢nyk¢nt mer¡l fel az Àt¢lû szubjektum, nem is pusztÀn ´nmagÀt kimüvelû (v´.
Bildung), elmes¢lû, l¢trehozÂ, megcsinÀlÂ modern egÂk¢nt, hanem sajÀt tudatalattijÀnak m¢lys¢ges ¢s s´t¢t szakad¢ka felett lavÁrozÂ szem¢lyis¢gk¢nt. Freud az animizmus mÀr r¢gen àmeghaladottÊ ûsi ´r´ks¢g¢nek felid¢zûd¢s¢t (p¢ldÀul halottak ¢letre
kel¢se) nevezi az Unheimliche egyik forrÀsÀnak. Az ettûl ¢lesen el nem vÀlaszthatÂ mÀsiknak viszont az elfojtott gyermekkori kasztrÀciÂs f¢lelmet vagy az anyam¢het (v´.
un-Heim-lich) id¢zû fantÀziak¢pek vÀratlan Ãjramegjelen¢seit. MÀsk¢nt fogalmazva:
az unheimlich ¢lm¢ny valami olyannal kapcsolatos, amirûl azt hitt¡k, mÀr r¢ges-r¢gen
bezÀrtuk lelk¡nk egyik eldugott zugÀba, azaz uraljuk, s hirtelen kider¡l, hogy uralhatatlan. KÁs¢rtetiesen hÀtborzongatÂ, amikor valami, ami minden iszonyÃ titokzatossÀga mellett alapvetûen ismerûs, lelk¡nk legm¢lyebb, àlegûsibbÊ r¢teg¢be Àgyazott
ä elszabadul.
Hoffmann novellÀjÀnak fûhûse, Nathaniel, szem¢nek elveszt¢s¢tûl retteg, retteg¢s¢nek gy´kere a gonosz apafigura (Coppelius ¡gyv¢d, k¢sûbbi felbukkanÀsakor: Coppola optikus) k¢p¢hez k´tûdik. Freud szerint ez a valÂjÀban kasztrÀciÂs f¢lelem t´r
elû Ãjra ¢s Ãjra lid¢rcesen hÀtborzongatÂ hatÀst vÀltva ki hûs¡nkben, vezet aztÀn sze-
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m¢lyis¢g¢nek sz¢tes¢s¢hez s v¢g¡l halÀlÀhoz. T´rt¢net¡nk szempontjÀbÂl Nathanielnek az Olimpia baba irÀnt ¢rzett szerelme a leg¢rdekesebb. A Spalanzani professzor
¢s Coppola Àltal gyÀrtott automata irÀnti lÀngolÀsa elhomÀlyosÁtja korÀbbi szerelmi
¢rz¢s¢t; s a àlÀnyÊ mechanikus szerkezetk¢nt valÂ felismer¢se (ami egyÃttal sajÀt szeme
elveszt¢s¢nek rettenet¢t is Ãjra felid¢zi) lesz a novella egyik leghÀtborzongatÂbb jelenete. Freud ¢rtelmez¢s¢ben: àA professzor mint az apasorozat egy darabja l¢p fel, CoppolÀt
pedig Coppelius ¡gyv¢dk¢nt ismerj¡k fel. Ahogy annak idej¢n a titokzatos tüzhelyn¢l dolgoztak
[ti. Nathaniel igazi apja ¢s az ¡gyv¢d], Ãgy k¢szÁtett¢k el egy¡ttesen Olimpia babÀt, a professzort egyenesen Olimpia apjÀnak nevezik. A k¢tszeresen k´z´s vonÀsok az apa-imÀgÂ meghasadÀsainak mutatjÀk meg ûket, azaz hogy a mechanikus ¢s az optikus nemcsak Olimpia, hanem
Nathaniel apja(i) is. [...] Ez az automata baba nem lehet mÀs, mint Nathaniel kora gyermekkori,
apjÀval szembeni feminin beÀllÁtottsÀgÀnak materializÀciÂja. [...] Olimpia nem mÀs, mint
egy Nathanielrûl levÀlasztott t¡netegy¡ttes, ami szem¢lyk¢nt Àll vele szemben, ennek hatalma
az Olimpia irÀnti ¢rtelmetlen k¢nyszerszerelemben jut kifejez¢sre. Joggal nevezz¡k ezt a szerelmet
narcisztikusnak, ¢s meg¢rthetj¡k, mi¢rt tÀvolodik el valÂs szerelm¢nek tÀrgyÀtÂl.Ê20
Olimpia kettûs ¢rtelemben is szem¢lyk¢nt megjelenû konstrukciÂ: egyr¢szt embert
imitÀlÂ (attÂl szinte megk¡l´nb´ztethetetlen) automata, mÀsr¢szt ä mint szeretett l¢ny
ä egy elfojtott infantilis retteg¢sektûl fesz¡lû, sÃlyosan s¢r¡lt pszich¢ term¢ke: egy
´nÀllÂ szem¢ly ugyanebben a l¢lekben. Ezt az unheimlich ¢lm¢nyt hûs¡nk nem sokkal
¢li tÃl: Olimpia l¢lek n¢lk¡li szerkezetk¢nt valÂ felismer¢se ÀltalÀban az emberi l¢ny
megk¡l´nb´ztethetûs¢g¢t teszi k¢ts¢gess¢; szerelm¢nek c¢lt¢veszt¢se pedig sajÀt ¢p
szem¢lyis¢g voltÀnak, szem¢lyis¢ge integritÀsÀnak illÃziÂjÀt rombolja sz¢t.
Szemek, humanoid automatÀk, az ´nazonossÀg lid¢rcesen hÀtborzongatÂ megk¢rdûjelez¢se ä szinte minden egy¡tt van, hogy t´rt¢net¡nk utolsÂ ÀllomÀsÀhoz
ugorhassunk.
III
1982: Ridley Scott amerikai rendezû, a jÂ nevü sci-fi szerzû, Philip K. Dick V ILLANY BIRKçKKAL çLMODNAK-E AZ ANDROIDOK ? cÁmü reg¢ny¢t felhasznÀlva, megalkotja a
'80-as ¢vek egyik cult movie-jÀt: a B LADE RUNNER-t.21 A film, mik´zben rÀfizet¢s, kisvÀrtatva kultusszÀ vÀlik. Klubok, vitak´r´k, internetlevelez¢si listÀk j´nnek l¢tre, ahol
az ¢rdeklûdûk/rajongÂk mind a mai napig vitatjÀk a film rejt¢lyeit, pontosÁtjÀk a forgatÂk´nyveket, ´sszehasonlÁtjÀk a mü k¡l´nb´zû vÀltozatait, s kicser¢lik reflexiÂikat.
LegendÀk terjednek, p¢ldÀul egy sehol be nem mutatott hÀromÂrÀs vÀltozatrÂl. InterjÃk mindenkivel: a rendezûvel, a fûszereplûkkel, a reg¢nyÁrÂval ä ezek t´bbnyire
egymÀsra zÀrÂdnak, semmi nem lesz vilÀgosabb Àltaluk, Ágy csak tovÀbb erûsÁtik a kultuszt. TalÀn nem is pusztÀn ¡zleti fogÀsok ezek; a film valÂban zaklatottan sz¡letett,
vita volt a rendezû ¢s az elsû forgatÂk´nyvÁrÂ, a rendezû ¢s a producer, majd a rendezû
¢s egyes fûszereplûk k´z´tt; menet k´zben vÀltozott meg a koncepciÂ; majd a producer kik¢nyszerÁtett egy happy endes vÀltozatot is az amerikai mozik szÀmÀra (amelynek szint¢n t´bb mÂdosulÀsa van); ehhez k¢pest koncepciÂzusnak tekinthetû az utolsÂ, 1992-es, Ãn. àrendezûi vÀgÀsÊ stb. A BLADE RUNNER nagyr¢szt v¢letlenek meghatÀrozta keletkez¢st´rt¢net¢t akÀr emblematikusnak is lÀthatjuk: t´bb forgatÂk´nyv l¢tezik, nincs v¢gsû koncepciÂ, nincs ¢rtelme àeredetirûlÊ vagy szerzûi autoritÀsrÂl besz¢lni; a nyilvÀnossÀg elûtt zajlÂ vitÀk, veszeked¢sek ¢s dicsûÁt¢sek ä azaz a recepciÂ ä
elvÀlaszthatatlanul a àmüÊ-h´z tartoznak, ami Ágy belûl¡k ¢s Àltaluk ¢l. Sz¢tfolynak,
eltünnek a müalkotÀs hagyomÀnyos keretei.
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A filmnek tehÀt kezdettûl fogva megprÂbÀltatÀsokon kellett Àtesnie, s mindezt tÃl¢lnie, sût mindettûl megemelkednie ä t´rt¢nete egyfajta passiÂt´rt¢nett¢ vÀlt, az ´nazonossÀg¢rt ¢s (egyben) az ¢let¢rt folytatott k¡zdelem metaforÀjÀvÀ, azaz a filmben
elmondott t´rt¢net metaforÀjÀvÀ is. MondhatnÀnk azt is, hogy nem ¢rdemes tÃl komolyan venni ezt a mozit, v¢gsû soron egy lapos amerikai produkciÂ (horribile dictu:
akciÂfilm), amelyet szÀmos v¢letlen k´r¡lm¢ny ´sszjÀt¢ka folytÀn rejtelmes k´d ´vez,
s ebbûl ¢l, mik´zben hÀrom k´zhelyet ism¢tel el, s ä fûk¢nt a belezsÃfolt szimbÂlumok
¢s utalÀsok okozta jÂt¢kony homÀly r¢v¢n ä Ãgy tesz, mintha m¢ly ¢rtelmü volna. S
az ÀhÁtatos befogadÂ is Ãgy tesz, mintha ¢rten¢, mirûl van szÂ, vagy legalÀbbis volna
t¢tje annak, hogy egyszer majd teljesen meg¢rti ä k¢rd¢s persze, l¢nyegesen k¡l´nb´zik-e ez a klasszikus müvek befogadÀsÀtÂl. MindazonÀltal k´nnyen lehet, hogy t¢nyleg bÂvlival Àllunk szemben. Ha azonban hatÀsÀt n¢zz¡k, k¢ts¢gtelennek lÀtszik, hogy
beletalÀlt valamibe.
Mi¢rt tart sokakat lÀzban ez a film? Mi¢rt gondoljÀk, hogy megtudhatÂ belûle valami fontos ä ´nmagukrÂl, a vilÀgrÂl, a kultÃrÀrÂl, amelyben ¢lnek ä, valamif¢le igazsÀg? Mi¢rt gondoljÀk, hogy ha egyre nagyobb felbontÀsÃ k¢peket rajzolnak rÂla maguknak, akkor felfedûdik valami, valami l¢nyeges, ami korÀbban nem lÀtszott ä ahogy
a film elhÁres¡lt f¢nyk¢panalÁzis-jelenet¢ben? Mintha nem volna m¢lys¢ge e münek
sem, mintha v¢gtelen¡l nagyÁthatÂ volna, s egyszer csak megpillanthatnÀnk... ä valamit vagy valakit? Mi ad hitelt ennek a filmnek, mi¢rt n¢zhetû Ãgy, hogy valamif¢le
kapu egy magasabb/m¢lyebb igazsÀghoz? Egyik k¢zenfekvû magyarÀzat lehet az, hogy
kulturÀlisan bel¢nk ÀgyazÂdott, ha tetszik, archetipikus figurÀkat, viszonyokat, s¢mÀkat ¢rint meg ¢s ¢rtelmez Ãjra. Ezek k´z´tt szerepel az alkotÂ ¢s teremtm¢ny viszonyÀnak ¢s a teremtm¢ny ´nazonossÀgÀnak k¢rd¢se. RÀadÀsul ä talÀn tÃlsÀgosan is ä
k´nnyen ¢szrevehetûk a film utalÀsai Miltonra, Blake-re vagy ¢ppen E. T. A. Hoffmannra.
ReplikÀnsok: olyan ember alkotta android robotok, akiket az Ãj vilÀgok meghÂdÁtÀsÀhoz sz¡ks¢ges emberfeletti megprÂbÀltatÀsok elvisel¢s¢re terveztek. Legfejlettebb
vÀltozataikat pedig mÀr csak a VoightäKampff-f¢le rafinÀlt empÀtiateszttel ä amelynek
fontos r¢sze, hogy monitoron figyelik a vizsgÀlt alanyok szem¢nek rezd¡l¢seit ä lehet
megk¡l´nb´ztetni a homo sapienstûl. àMore human than human is our mottoÊ ä emberebbet az embern¢l, hangzik a replikÀnsokat gyÀrtÂ Tyrell c¢g jelmondata. A szÀmukra
tiltott F´ldre visszat¢rû, lÀzadÂ hat replikÀnst ä mint bukott àtüzangyalokatÊ, akik olykor Blake-parafrÀzisokat szavalnak ä Roy Batty (Rutger Hauer) vezeti, aki az ºbermenschhez tÀrsulÂ ´sszes k´zhelyes elvÀrÀsunkat kiel¢gÁti: germÀn tÁpus, magas, erûs,
szûke, rendkÁv¡l intelligens (gondoljunk csak az elmaradhatatlan sakkjÀtszmÀra, amelyet az alkotÂval vÁv, hogy talÀlkozhasson vele, s amely, nem v¢letlen¡l, a hÁres mÃlt
szÀzadi immortal game megism¢tl¢se), kÁm¢letlen¡l c¢ltudatos ¢s elszÀnt. Ezek a teremtm¢nyek n¢gy ¢vig ¢lhetnek csak, s t´bb ¢letet akarnak az alkotÂtÂl, azaz dr. Eldon
Tyrelltûl (Joe Turkel) ä àI want more life, father/fuckerÊ22 ä, aki, mellesleg, az Olympia
South vÀrosr¢szben lakik. A NEXUS 6 tÁpusÃ rebellis replikÀnsok talÀlkozni akarnak
teremtûj¡kkel ä ismerûs vÀgy.
A neh¢zs¢gek ellen¢re a talÀlkozÂ siker¡l, s r´vid erk´lcsi, majd genetikai disputa
utÀn az alkotÂ fizikai elpusztÁtÀsÀval zÀrul: hatalmas, szem¢t zavarÂan felnagyÁtÂ szem¡vege benyomatik a kisagyÀig, well done ä hol vagyunk mÀr az AlkotÂ szellemi negligÀlÀsÀtÂl vagy akÀr dr. Frankenstein lelki megsemmisÁt¢s¢tûl! A Tyrell-müvek gigantikus piramisÀban lakozÂ Urizent elem¢szti Orc, az (itt: f¢lve elûre kalkulÀlÂ) °rtelmet
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a Tüz, a parancsolatokat adÂ, t´rv¢nyekkel korlÀtozÂ ¢s m¢rn´kk¢nt tervezû teremtût
a lÀzadÂ, a jÂn ¢s rosszon tÃlrÂl ¢rkezû àhalandÂ istenÊ ä a Blake-et id¢zû profetikus
¡zenet el¢g k´nnyen dekÂdolhatÂ: Ãj vilÀgkorszak k´zelÁt, a kataklizma elker¡lhetetlen. A àbiomechanika isten¢nekÊ ä ahogy Batty szÂlÁtja Tyrellt ä kiss¢ gusztustalan kimÃlÀsÀt hamarosan k´veti legsiker¡ltebb teremtm¢nye halÀla is, furcsa, tÃlsÀgosan is emberi halÀla. A film szentimentalizmusa e jelenetn¢l ¢r a csÃcsÀra.
Batty Luciferk¢nt ¢rkezik a F´ldre, az utolsÂ jelenetekben Krisztusk¢nt szenved (a
beÀllni k¢sz¡lû halÀlt a tenyer¢be szÃrt vassz´g okozta stimulÀciÂval prÂbÀlja k¢sleltetni), majd ä a szÂ fizikai ¢rtelm¢ben ä megmenti Deckardot (Harrison Ford), az ¢let¢re t´rû fejvadÀszt. Egy szÂ szoros ¢rtelemben vett Saviour ä ez az egyik leghÁresebb
jelenet: f¢l k¢zzel, tenyer¢ben a sz´ggel, emeli ki a szakad¢kbÂl a halÀlra r¢m¡lt fejvadÀszt. Batty halÀlÀt az jelzi, hogy a kez¢ben tartott feh¢r galamb elrep¡l ä s eltünik,
mint a àk´nnyek az esûbenÊ. TalÀn mÀr kicsit cs´m´r¡nk is van a kereszt¢ny szimbolikÀtÂl
(pedig m¢g meg sem emlÁtettem a l¢pten-nyomon elûbukkanÂ origami-unikornisokat
¢s egy¢b szÀmos aprÂsÀgot). AlkotÂ ¢s teremtm¢ny viszonyÀnak t´rt¢nete mindenesetre itt erûteljesen ÀtmoralizÀlÂdik. Batty ¢s Tyrell besz¢lget¢se is ¢rint hagyomÀnyos
(kereszt¢ny) erk´lcsi t¢mÀkat (elk´vetett bün´k ¢s megbocsÀtÀsuk emleget¢se, az atyafiÃ viszony hangsÃlyozÀsa stb.), de talÀn m¢g tanulsÀgosabbak azok a mondatok, amelyekkel Batty az amÃgy teljesen eln¢mult Deckardot bombÀzza pÀrbajuk k´zben; ezek
talÀn a legszebbek: àNot very sporting to fire on an unarmed opponent. I thought you were
supposed to be good. Aren't you the man?!Ê23 Gyilkos irÂnia egy gyilkossal szemben. Ki az
ember ebben a jÀtszmÀban? Kiben van t´bb empÀtia? Kiben van t´bb nemess¢g, tartÀs? Ki m¢ltÂbb az ember n¢vre? ä mÀr ha a szÂn erk´lcsi l¢tezût ¢rt¡nk (f¡ggetlen¡l
biolÂgiai ki¢pÁtetts¢g¢nek esetleges mesters¢gess¢g¢tûl) ¢s nem pusztÀn term¢szet adta genetikai kÂdot. A vÀlasz aligha k¢ts¢ges. °rzelmi, sût ¢rzelmes megnyilvÀnulÀsokat
jÂszerivel csak a replikÀnsoktÂl lÀtunk, ahogy valamif¢le intelligÁbilis vilÀg l¢tez¢s¢t
sejtetû tetteket is, m¢g ha ott v¢lhetûleg nem is a mi eszm¢ink lakoznak. K¢ts¢gtelen,
hogy Batty a film fûhûse, ahogy MiltonnÀl a SÀtÀn, halÀla utÀn nincs is mÀr mit mondani. A rendezûi vÀgÀs talÀn az¢rt vÀlasztotta azt a megoldÀst, hogy egyszerüen abbahagyja a t´rt¢netet: Deckard ¢s Rachael (Sean Young) bel¢p a liftbe, becsukÂdik az
ajtÂ, s itt v¢get ¢r a mozi (amÃgy is kÁnos kiaknÀzni ezt a kicsit suta àszerelmi szÀlatÊ,
ahogy a happy endes vÀltozatok teszik).
Nincs vigasz: az emberi(bb) l¢lek valÂjÀban a sz¡ntogenetikus android robotokban
lakozik, akik meghalnak; halhatatlan teremtû pedig nem l¢tezik. Elj´vendû halÀlunk,
amelyet valamilyen formÀban teremtm¢nyeink hoznak rÀnk, pusztÀn fizikai, visszataszÁtÂ ¢s rÀadÀsul m¢g ¢rdektelen is lesz. A vilÀgt´rt¢nelem logosza àÀtcsapottÊ: immÀr nem az emberis¢g az alanya, hanem az àemberebb emberis¢gÊ. Nek¡nk csak a
s´t¢ts¢g ¢s az esû marad, valamint a m¢ly ¢s rosszat sejtetû f¢lelem, hogy akkor most
mi j´het? Tüzangyalok? A v¢g¢n m¢giscsak Bruce Willisre fogunk szorulni? ä az persze mÀr egy mÀsik mozi.
IV
HobbesnÀl a LeviatÀnt az¢rt teremtj¡k, hogy mindnyÀjunknak legyen kitûl f¢lni. Fizikai fenyeget¢se nyugodt ¢let¡nk sz¡ks¢ges ä a priori ä felt¢tele. Nincsenek sz¢p lÀtszatok, amelyek elfedn¢k a karnyÃjtÀsnyira l¢vû rettenetet. Frankenstein doktor eszt¢tikailag t´k¢letlen teremtm¢nye undorÁtÂ megjelen¢se miatt sz¡ks¢gk¢pp kitaszÁt-
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tatik az emberi vilÀgÀbÂl, a sz¢p lÀtszatok otthonos, polgÀri vilÀgÀbÂl. D¢moni pusztÁtÀsa rÀvilÀgÁt az idûk´zben eltelt mÀsf¢l szÀz ¢v alatt szûtt sz¢p leplek m´g´tt meghÃzÂdÂ iszonyatra, hogy a f¢ktelen barbÀrsÀg vagy a halÀlnÀl alig jobb v¢gletes magÀny tovÀbbra is a k´zelben leselkedik. A halandÂ isten csak fizikailag fenyegetett minket, dr. Frankenstein l¢nye inkÀbb lelkileg: egyr¢szt alkotÂja pszich¢j¢t pusztÁtja, mÀsr¢szt azt a hit¡nket ¢s ÀltalÀnos ¢rz¢s¡nket, hogy tÀrsas vilÀgunk ¢let¡nk biztos ¢s v¢gsû keret¢t alkotja. Dr. Tyrell¢k tanulni prÂbÀltak abbÂl, hogy teremtett l¢nyeink elszabadulhatnak ¢s ellen¡nk fordulhatnak: eleve a retteg¢s hatÀrozta meg a teremt¢st,
ez¢rt lett szÀnd¢kosan t´k¢letlen, ez¢rt à¢pÁtett¢k beÊ a n¢gy¢ves ¢lettartamot. Az alkotÂ itt mÀr eleve elfordult teremtm¢ny¢tûl. A legsiker¡ltebb replikÀnsok szebbek,
erûsebbek ¢s nemesebbek az ûket uralni akarÂ alkotÂjuknÀl ¢s elpusztÁtani akarÂ fejvadÀszoknÀl. Lem¢szÀrlÀsuk brutÀlis gyilkossÀgnak tünik, s nem elszabadult eszk´z´k
likvidÀlÀsÀnak: a barbÀr sapiens ä Àtmenetileg ä v¢gez nemesebb utÂdjÀval. Frankenstein doktor m¢g tragikus, fausti alak; Tyrell doktor mÀr csak kisszerü, szÀmÁtÂ ¢s viszszataszÁtÂ figura. JÂl n¢z¡nk ki.
Mintha az eg¢sz moderns¢g a XV II. szÀzad Âta jÂr¢szt arrÂl szÂlna, hogy szem¢lyk¢nt megnyilvÀnulÂ teremtm¢nyeink pusztÁtanak benn¡nket: f´l¢b¡nk nû az Àllam,
amelyet mi alkottunk (Hobbes), a t´rt¢nelem, amelyet mi csinÀlunk (Vico), sajÀt
egÂnk, amelyet mi formÀlunk, majd self¡nk, amelyrûl kider¡l, hogy ´nÀllÂ szem¢lyekre esik sz¢t (Freud), s ÀltalÀban a felhalmozott (term¢szet)tudomÀnyos tudÀs, amikor teremteni kezd. Pedig ez nagyon vesz¢lyes pÀlya, hiszen m¢g az isteni teremt¢s
sem nevezhetû marad¢ktalanul sikeresnek. Gondoljunk csak Milton lÀzadÂ angyalaira! MÀr a lÀzadÀs t¢nye valami alapvetû t´k¢letlens¢grûl tanÃskodik; a rebelliÂ eltiprÀsÀnak mÂdja pedig v¢gk¢pp. Hiszen nem az lenne-e a m¢ltÂ megoldÀs, hogy az elt¢vedt teremtm¢nyek megt¢rnek, azaz belsû ÀtalakulÀs utÀn Ãjfent elismerik a legfûbb
autoritÀst? Nem ez t´rt¢nik: brutÀlisan elnyomatnak, ami nem tÃlzottan nagy siker,
ha a mÀsik oldalon az omnipotencia Àll. (Eltiporni lehet benn¡nket, de legyûzni nem...
ä erre szoktunk olyan b¡szk¢k lenni.) Nem mintha ilyen messzire kellene menni a
vesz¢ly megpillantÀsÀban. LegalÀbb Freud Âta tudjuk, hogy fiaink igenis rÀnk, alkotÂjukra t´rnek. Belûl¡nk lettek, s a hullÀnkon akarnak felnûni. Mindenekelûtt kell
nekik a nû, aki a mi¢nk, majd a lehetûs¢g, a hely, a hatalom. Nem tetsz¡nk nekik. Nem
k¢rt¢k ¢let¡ket, m¢gis iderÀngattuk ûket a semmibûl. Mik´zben nem garantÀlhatjuk,
hogy boldogok lesznek, hogy jÂl fogjÀk magukat ¢rezni, hogy mindig kellûk¢ppen
szeretni fogjuk ûket, ¢s gondoskodunk rÂluk, hogy ¢rtelme lesz az ¢let¡knek stb. Egyszer csak egyed¡l talÀljÀk magukat, szÀmkivetetten, boldogtalanul. ögy ¢rzik, alkotÂjuk elfordult tûl¡k, hiszen vilÀgossÀ vÀlik szÀmukra az, hogy l¢trehozÂjuknak semmi
sincsen igazÀbÂl a hatalmÀban, semmi biztosat nem tud mondani vagy nyÃjtani. Akkor
meg mit akar? Pusztuljon az ilyen!
WarwickäBudapest, 1997ä1999
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Oravecz P¢ter

POSTAVONAT
TalÀn nem v¢letlen hogy lemaradtam
az utolsÂ
vonatrÂl Nem akartam
szokvÀnyosan ä kb. egy teny¢r ha csattan
¹sszes holmim odahagyom
nyomtalanul visz el a nyom
V¢g¡l egy mozdonyf¡lke zÀrt magÀba
s lett hordozÂm
mint roppant k¢zitÀska
àGyÁ fakÂ ä kocsiÃt az ¢jszakÀbaÊ
¹sszes holmim odahagyom
nyomtalanul visz el a nyom
TonnÀnyi semmitmondÂ hÁr: felesleges rakomÀny
àVend¢gem egy felesre
amennyiben maga is BudapestreÊ
¹sszes holmim odahagyom
nyomtalanul visz el a nyom
àTudja mÁg nem tudom a jelent¢sem
Pestre talÀn
nem ¢rkezn¢k be m¢gsemÊ
àEsetleg ha Ãgy mondanÀ hogy ¢rtsemÊ
¹sszes holmim odahagyom
nyomtalanul visz el a nyom
Pedig jÂl ¢rtette nÀlam is jobban
Elûtte k´d
kÁs¢rtet-pÀra lobban
megvilÀgosodÂ reflektorokban
¹sszes holmim odahagyom
nyomtalanul visz el a nyom
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A k¢tszem¢lyes f¡lkef¢ny talÀnya
Fel nem adott
¢let cÁmzettje vÀrta
vonatunk ¡res pÀlyaudvarÀba
¹sszes holmim odahagyom
nyomtalanul visz el a nyom
N¢zt¡k cs´ndben f´l-le tÀncÀt a drÂtnak
kisrÀdiÂn
´r´kz´ld dalok szÂltak
dÃdoltuk mind a pillanatnyi voltnak
¹sszes holmim odahagytam
´nhiÀnyom volt a dallam

SzentmÀrtoni JÀnos

AZ APA çLMA
A f¢ny gyerekkori nyarat id¢z.
Az udvaron ismerûs emberek.
Csak sejtem: k´z´m van mindûj¡kh´z.
PincelejÀrat elûtt ¡r¡l¢k.
(ögy bÃjn¢k, de lÀbam mozdulatlan.)
A szagÀrÂl ¢rzem: eny¢m lehet.
LapÀtot, ÀsÂt keresek, papÁrt.
Hogyha nem segÁt valaki, v¢gem.
F¢nybe legyek hÃznak z´ld csÁkokat.
S mÁg ¢n Ágy betonba verve Àllok
ä mintha lÀthatatlan szobor lenn¢k ä,
mindenki mÀssal van elfoglalva.
°s fent: kondenzcsÁkok hÀlÂjÀban,
szomorÃn m¢rve l¢p¢st, egy anya
s¢tÀl, ¡res pÂlyÀval kez¢ben.
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K¹D¹S IKER

A. Bierce, E. A. Poe ¢s R. L. Stevenson eml¢k¢nek

1
ApÀm, amennyit tudok rÂla, agytumorban halt meg; ¢s nem is mondom azt, hogy
k¢sûbbi rettenetes k¢pzelg¢seimnek pontosan ez lett volna az oka ä rÀadÀsul, hogy
v¢gsû soron csak laza c¢lzÀsokbÂl tudtam a l¢tez¢s¢rûl, arrÂl tehÀt, ki is volt az apÀm.
Megjegyzem, fogalmam sincs rÂla, t¢nylegesen ki volt, mi volt. Agyseb¢sz. çm ez a
furcsa k´r¡lm¢ny sem tekinthetû Ãgy, mint ami nÀlam ÀllandÂan r´vidre zÀrta volna
az Àramk´r´ket, baljÂs Àrnyk¢nt foglalvÀn egybe az ¢letemben szinte mindent, ami
csak egybefoglalhatÂ; s az ilyesmi, ha megt´rt¢nik, ha Ágy t´rt¢nik, tudjuk, rettentû
trag¢diÀkhoz vezethet.
Nem vagyok ÁrÂ, ¢s ahogy Àtn¢ztem a keservesen papÁrra vetett bekezd¢st, hosszan
t´prengtem: szabad-e a àrettentûÊ szÂt ism¢telnem; szabad, biztos, inkÀbb az a baj,
hogy bennem ennek a dolognak, vagyis annak, amit a àrettentûÊ szÂ jel´l, semmif¢le
igazi jelent¢se nincs. Rettentûnek ¢rzem, ha p¢ldÀul Corzon Bratte ÀllomÀsÀn (a t¢rk¢pen ne keress¡k, a t¢nyeket a felismerhetetlens¢g hatÀrÀig ferdÁtem, mÀsk¢pp szÂlni se bÁrn¢k), igen, ha Àtrobog a nagy szerelv¢ny ä magam helyi¢rdeküvel ¢rkezem ä,
¢s hirtelen most mÀr tÀmad n¢ha egy olyan ¢rzetem: alÀvetni magam! çm ¢pp ennek
az ¢rzetnek nem tudnÀm magam, jÂl tudom, alÀvetni. Rettentûnek ä ¢s ez¢rt mondtam el ezt az eg¢szet ä azt talÀlnÀm, ami akkor maradna belûlem (ott a sÁneken; vagy
kifr´csk´lne belûlem egy csomÂ minden a peronra, a graffitivel teleez¡st´z´tt falakra).
JonatÀn Ãr lÀtvÀnya ¢pp el¢g volt nekem az ilyesmibûl. S ezzel ¢rkez¡nk az 1945-´s
¢vhez. Oda vissza.
FoglalkozÀsom m¢ly¢pÁt¢szm¢rn´k, ¢s ez ism¢t egy ilyen dolog: a nagy felhû Àrnya
k´rbekanyarÁtja mindenemet. 1945 itt Budapesten, ahogy ¢n mondom, Pesten, m¢g
a hÀborÃ ä utolsÂ ä ¢ve volt; a hÀborÃ¢, ahogy ¢n mondom, az ostrom¢. JÂllehet semmi
k´z´m nem volt a vÀrost v¢dû csapatokhoz ¢s hazÀjukhoz; ¢s nem is az most akkor,
hogy az ¢rkezû hÂdÁtÂ hadaktÂl az eg¢sz csalÀdom rettegett. Nem nagyon, nem jellemzûen ä csak alapvetûen. Itt most, azt hiszem, a sajÀt ¢letemrûl is pontosan megfogalmaztam valamit.
Amit elmondok; nem ànagyonÊ van nekem, nem àjellemzûenÊ, ¢s alapvetûen m¢gis, igen, m¢gis.
Kilenc¢ves voltam 1944-ben, m¢ghozzÀ az Ikrek havÀban; Àm erre nem t¢rek ki,
nem, mert talÀn a m¢ly¢pÁt¢szet ä erre sem t¢rek ki ä eleve ¢rz¢ketlenn¢ tesz a csillagok
irÀnt; vagy mert ¢pp fenn ragyogott a VÀrdomb eg¢n egy ¢gi f¢ny, mikor DÂdi golyÂt
eresztett ä kegyeleml´v¢s ä JonatÀn Ãrba, ¢s az a... mit mondjak, rettenetes?... h´rg¢s
hallatszott, mintha JonatÀn Ãr m¢gis megbÀnta volna a dolgot. Holott a f¢l karja ¢s a
f¢l lÀba le volt szakadva; DÂdival csurom v¢r lett¡nk a viaszos pokrÂc ellen¢re is, amiben JonatÀn urat a Kraszna utcÀba, egy mÀr rom hÀz telk¢re felcipelt¡k, aztÀn a g´d´rbe l´kt¡k; ÀsÀssal nem sokat kellett bajlÂdnunk, a nevelûapÀm (DÂdi apja) ide te-
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mette el (DÂdi ¢s hÀzb¢li f¢rfiak segÁts¢g¢vel) a nûv¢r¢t, aki t¡dûgyulladÀsban halt
meg. (Az ostrom alatt nem mük´dtek, hÀt persze, a vÁzv¢delmiek, ¢s a pinc¢be felj´tt
a talajbÂl, vagy ¢n nem tudom, hogyan, a Duna.)
DÂdi akkor tizenh¢t ¢ves volt.
Nem tudom megmondani, hÀny ¢ves most. Csak hogy mennyi lenne. Hetven k´r¡l. Mert fogalmam sincs, ¢l-e valÂban. Ha ¢l, mi¢rt csak kÁs¢rtetk¢nt jelentkezik. Na,
de ezt akarom elmondani. Ezt, meg nem ezt. M¢ly¢pÁt¢sznek, furcsa nekem minden
àl¢giesÊ, ¢gi dolog.
AbszolÃt m¢ly¢pÁt¢sz vagyok ä ez nem vicc! ä, ¢s mi¢rt merem ezt mondani? V¢r
szerinti apÀmtÂl ´sszesen egy kis cetlit talÀltam aztÀn anyÀm hagyat¢kÀban, ezen az
Àllt, hogy àcsak az abszolÃtum szÀmÁtÊ. Fogalmam sincs, HussziÀr doktor (Ágy hÁvtÀk
az apÀmat, dr. HussziÀr Emûd!) mire ¢rtette ezt. çm innen j´tt az, hogy ¢n abszolÃt
akarok lenni. Azt hiszem, ez a t´rekv¢sem teljess¢ggel meghiÃsult, mÀr csak az¢rt is,
mert eff¢le c¢lt ember soha ki nem tüzhet magÀnak.
Nem is az, hogy mÀr kilenc¢vesen sz¢tszedtek az esem¢nyek ä nem azt mondom,
hogy Rike G. halÀlÀt is ¢n okoztam volna, JonatÀn Ãr aknas¢r¡l¢s¢hez v¢gk¢pp semmi
k´z´m nem volt, DÂdi meg, ki tudja, kikaparta magÀt a g´d´rbûl aztÀn, sejtelmem
sincs, ¢s valahol ¢l. Izlandon, mondjuk. Egy idûben rejt¢lyes leveleket kaptam IzlandrÂl. Dodfanfur, Dodizgun, ilyen n¢valÀÁrÀsokkal. Ez jÂ negyven ¢vvel az ostrom utÀn
t´rt¢nt mÀr.
Negyven ¢vvel!
Nem fogtam volna bele ebbe a t´rt¢netbe, vagy hÀt nem tudom, ebbe a kihantolÀsba
ä m¢ly¢pÁt¢szk¢nt, persze, a g´dr´k irÀnt kettûs ¢rz¢kem van: kivÀjni, betemetni; sût
hÀrmas ¢rz¢kem: a betemetetteket visszaforgatni, m¢g egyszer az ¡ress¢gbe n¢zni. De
aki azt hiszi, hogy legr¢szegebb ÂrÀimon is eszembe jutnak a szicÁliaias filmjelenetek,
ahol a lÀb alÂl eltett vÀllalkozÂt, gengszter koll¢gÀt, szemtanÃt meg a t´bbi, tehÀt ahogy
ezeket betonba pottyantjÀk, aztÀn a tovÀbbi mat¢riÀt rÀjuk l´ttyentik, t¢ved.
Elûhantolom ezt a t´rt¢netet, amely nem is t´rt¢net, nem is az ¢letem, csak alapvetû. Egy g´d´r az ¢letem, melyet hol kivÀjnak, hol visszatemetnek, hol megint nekiesnek mindenf¢le munkaeszk´zzel. HÀt ezÃttal egymagam vÀllalkozom a dologra.
LÀssuk.
Az az apÀm, aki anyÀm f¢rje lett 1940-ben, fafaragÀssal foglalkozott. Ennek t´rt¢netemben semmi jelentûs¢ge nem lesz. Kiv¢ve, hogy Rike G. tûle kapott egy sz¢p Wagner-szobrot, egy fejet; elkallÂdhatott a Wagner, Àm enn¢l sokkal rejt¢lyesebb volt Rike
G. eltün¢se, ¢s az eltün¢s¢ben alighanem oroszlÀnr¢szem volt (legalÀbbis ikerr¢szem),
de ezt el fogom mes¢lni mindjÀrt.
A v¢r szerinti apÀm, az agytumorban meghalt agyseb¢sz, akirûl jÂszer¢n semmi eml¢ket nem ûrz´k, kiv¢ve, hogy egyszer az orvosi tÀskÀjÀt (igen, az ¢let ilyen egyszerü:
egy agyseb¢sznek is van k¡l´n kis jelent¢ktelen orvosi tÀskÀja) levertem az asztalrÂl,
aztÀn a szik¢kkel a sz¢klÀbakat kezdtem farigcsÀlni, apÀm iszonyÃan elvert, akkor hÀrom¢ves lehettem, mondom, a v¢r szerinti apÀm, HussziÀr Emûd doktor az Elem¢r
nevet akarta adni nekem, Àm anyÀm az Ervinhez ragaszkodott. AnyÀmnak volt (talÀn)
egy Ervin nevü szerelme (Àrtatlan dolog), s az¢rt esett a vÀlasztÀs e n¢vre. Nem hallottam, hogy v¢r szerinti apÀm lekurvÀzta volna ez¢rt az anyÀmat, nÀlunk (mi volt az
a ànÀlunkÊ? k´d´sen eml¢kszem, mint ¢letem ikerfel¢re, valamire eml¢kszem belûle,
ezt szeretn¢m elûÀsni, mire is), ¢s az is furcsa, hogy ezt az Ervin bÀcsit ¢n k¢sûbb meg
is ismerhettem, mÀr jÂval az ostrom utÀn: ÁjÀszkodni tanÁtott, Ervin bÀcsi a Nyilas ha-
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vÀban sz¡letett, meg nyilas is volt, ez aff¢le politikai irÀnyzatnak szÀmÁtott akkor a szememben, ¢s persze hogy nagyon kellett f¢lni: el ne Àruljuk az Ervin bÀcsit, aki egy
tÀvoli àfelvid¢kreÊ vonult el, ¢vekig ¢lt egy pinc¢ben, nevelûapÀm¢k segÁtett¢k; eml¢kszem, ahogy anyÀmmal n¢ha elutaztunk V. vÀrosba, ott nekem meg kellett vÀrnom,
mÁg anyÀm elint¢z àdolgokatÊ... f¢lre¢rt¢s ne ess¢k, nem lÀtogatta meg az Ervin bÀcsit,
csak talÀn p¢nzt vitt, ruhanemüt àkapcsolatszem¢lyeknekÊ. Ervin bÀcsi tovÀbbi sorsÀrÂl semmi sejtelmem, a dolgot itt le is zÀrhatjuk. Ism¢tlem, a dolgot.
DÂdinak JÂska volt a neve, vagyis JÂzsef, '27-ben vagy '28-ban sz¡letett KÀrpÀtaljÀn.
NevelûapÀm vadÀszni jÀrt oda, valamint a faragvÀnyaihoz hozott haza hegyi faanyagot. DÂdi (JÂska) anyja egy Muskovjak Eszter nevü csel¢dlÀny volt, abban a fogadÂban
dolgozott, ahol nevelûapÀm megszÀllt mindig (a hÃszas ¢vek v¢g¢n), fogalmam sincs,
nevelûapÀmnak mit jelentett Muskovjak Eszter, de nem is ¢rdekel. Szeg¢nyt (Muskovjak Esztert) a harmincas ¢vek elej¢n medv¢k szaggattÀk sz¢t. Furcsa volt Ágy n¢zni
DÂdira, aki aztÀn csak a hÀborÃ v¢ge fel¢ ker¡lt hozzÀnk, nagyjÀbÂl JonatÀn Ãrral
egy¡tt, jÂllehet semmi k´z¡k nem volt egymÀshoz.
A hÀborÃ v¢ge fel¢, ism¢tlem ezt a kifejez¢st, el¢gg¢ tarkÀn alakultak a dolgok. F¢lig
zsidÂ szÀrmazÀsÃ h´lgy volt a hÀzmegbÁzottunk (a B. utcÀban, ahol laktunk), de a hÀzbeliekkel egy¡tt segÁtett nyilas (Ãgynevezett nyilas) katonÀk Àt´lt´ztet¢s¢ben... a szerencs¢tlen h¡lye Àllatok, vagy ¢n nem tudom, kik. Sejtelmem sincs, mi lett a sorsuk.
AnyÀm ¢s k¢t h´lgy (a hÀzbizalmi ¢s egy Nokika nevü fiatal nû, aki k¢sûbb ÀllÁtÂlag
elkurvult, bÀr ezt a fogalmat nem nagyon ¢rtem) egy¡tt rejtûz´tt a k´zeli bÁrÂsÀg egyik
b´rt´ncellÀjÀban; a hÀzbÂl f´lfedezt¢k n¢melyek, hogy a bÁrÂsÀg alatti b´rt´nh´z titkos folyosÂ vezet, k¢sûbb ÀllÁtÂlag e folyosÂ folytatÀsÀn szÀllÁtottÀk a DunÀba àa szecskÀvÀ vagdosott rabokatÊ a sztalinista k¡l´nÁtm¢nyesek; nem tudom; anyÀm ¢s a k¢t
h´lgy a ruszkik elûl (Ágy nevezt¡k ûket) rejtûz´tt a b´rt´nben; àkrumplit pucolniÊ vitt¢k akkor a nûket, ezt k¢sûbb ¢rtettem meg, a krumpli a felszabadÁtÂnak nevezett katonÀk farka volt alighanem. Na ja.
Minden¡tt s¡ltbirka-szag terjengett a levegûben, JonatÀn ÃrnÀl cifrÀbbra szaggatott halottak hevertek teherautÂk, dzsipek alatt; a legszebb mintÀzatÃ fa (¢s erezete)
nem lehet olyan ¢rdekes, amilyen egy-egy ilyen ¢gett autÂfel¡let volt, falfel¡let, ¢n
fûleg a feh¢res-sz¡rk¢seket szerettem, mÀr csak az¢rt is, mert a nevelûapÀm fatÀrgyai
barnÀsak voltak ¢s sÀrgÀsak.
N¢ha elmer¢szkedt¡nk àd¢lreÊ, a VÀr alagÃtjÀhoz, itt olyan magasra volt feltornyozva a t´rmel¢k, minden, hogy alig mÀsf¢l embermagassÀgnyi r¢s maradt a boltÁv
alatt, bent t´ks´t¢t volt, minden¡tt a s¡ltlÂ-szag, birkaszag, minden¡tt aknÀk. JonatÀn
Ãr egy ilyen aknÀn baszott rÀ az ¢let¢re, DÂdi k¡ldte be ût az alagÃtba, valami sp¢ci
iz¢t szeretett volna megszerezni egy n¢met autÂbÂl, ¢s JonatÀn Ãr àmüszaki zseniÊ
volt, meg nagyon szerette is DÂdit, bement hÀt, ahogy tucatjÀval bejÀrtunk az AlagÃtba, de rÀl¢pett egy aknÀra. Hogy f¢l nap mÃlva se j´tt meg, DÂdival mentûakciÂt
szervezt¡nk, azaz bemÀsztunk az AlagÃtba, ¢s messzirûl hallottuk mÀr JonatÀn Ãr borzalmas hangjait. DÂdinak volt fegyvere, egy kis G. pisztoly (neveket nem adok ki soha,
DÂdit se hÁvtÀk DÂdinak, ahogy v¢r szerinti apÀm neve is Gy-vel kezdûd´tt), JonatÀn
Ãr a csillagos ¢g alatt szeretett volna meghalni.
TehÀt û ragaszkodott hozzÀ, cipelj¡k ki, ami nem volt k´nnyü feladat, DÂdinak volt
morfiuma is, azt beadta JonatÀn Ãrnak, Àm k´zben megk¢rdezte, siker¡lt-e kiszerelni
a micsodÀt, a micsoda megvolt, DÂdi magÀhoz vette ä egy autÂrÀdiÂ, talÀn ä, ¢s ¢jszaka
visszat¢rt¡nk, kicipelt¡k JonatÀn urat, ¢s a friss g´d´rbe k´nnyed¢n behantoltuk. A

1020 ã TandoriäNatRoid: K´d´s Iker

morfium jÂl hatott, Ágy JonatÀn Ãr lÀthatta (lÀtta? nem lÀtta?) a csillagos eget, DÂdi
akkor adta meg neki a kegyeleml´v¢st, amikor mÀr a g´d´rbe raktuk. Hagyd a francba, mondta DÂdi, majd û belapÀtolja a f´ldet, addig odal´kte nekem a G. pisztolyt,
jÀtssz vele, mondta, a farkaddal Ãgyse tudsz m¢g.
Nagy k´d volt, nem sokat lÀttam. De mintha az eg¢sz ¢letemet ilyen k´d borÁtanÀ;
azaz amit lÀtok belûle, ami tisztÀn kirajzolÂdik, nem is ¢rdekes soha. Nekem nem.
Rike G., de ¢rdekes, a pisztoly is G. volt, Rike is, tulajdonk¢ppen az egyetlen, akit
valÂdi nev¢n nevezek. Rike ä az majdnem iker. DÂdi nekem mindig olyan volt, hogy
az ikertestv¢rem, akkor. A sok¢vnyi k¡l´nbs¢g, a k¡l´nb´zû apÀk ellen¢re. HussziÀr
doktornak a nevelûapÀm a testi-lelki (mi az?) jÂ barÀtja volt; s mert az agytumor idût
adott erre, rÀhagyta mintegy anyÀmat apÀmra. (NevelûapÀmra. De mert annyi ¢vet
¢lt¡nk le egy fed¢l alatt, az igazi apÀm nekem mindig csak àHussziÀr doktorÊ, a fafaragÂ nevelûapÀm meg àaz apÀmÊ.) Rike G., mondom, Ãgy ker¡lt hozzÀnk, hogy n¢metre fog tanÁtani. FafaragÂ apÀmnak, nevezz¡k Ágy, jÂ n¢met kapcsolatai voltak, Àm
rettegett a n¢met megszÀllÀstÂl. A n¢metek mÂdszeresen kifosztanÀnak minket, mondogatta, itt csak az ¢lne meg, aki àsvÀbÊ. Ugyanakkor JonatÀn Ãr àsvÀbÊ volt, fafaragÂ
apÀm¢k (mondjuk inkÀbb: anyÀm¢k) m¢gis befogadtÀk. Fogalmam sincs, ki volt JonatÀn Ãr.
Rik¢rûl, mikor aztÀn nyomtalanul eltünt, anyÀm¢k azt mondtÀk: kettûs k¢m volt.
Ezt nem tudom. Volt egy kis rÀdiÂja (adÂ-vevû?), ¢s szobÀjÀbÂl gyakran kihallatszottak
ilyen sz´vegek: àK´d´s Iker, K´d´s Iker, hallasz engem?Ê Nem eml¢kszem, magyarul-e, n¢met¡l-e. ApÀm nem volt hajlandÂ a ruszkik elûl N¢metorszÀgba menek¡lni.
1945 januÀrjÀban vÁzkeresztet ¡nnepelt¡k. VÀrtuk, j´jj´n Rike. Nem j´tt. VÁzkereszt hajnalÀn lÀttam ût utoljÀra. çgyamhoz l¢pett, f´l¢m hajolt. Hogy engem ugyanÃgy szeret (mint DÂdit), azt mondta.
Rike G. a fafaragÂ apÀm szeretûje volt. °s, mint kider¡lt, DÂdi¢. Ez egy tÀl paradicsomleves r¢v¢n der¡lt ki, hozott halÀlos fejlem¢nyeket. De hol is folytassam...?

TandoriäNatRoid

K¹D¹S IKER
(FolytatÀs)
2
A legjobb lesz, ha ´sszefoglalom az eddigieket.
HussziÀr doktor, aki nagy lÂrajongÂ volt, egy kÀrpÀtaljai vadÀszaton ismerte meg
anyÀmat (vicc, aki akkor mÀr ´zvegy volt! anyÀmnak hÀrom hÀzassÀga volt tehÀt), aztÀn sz¡lettem ¢n, de a v¢r szerinti (HussziÀr) apÀm agytumorban meghalt, anyÀm feles¢g¡l ment a fafaragÂ apÀmhoz, akinek mÀr egy (kÀrpÀtaljai) fia volt Muskovjak Esztertûl (DÂdi, aki a hÀborÃ utolsÂ hÂnapjaiban valahogy hozzÀnk ker¡lt). Volt egy n¢metnyelv-tanÀrnûm, Rike G., aki vÁzkereszt napjÀn (1945) m¢g egyszer f´l¢m hajolt
(nem eml¢kszem rÀ, mij¢t lÀttam, milyennek lÀttam ût, milyen volt a szeme szÁne, a
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hajviselete; anyÀm fotÂi is megd´bbentenek: egy-egy lÂval, p¢ldÀul, milyen sz¢pek
mindketten, ezt gondolom, a lÂ is, anyÀm is), Rike G. tanÀr- ¢s k¢mnû (kettûs k¢mnû?
mi lehetett az?) ´r´kre eltünt az ¢letembûl.
AnyÀm 1944 karÀcsony d¢lutÀnjÀn tudta meg, hogy Rike G. a f¢rje szeretûje (fafaragÂ apÀm¢). Ez Ágy t´rt¢nt:
volt az eb¢dlûnk ¢s a nappalink k´zt egy hinta.
Egy rÃdhintÀcska.
A lakÀsnak k¢t csel¢dszobÀja volt (¢s ´t szobÀja). AnyÀm nagy ´r´ks¢g¢nek k´sz´nhetûen. FafaragÂ apÀm l¢nyeg¢ben csak Ãgy l¢zengett, mint müv¢szember. KÀrtyÀzni
jÀrt estelente, nû¡gyeirûl nem hallottam. AnyÀm megbÁzott benne... vagy ki tudja, mit
gondolt, mit nem gondolt anyÀm, mit akart az ¢lettûl. Azt-e, amit ¢n? De hÀt mit akarn¢k ¢n? Fogalmam sincs, egyelûre ezt elmes¢lni.
ArrÂl szÂ sincs, hogy agytumorra gyanakodn¢k. FejfÀjÀsaim ÀllandÂsultak, jÂ, de
sok mÀs baj is van. Nem merek ´nerûbûl elaludni, kapdosom a tablettÀkat (Àrtatlan
dolgok: Elenium, Eunoctin ¢s egy ValdorÀdÂ nevü szer), nyugdÁjaztattam magam,
parkokban turkÀlok ûszi avarban, hÂban, kis g´dr´ket vÀjok a cipûm orrÀval; a cipûim
orrÀt e c¢lra mind k¡l´n megvasaltattam; a kaubojcsizma tÃl feltünû lenne.
Rike G. eml¢ke, hogy ker¡lj¡k a feltün¢st? Mindenre az¢rt ¢n se mondhatom, hogy
ikerjelens¢g. A minap azt Àlmodtam, hogy egy Iker ¢l bennem, k´d´sen lÀttam is...
k¢rt, szabadÁtsam meg az ¢let¢tûl... iszonyÃ ¢gettbirka-szag terjengett... felriadtam.
Bekaptam egy ValdorÀdÂt. Ettûl k¢t napig tudn¢k aludni. JÂ, de hÀt semmi k´telezetts¢gem mÀr, mÀszkÀltam csak, furkÀltam a kis g´dreimet, annyi eszem van, hogy
nem iszom, ezekre a szerekre nem is lehet, ennyi eszem van az¢rt, de akkor mit tegyek?
Ha ezt megÁrtam, nem tudom, mit teszek. Semmit. °lni fogok, ¢s nem tudom, mit
tegyek.
CigarettÀznom sem tanÀcsos, mert erûsen fulladok. Lehet, hogy g¢gerÀkom lesz.
çm ennek mind semmi k´ze a t´rt¢netemhez.
S ha most elmondom m¢g, hogy karÀcsony d¢lutÀnjÀn a fafaragÂ apÀm ¢s feles¢ge,
a v¢r szerinti anyÀm Rike G. ¢s DÂdi szobÀjÀt dÁszÁtgett¢k (anyÀmra volt ez jellemzû!
k¢sûbb a feles¢gemre, aki anyÀmra nagyon hasonlÁtott; kerekded kis nû volt, autÂbalesetben halt meg egyik m¢ly¢pÁtkez¢sem k´zel¢ben; a mi teherautÂink egyike gÀzolta
el; feles¢gem volt ilyen, û a Rike G. ¢s a DÂdi szobÀjÀt ä àaz¢t a k¢t szeg¢ny ÀrvÀ¢tÊ ä
ugyanÃgy dÁszÁtgette volna, mint anyÀm akkor, az ostrom 1944-es karÀcsonyÀn).
DÂdi alighogy hozzÀnk k´lt´z´tt (a KÀrpÀtaljÀrÂl menek¡lt? mÀr r¢g erre kÂszÀlt?
nem tudom, anyÀm¢k sosem besz¢ltek rÂla, ahogy ¢n is csak k´d´s utalÀsokbÂl ¢rtes¡lhettem anyÀm àelûzû ¢let¢rûlÊ; nekem minden, ami nem az ¢n ¢letem, elûzû, mÀsik
¢let mindig), lefek¡dt Purgyival, a csel¢dlÀnyunkkal, akit anyÀm ez¢rt kirÃgott. Rike
G. ¢s JonatÀn Ãr t´k¢letesen ellÀtta a szem¢lyzet ¢s az inas ä az inas! viccelek persze ä
tennivalÂit, rÀadÀsul anyÀm nagyon szeretett fûzni, vasalni, befûtteket eltenni.
Gy´ny´rü birsbefûtteink voltak 1944/45 tel¢n; persze a hÀz mind romokba ment,
mi csodÀk csodÀja maradtunk ¢letben, a pinc¢ben pusztult minden otthon tartÂzkodÂ
lakÂ, mi JonatÀn Ãr rokonainÀl jÀrtunk, hÀrmasban persze, mert akkorra Rike G. mÀr
ànyomtalan eltüntÊ, DÂdirÂl meg csak ¢n tudtam, hol van. MÀr ha jÂl tudtam. MÀig
rejt¢ly, maradjon is az. Rem¢lj¡k.
DÂdi pontosan tudja, nem akartam meg´lni ¢n ût.
S talÀn nem is ´ltem meg. De vissza a karÀcsonyd¢lutÀnhoz. FafaragÂ apÀm sz¢p
fafaragvÀnyokat ajÀnd¢kozott Rik¢nek (akirûl anyÀm persze nem tudta, hogy apÀm
szeretûje), nem tudvÀn, hogy Rike r¢g DÂdival (is) kef¢l.
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Rike k¢mnûi tev¢kenys¢g¢rûl semmit sem tudok. Belestem azonban egyszer a szobÀjÀba, ahol (Rike) ¢pp DÂdin ¡lt. Ez megd´bbentett. Kilenc¢vesen nem is sejtettem
ezt a testhelyzetet. ApÀmat ¢s anyÀmat (fafaragÂ apÀmat stb.) kizÀrÂlag fekvû testhelyzetben szoktam n¢zni a kulcslyukon (!) Àt.
TalÀn ha nincs a nagy porcelÀntÀl. Tele paradicsomlevessel.
El lehetett volna hallgatni a dolgot. De a zaj is iszonyÃ volt.
Amikor a k¢t szoba k´zti kis lengûhintÀrÂl (akaratlanul) beler´p¡ltem a tÀlba.
Egyenest az asztal k´zep¢re.
K¢t sellû volt a hatalmas, fedûs porcelÀntÀl k¢t f¡le, ¢s aznap JonatÀn Ãr fûz´tt.
Megfûzte a vacsorÀt (korÀn ett¡nk, eml¢kszem, mindig n¢gy Âra k´r¡l, esteb¢df¢l¢t), leszaladt valahova, mit tudom ¢n.
ApÀm ¢s anyÀm DÂdi ¢s Rike szobÀit dÁszÁtette.
HintÀztam.
DÂdi ¢s Rike nem volt sehol.
Azaz...
...tudtam, otthon vannak. àOtthonÊ, Ágy mondom. Itthon. így kellene mondanom.
De hÀt az idû, az idû g´drei. çtalakulnak a szavak. JonatÀn Ãr àezer idejeÊ elrohadt,
sz¢tett¢k a f¢rgek a hÀzilag Àcsolt koporsÂ f´l´tt, melyre DÂdi fektette, mielûtt beleeresztette a golyÂt. AnyÀm¢k nem tudtÀk, hovÀ tünt el JonatÀn Ãr. RÂla m¢gsem
mondtÀk, hogy k¢m lett volna.
Tudtam, hol vannak.
A damasztabrosz, csipk¢s feh¢r, a f´ldet s´p´rte. Eb¢dlûasztalunk hossza hÀrom ¢s
f¢l m¢ter, sz¢less¢ge egy ¢s f¢l m¢ter volt.
DÂdi ¢s Rike az eb¢dlûasztal alatt micsodÀzott. Nem mondom, hogy kef¢ltek; ¢s
amikor a hintÀval a paradicsomleveses tÀlba belezuhantam, aztÀn a terÁtût is lerÀntottam (az egyik irÀnyba), DÂdi¢k gyorsan elûkÀszÀlÂdtak, ¢s nem is eml¢kszem az arcukra. K¢jnek nyoma sem volt rajta. DÂdi gyorsan begombolkozott. Ennyire eml¢kszem. Minden csupa piros l¢ volt.
JonatÀn Ãr v¢re (a v¢r) mÀsmilyen szÁnü (volt). A filmekben aligha paradicsomlevet
hasznÀlnak a v¢r jelz¢s¢re.
Az emberek csak mondanak mindenf¢l¢t.
Hogy a filmekben paradicsoml¢ a v¢r. AnyÀm¢k t´m¢rdek sz¢tfr´csk´lt paradicsoml¢ lÀtvÀnyÀra zÃdultak be a nagy eb¢dlûbe.
ApÀm arcÀra (a fafaragÂ apÀm¢ra, na) kicsit mintha m¢g eml¢kezn¢k. (BÀr inkÀbb
az utolsÂ àarcÀraÊ: a szederjesre, a sz¢l¡t¢sesre. De ez nem tartozik ide. 1958-ban halt
meg.)
ApÀm arcÀrÂl nem lehetett olyasmit leolvasni, hogy rÀj´tt volna: Rike ¢s DÂdi.
AnyÀm¢rÂl annÀl inkÀbb.
Mi¢rt?
V¢letlen. Vagy nem?
AnyÀm akkor ¢rtette meg, akkor olvasta le DÂdi arcÀrÂl, DÂdi arcÀnak r¢m¡let¢rûl,
hogy fafaragÂ apÀm Rik¢vel ´sszeszürhette a levet.
DÂdi arcÀra rÀ volt Árva ez a r¢m¡let.
Rike G. arcizma sem rÀndult.
Rike G. k¡l´nben rendes lÀny volt, szerintem, nagyon is az. Egy-k¢t ¢v, ¢s nagyon
sok sz¢p minden lett volna nekem Rike G.-vel. Tizenegy-tizenk¢t ¢vesen.
MÀsf¢l ¢vtizedre visszavetett az eltün¢se. Ami a nûket illeti. Halmozhattam volna a
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szerelmeket. °s olyan voltam k´zben, mint t¢nyleg egy fat´kü. Ennyit jelentett az a
hintÀzÀs.
FafaragÂ apÀm volt pedig a hintÀs? DÂdi? Rike G.? AnyÀm mindent leolvasott az
arcokrÂl.
Volt aznap este, a karÀcsonyi ajÀnd¢kozÀs utÀn, valami àjelenetÊ kettej¡k k´z´tt?
Pisszen¢s nem hallatszott.
DÂdi nem volt jelen azon a karÀcsonyesten. ¹sszekapta magÀt, elrohant.
JonatÀn Ãr, hazat¢rûben, lÀtta m¢g.
JÂ, àlÀtta m¢gÊ, de hÀt DÂdi hajnalban vissza¢rkezett, ¢s aki mÀsnap kora reggel
nem volt sehol, az Rike volt, Rike G.
PÀr h¢tre rÀ (vagy most mÀr keverem az idûpontokat, kicsit ideges lettem, ennyi
¢v utÀn is) DÂdinak (akit fafaragÂ apÀm nem hajÁtott ki; gondolom, Rike ´nk¢nt tÀvozott) az az ´tlete tÀmadt, hogy JonatÀn Ãr kiszerelhetne egy autÂrÀdiÂt. Micsoda
kincs volt az 1944/45 tel¢n!
Akkor t´rt¢nt, amit mÀr elmes¢ltem.
JonatÀn Ãr egyik haverja hozta meg a hÁrt. JonatÀn Ãr ragaszkodott hozzÀ, DÂdi
v¢gezzen vele.
àEgy jÂ kÀrpÀtaljai magyar emberÊ, Ágy mondta.
Vagy csak a hÁrn´k volt piÀs? De hogy talÀlhatott volna ki ilyet!
Ami t´rt¢nt, nem t´rt¢nt. Van ez a mondÀsom. Persze ez a m¢ly¢pÁt¢s fertûz¢se is.
A g´dr´k visszatemetûdnek. Mintha ´r´ktûl ott Àllt volna az a hÀz.
Megjegyzem, fogalmam sincs, hogyan ¢p¡l fel v¢g¡l egy hÀz. Mibûl Àll ´ssze egy
¢let. M¢g egyszer v¢gigcsinÀlni? Egyszer is ¢pp el¢gg¢ hihetetlen.
Sosem felejtem el, ahogy anyÀm ¢s fafaragÂ apÀm a m¢g lengû hinta alatt megÀllt.
AnyÀm f¢lrehajtotta kicsit a hinta rÃdjÀt, mintha g´mb´lyded kis arcÀt v¢den¢, vagy
homlokÀbÂl l´kne hÀtra t¡relmetlen¡l egy hajtincset.
Rike nekiesett egy k¢pnek. RÀadÀsul a k¢p ¡vege is ´sszet´rt. DÂdi arcÀrÂl volt leolvashatÂ minden? Rike rezzenetlen arcÀrÂl? àDirektÊ esett neki (¡gyes k¢mnû!) a
k¢pnek? Hogy ´sszekeverje az arcÀrÂl leolvashatÂ à¢rzelmeketÊ? °rzelmek, egyÀltalÀn?
Mit ¢rzett Rike G. irÀnt fafaragÂ apÀm?
Ha a ruszkik szerepl¢s¢t ily ¡gyekben àkrumplipucolÀsnakÊ nevezt¢k, Rik¢vel az
adott aktusnÀl a fafaragÀs szÂ elûj´tt-e?
Rike v¢kony volt. AnyÀm dundi inkÀbb. A feles¢gem is dundi. Rike v¢konysÀgÀtÂl
menek¡ltem? AnyÀm dundisÀgÀt sosem szerettem. Sz¢gyelltem. A feles¢gemet imÀdtam ugyanez¢rt.
Amikor el¡t´tte ût a teherautÂnk, borzalmas ¢rz¢s fogott el. Nem olyasmi, mint
Corzon Bratte ÀllomÀsÀn. Az nem alapvetû ¢rzet nekem. Vonat alÀ. JÂ, hÀt el¢gg¢ m¢lyen futnak a sÁnpÀrok, de nekem nem el¢gg¢ m¢lyen.
Vagy ànem olyan jelleggel m¢lyenÊ.
A g´dr´k.
Gondol-e el¢gszer az OlvasÂ (ha ugyan elolvassa ezt bÀrki), gondol-e arra, hogy
DÂdi a fafaragÂ apÀm v¢r szerinti fia volt? Amikor este anyÀm ¢s a fafaragÂ apÀm
megbesz¢lte a dolgot (àmegbesz¢lteÊ; mert gondolom, megbesz¢lte), elût´rt-e anyÀm
gyül´lete Muskovjak Eszter irÀnt? Elhangzott-e fafaragÂ apÀm r¢sz¢rûl olyasmi, hogy
az û kedves barÀtja, HussziÀr doktor a csatornakotrÂkra hagyta volna inkÀbb a leendû
´zvegy¢t, ne rÀ. (Mert az idûk g´dr¢bûl ezeket a pÀrbesz¢dt´red¢keket hallani v¢lem.
Hazudtam az im¢nt. V¢gigf¡leltem anyÀm ¢s fafaragÂ apÀm esti helyzet¢rt¢kel¢s¢t.)
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UtÀna, a helyzet¢rt¢kel¢s utÀn, egy nagyot kef¢ltek. °n magam bementem Rik¢hez.
Szerettem volna, ha levetkûzik nekem. Ennek az ellenkezûje t´rt¢nt. KirÀntotta bûr´v¢t, suhogtatni kezdte. PÀr ¡t¢s az arcomat talÀlta el.
Akkor belerÃgtam az adÂvevûj¢be. (Valami rÀdiÂba.) Fura, hogy DÂdi is autÂrÀdiÂt
akart kiszereltetni JonatÀn Ãrral.
Hatalmas zajt csaptunk. Rike G. meg ¢n. ¹k´llel esett nekem, ´sszevissza vert. JonatÀn Ãr egy pillanatra ben¢zett. De Rike G. olyan arccal tekintett vissza rÀ, Ágy, àtekintettÊ, mint t¢nyleg egy k¢mnû, egy v¢kony vamp, ha...
Ha... mit tudom ¢n, mikor.
°s m¢g aznap ¢jjel lefek¡dt JonatÀn Ãrral. SikoltozÀsÀt a lakÀs legtÀvolabbi zugÀban
is hallani lehetett.
AnyÀm¢k JonatÀn Ãrra cseppet sem haragudtak. AnyÀm sosem akart haragudni
senkire. FafaragÂ apÀm meg ä ¢s ebben nagy lelki rokonsÀgot ¢rzek vele ä egyÀltalÀn
k¢ptelen volt eff¢le ¢rz¢sekre.
Rike G. hajnalban tÀvozott. DÂdi akkorra m¢g nem ¢rkezett haza. Aligha talÀlkoztak mÀr.
Mi¢rt mondjÀk anyÀm¢k, hogy Rike G. pÀr napon bel¡l lebukott? Lehetetlen, hogy
anyÀm adta volna fel ût. Vagy a fafaragÂ apÀm. Vagy DÂdi. Vagy JonatÀn Ãr. Mi¢rt
tünt el Rike G. ´r´kre? Most, 1989 utÀn sem jelentkezett.
Honn¢t is tudhattÀk volna anyÀm¢k, hovÀ ment akkor hajnalban Rike G.
VÁzkeresztet zavartalanul meg¡nnepelt¡k stb.
DÂdit nem akartam meg´lni. TalÀn nem is ´ltem meg. LÀtom magam elûtt g´rnyedû alakjÀt a csillagf¢nyes ¢jben. Ahogy hÀnyja a f´ldet JonatÀn Ãrra. JonatÀn Ãr tuti
halott volt. Amikor v¢letlen¡l els¡lt a kezemben DÂdi pisztolya, DÂdi nyekken¢s n¢lk¡l zuhant JonatÀn Ãrra. A g´dr´t azonnal betemettem. Nem volt nagy ¡gy. Igyekeztem min¢l t´bb korhatag levelet, mocskos havat rÀkotorni. Nevets¢ges volna a m¢ly¢pÁt¢szet irÀnti (k¢sûbb elemi erûvel felt´rt) vonzalmamat ilyesmivel indokolni. Elk¢pzelhetû viszont, hogy DÂdit elevenen temettem el. Most mÀr csak pÀr dologrÂl kell
beszÀmolnom, alig valami tartozik a t´rt¢nethez.

TandoriäNatRoid

K¹D¹S IKER
(Befejez¢s)
3
DÂditÂl elvettem egy k¢st, egy noteszt (benne, nem lÀzÀlom hÀt, ott Àllt, rossz ´sszeesk¡vû-firkÀlmÀnya: àK´d´s IkerÊ, ott Àllt, d¡h´d´tt ceruzakaparÀssal: àKis Fasz
¹cs¢mÊ, alÀÁrva: àRike G.Ê, s hogy DÂdi nyilvÀn k¢nyszerÁtette, f¢lt¢kenys¢gbûl talÀn,
Árja alÀ Rike, û meg odakanyarÁtotta, àNaÊ), volt pÀr cÁm is a noteszben, a noteszt 1949ben hajÁtottam el, Ãj rendszer j´tt, ruszki rendszer, f¢ltem volna megtartani a cÁmeket.
Mif¢le cÁmek voltak?
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Hogy DÂdi nem halt meg, tehÀt nem vagyok gyilkos, k¢t dolog jelezte. BocsÀnat,
k¢t dolog utalhat olyasmire, hogy nem halt meg. Gyilkos k¡l´nben sem voln¢k, baleset
volt az eg¢sz; ¢s m¢gis gyilkos voln¢k.
Kaptam egyszer egy doboz f´ldet. Valaki a VÀr ¢szaki lejtûj¢n kotorta a mat¢riÀt,
elmentem ugyanis arra, ÀtvizsgÀltam minden el¢rhetû n¢gyzetm¢tert ä k¢theti munkÀm volt ä, ¢s rÀleltem a helyre. A g´d´rre.
Kaptam, mÀr a hetvenes ¢vekben, IzlandrÂl egy àJonatÀnÊ feladÂjÃ barna borÁt¢kot, benne r´vid elbesz¢l¢sek. Egy¢rtelmüen utaltak DÂdi ¢s Rike kapcsolatÀra; reszketve olvastam v¢gig a kurta histÂriÀkat, nincs-e c¢lzÀs arra, hogy DÂdi netÀn a v¢r
szerinti anyÀmmal is lefek¡dt volna, de semmi utalÀs nem volt, ¢s hÀt nyilvÀnvalÂ,
hogy ez rettenetes k¢pzelg¢seim egyike maradt csak.
Mi¢rt kef¢lt egy nagyot v¢r szerinti dundi anyÀm a fafaragÂ apÀmmal, egy irdatlant,
azt k´vetûen, hogy a RikeäDÂdi-dolgot àmegbesz¢lt¢kÊ? AnyÀm javasolta rÀadÀsul,
tess¢k, fek¡djenek le. Kilenc hÂnapra rÀ sz¡letett egy kishÃgom, de halva.
Gondolatban Ãgy hÁvom, Rike.
Holott teljesen normÀlis vagyok, nevesnek mondhatÂ m¢ly¢pÁt¢sz lettem, ezt t´bb
dÁj tanÃsÁtja, szÀmos k¡lf´ldi megbÁzÀs. Müveim ott vannak a m¢lyben. A m¢lyben,
de ott vannak.
A sÁrt, hol apÀm¢k hÀzilagosan elhelyezt¢k (fafaragÂ apÀm¢k) az ostromvÁz halottjÀt, k¢sûbb felbontottÀk, sor ker¡lt az exhumÀlÀsra, a K.-v´lgy temetûj¢be vitt¢k Àt a
nûv¢rt, fafaragÂ apÀm nûv¢r¢nek kisszÀmÃ csontjÀt tehÀt, meg m¢g egy ä f¢rfi- ä
csontvÀz maradvÀnyait. Megk¢rdeztem-e bÀrkit, nem volt-e ott egy harmadik csontkupac is? MondtÀk volna, ha van.
TehÀt DÂdi kimÀszott. Lehetetlen, hogy Rike v¢gig k´vetett volna minket, aztÀn û
mentette volna meg. Rik¢t addigra r¢g elvitte a (gondolom) Gestapo.
KÁnoztÀk-e? Sikoltozott-e? Vagy akkor ´sszeharapta a szÀjÀt? NetÀn egyszerüen fûbe lûtt¢k? Mi¢rt nem zaklatta fafaragÂ apÀmat senki (nem zaklattak minket). HÀtha
nem is volt k¢mnû Rike. Elkurvult csak, D¢l-AmerikÀba ment. çlmaim bord¢lyhÀzainak hosszÃ ¢veken Àt volt àfûszereplûjeÊ.
De ez nem egy ilyen t´rt¢net, holott sok mindent mes¢lhetn¢k.
Milyen t´rt¢net ez?
Megmutassam bÀrkinek is? K¢rdezzem meg amatûr ÁrÂ koll¢gÀim valamelyik¢t, mi
lehetne itt az OlvasÂ ´r´m¢re nagy po¢n? HÀborÃ utÀni ¢veim? PÀlyavÀlasztÀsom?
KÂszÀlÀsaim a Kraszna utcÀban? (ElvÀltoztatott utcan¢v.) ElvÀltoztatott kÂszÀlÀsok?
HÀborÃ utÀni ¢veim retteg¢sekkel teltek.
HÀtha felbukkan DÂdi.
Hirtelen hÀtba szÃrnak egy sarkon.
FafaragÂ apÀmat elviszik a ruszkik.
Lepusztul az ¢let¡nk.
AztÀn a dundi anyÀm, szeg¢ny. Lefogyott harminch¢t kilÂra. Hormonzavar. LegalÀbb szerencs¢je volt, amikor az elfekvûkÂrhÀzban kezelt¢k. (Elkezelt¢k.) ýt volt a
legk´nnyebb emelgetni.
FafaragÂ apÀmat lÀttam udvarolni a Velencei-tavon. Azt, persze, nem tudtam, hogy
ez àudvarlÀsÊ. Tudtam, mi a kef¢l¢s, a baszÀs (hallhattam is, kilenc¢vesen, mind ezeket
a szavakat), de nem tudtam, mi az udvarlÀs, hogyan kell megk´zelÁteni egy lÀnyt...
nem is egy lÀnyt, egy szerelmet. A szerelmet magÀt.
Ezek sz´rnyü riadalmak voltak.
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F¢ltem, rÀkom lesz. çllandÂan tapogattam a koponyÀmat. T´kkopaszra nyÁrattam
a hajam. TalÀn az¢rt olyan dÃs most. Feh¢ren a homlokomba hull, imÀdnak ¢rte.
Vagy ¢n nem tudom.
Nincsenek kapcsolataim.
AmiÂta a feles¢gem meghalt, k¢tszer fek¡dtem le valakivel (hogy Ágy mondjam).
Nem ¢rdekelt a dolog. °jszaka egy ideig k¢tszer is el¢lveztem: àRike D¢l-Amerika bord¢lyhÀzaibanÊ, dundi feles¢gem.
A tablettÀk leviszik ezt a vÀgyat.
Nem tudom, mi lesz velem.
A hÀz hely¢n, a porrÀ ment hÀzunk hely¢n Ãj hÀz Àll. Komcsi ponthÀz, Ágy nevezt¡k.
Ezek a fogalmak ä àkomcsi, ponthÀzÊ ä nevets¢gesen l¢nyegtelenn¢ vÀlnak.
Mi nem vÀlik m¢gse?
V¢r vÁzz¢?
LÀtszik rajtam, rohadÀsig, lesÁr-rÁ rÂlam, mi van? De mi van?
Mi van veled, k¢rdik.
Kivel, k¢rdezem magamban.
N¢ha odafirkantom: àK´d´s IkerÊ.
Javasoltak kanadai munkÀt. Egy felhûkarcolÂ-pÀros m¢ly¢pÁt¢si munkÀiban kellene r¢szt vennem.
A hÁres K´d´s Ikerrûl van szÂ? Ezt k¢rdeztem. MicsodÀrÂl? Izlandon van ilyen,
felelem. Vagy Ãgy! Ez a vÀlasz.
¹sszejÀrok pÀr ismerûssel. írÂk, festûk, zen¢szek. °rtelmis¢gi k´r.
D´bbentek lesznek, ha elolvassÀk ezt. Micsoda fantÀziÀval Àldotta meg a sors a barÀtunkat, gondoljÀk. Vagy enn¢l sokkalta kedvezûtlenebb¡l alakul az Át¢let¡k.
ValÂ igaz, egyÀltalÀn hogy is jutott eszembe, hogy mindezt elmes¢ljem.
D¡h´s lettem, Ãgy.
EllopjÀk az esem¢nyeimet. Az ¢letemet lopjÀk el. A g´r´g hajÂmÀgnÀs nem v¢r szerinti lÀnya egy francia sz¢pfiÃ v¢r szerinti gyermeke. A franciÀnak ugyanakkor teherben volt a sv¢d szeretûje, tûle.
SzÀmszerÁjjal lelûtt v¢letlen¡l egy havert valaki, a srÀc elv¢rzett. Nekem nem volt
ilyen szerencs¢m DÂdival.
Nekem legalÀbb szerencs¢m volt vele.
De mindent ellopnak. Ez az igazi hÀborÃ, ez a c¢lja. RablÀs.
LeÁrtam ezt, kapaszkodni prÂbÀlok.
Nem ¢rdekel Corzon Bratte szÀzhÃsszal szÀguldÂ emeletes vonata. JonatÀn elegendû r¢ms¢g volt nekem.
Elegendû volt az az egy g´d´r a Kraszna utcÀban. A f´ldcsomag. Az izlandi k¡ldem¢ny.
Riadtan forgatom a postÀt. AkÀrmi levelet. Ha a telefon megszÂlal, kedvem lenne
azt mondani, bele, suttogva: àK´d´s IkerÊ.
R¢g teljesen nevets¢ges, hogy HussziÀr doktor megkef¢lte anyÀmat, aztÀn megsz¡lettem ¢n.
R¢g ¢rdektelen, àmilyen lett volnaÊ Rik¢vel.
Gondol-e rÀm DÂdi?
IgazÀbÂl neki sincs mi¢rt. Tudhatja jÂl (ha ¢l), v¢letlenrûl volt szÂ.
°s most mi legyen? ElveszÁtettem mindenem. Amikor leÁrtam ezt. Alkonyi hazat¢r¢sek fafaragÂ apÀmmal a Velencei-tavon. ç, nem udvarolt komolyan. Fura, û is hÂ-
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feh¢r-ûsz lett, fiatalon. KÀr, hogy olyan hamar meghalt. AnyÀmmal nem tudtam kellûk¢ppen t´rûdni. K¡lf´ldrûl rohantam haza, mikor a halÀlÀn volt.
LÂfasz a seggedbe, lÂfasz a seggedbe, ezt hajtogatta. Ezt nekem mondja?, k¢rdeztem a nûv¢rt. Nem, a f¢rj¢nek.
JÂ, de anyÀmnak hÀrom f¢rje volt.
A mÀsodiktÂl sz¡lettem ¢n.
Most akkor ez micsoda zürzavar.
Gondolok n¢ha a hÀborÃra is. Voltak akkor olyan borzalmak, mint mostanÀban a
BalkÀnon, ¢n nem tudom, hol m¢g. Voltak?
Nem eml¢kszem semmire sem Ãgy, hogy borzalmas lett volna. Ez a borzalmas.
Hogy csak mondod: àborzalmasÊ. °s k´zben nem ¢rz¢kelsz mÀr semmit. Vagy csak
¢n nem.
Elnyom az ÀlmossÀg. Pedig nem vettem be a k¢tszÀz ValdorÀdÂt. Itt az eg¢sz k¢szlet az asztalomon, melyre lehajtom fejem.
*
Kibontom a borÁt¢kot. Vakon, oda se n¢zve.
àK´vettelek. Kis K´d´s Iker, lelkem jobb fele, mindig szerettelek volna kifaragni, szerettem volna, ha ¢n faraghatlak ki. De te a mÀs¢ voltÀl. Mindig ¢s ´r´kre a mÀs¢.
Mikor ezt olvasod, mÀr halott leszel, ahogy ¢n ´r´kre halott vagyok, talÀn mÀr negyven ¢ve. De hadd adjak neked, hadd adjak.
Csak t¢ged szerettelek. Szerettem volna, ha Rike nÀlunk marad, hÀrmasban ¢l¡nk.
El akartam vÀlni anyÀdtÂl, DÂdit mindig szerettem volna meg´lni. Hogy csak t¢ged
k´vethesselek. Titeket k´vettelek, ahogy JonatÀn urat temett¢tek.
Azt csak hiszed, hogy a te kezedben s¡lt el v¢letlen¡l a fegyver. Le¡t´ttelek, aztÀn
lelûttem DÂdit, a sajÀt fiamat.
Elvette hÀrmunk ¢let¢t. Mennyit Àlmodtam rÂla pedig. Kifaragtam egy lÀnyt, Rike
sokat mes¢lt ilyenekrûl. LÀnyokrÂl, akiket szeret. Nem is hÀrman, n¢gyen ¢lt¡nk volna. Olykor ´sszejÀrva, mint egy klubban. Corzon Bratte jÂ lenne, vagy a Kraszna u.
Vagy nem tudom. IzlandrÂl ¢n Ártam, f´ldet ¢n k¡ldtem neked.
DÂdi holttest¢t az¢rt nem talÀltÀk meg a g´d´rben, mert elvittem onn¢t, el¢gettem
egy autÂroncsban.
Gondolatban kifaragtam k¢ped hÃsz¢vesen, ´tven¢vesen. Gyül´ltem anyÀdat, mi¢rt hagyta, hogy az apÀd ´sszeverjen. °n eg¢szen mÀs lettem volna hozzÀd. Ujjal nem
¢rintettelek volna.
De mindig tÀvol voltÀl. Idegenkedt¢l tûlem. Nem tudtam bosszÃt Àllni anyÀdon,
v¢g¡l a sajÀt fiamat kellett meg´ln´m. Nekem ezzel ¢rt v¢get a hÀborÃ. Az elsû vilÀghÀborÃ is, amikor t¢nyleg olyan sokat ´ltem. °g veled, drÀga kis K´d´s Ikrem. MostohaapÀd.Ê Felkapom a fejem, csend van, az asztal halotti ¡res.
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°NEKLý VAKOK
F¡st MilÀn: A mester ¢n vagyok
(Egy doktorkisasszony naplÂjegyzetei)
Fekete Sas, 1998. 311 oldal, 1300 Ft
àA k´nnylÀtÂÊ ä jellemezn¢m Ágy F¡st MilÀnt. BÀrmely ¢rz¢keny olvasÂja, kritikusa
r¢gÂta rÀlelhetett volna e szÂra. Nem k´nnyf¡gg´ny´n Àt homÀlyosan, hanem ¢pp tisztÀn lÀtja, ¢rzi mindig ¢s minden¡tt a k´nynyeket. Az û lÀtÀsÀt a k´nnyf¡gg´ny teszi
¢less¢, hangjÀt jajongva is csengûv¢.
àSÁrni pedig mikor fogok v¢gre, Istenem?Ê ä a
k´nyv fûalakja ¢s àbesz¢lûjeÊ (naplÂÁrÂja)
k¢rdi ezt egy hirdetûoszlopnak tÀmaszkodva.
Nem kell sokÀig vÀrnia. àS ¢n a lelkem legm¢ly¢n m¢g sÁrtam isÊ ä jegyzi fel nemsokÀra. F¡st
MilÀn kedvelt szava versben, prÂzÀban a àsÁrokÊ. Felt¢tlen¡l egyes szÀm elsû szem¢lyben
(mÀs mintha e nagyszerü k¢pess¢gtûl meg
lenne fosztva, majd' mindig csak a besz¢lû,
az à¢nÊ zokog). A hiszt¢riÀnak F¡st müveiben
lehetnek mÀs maszkjai: a NEVETýK ´npusztÁtÂ hûsei inkÀbb nevetûg´rccsel k¡zd´ttek a
vilÀg ¢s ´nmaguk ellen: a hiszt¢ria vicsorÁtÂbb, harapÂsabb, de magabÁzÂbban hars volt
1914 elûtt, a b¢keidûben. AztÀn rem¢nytelenebb¢ vÀlt, sÁrÀssÀ nemesedett, tÀn halkabbÀ
is. àSok k´nnyet lÀtok itt.Ê Van ebben valami a
felfedezûk r¢m¡let¢bûl. F¡st hûsei szÀmÀra a
sÁrÀs vÀgya s´t¢t ´r´met adÂ ´ngy´trû, de b¢k¢ltetû szenved¢ly. Ebben az ¢rzelmi univerzumban a k´nny ajÀnd¢k: àHisz a k´nnyeimet
¢ppÃgy ajÀnd¢kba kaptam tûle ä s mennyi k´nnyet?
Ma is k¢pes vagyok ÀtsÁrni egy eg¢sz ¢jszakÀt.Ê
1
Az 1932-ben Árt reg¢ny most jelenik meg elûsz´r. NaplÂformÀt ´ltû, zsÃfolt cselekm¢nyü,
m¢gis epizÂdokra esû, szilÀnkos, cselekm¢nytelennek hatÂ, holott bonyodalmas t´rt¢net¢t
neh¢z is meg k´nnyü is ´sszefoglalni, mindenesetre hÀlÀtlan dolog. Az elsû vilÀghÀborÃ
idej¢n egy B¢cs k´rny¢ki idegszanatÂriumba

ker¡l a harminchoz k´zelÁtû doktorkisaszszony. Rem¢nytelen¡l szerelmes Georg r´ntgenorvosba ä egy mÀsik (der¢k, jÂ, gyermek¢t egyed¡l nevelû orvos, Walter) ût venn¢
feles¢g¡l. A cselekm¢ny ¢s a szereplûk hÀlÂjÀnak k´zep¢n a furcsa, d¢monian k¡l´n´s
dÃsgazdag fezûr Àll, Danieli, zsidÂ ¡zletember ¢s mügyüjtû. K¡l´n´s ¢rzelmi zürzavarba kergeti feltehetûen eg¢sz csalÀdjÀt ¢s k´rnyezet¢t (ezt csak sejtj¡k), de a naplÂÁrÂ doktorkisasszonyt eg¢szen biztosan. àLelki sz´rnyetegÊ, àtigrisÊ, àbestia, de mint a pÂkÊ ä ÀltalÀban maga Danieli hivalkodik ´nmaga ilyen
minûsÁt¢s¢vel. A naplÂÁrÂ kisasszony szerelmes az ût udvariasan hÀrÁtÂ Georgba, de szeretûje, sût kitartottja lesz egy himpell¢r, lump
¢s amorÀlis ifjÃ grÂfnak, ennek az à¢letteljes
gazembernekÊ. BosszÃbÂl, hogy Georg k´z´ny´s irÀnta, de fûk¢nt, de talÀn csak az¢rt
¢pp, mert Danieli is akarja e m¢ltatlan kapcsolatot. A snÀjdig ifjÃ grÂf ugyanis feles¢g¢nek szeretûje, ¢s a nÀbob a doktorkisasszonyt
csal¢tk¡l hasznÀlva tÀvolÁtja el rivÀlisÀt. Hûsnûnk Berlinbe utazik grÂfi tiszt kedves¢vel.
Szerelme, Georg ´ngyilkossÀgot kÁs¢rel meg.
A grÂf ÀllandÂan megcsalja, de kisasszonyunk az¢rt a rabja marad. Amint v¢g¡l hazat¢rnek B¢csbe, Danieli nem akadÀlyozza
meg (valÂszÁnüleg ¢pp û int¢zi el), hogy az
ifjÃ arisztokratÀt m¢giscsak a frontra k¡ldj¢k.
Az hazug leveleket Ár hûsnûnknek, majd nem
Ár semmit, mintha ily gyÀvÀn szakÁtana vele.
AztÀn elesik a fronton. Hûsnûnk mÀr elûbb
elhagyta a szanatÂriumi ÀllÀst, proletÀr k´rnyezetbe k´lt´z´tt, sÃlyosan megbetegedett.
Most visszaveszik a szanatÂriumba seg¢dorvosnak: ´ngyilkossÀgra vÀgyik. De vÀratlanul
a t´rt¢nteket ¢s az ¢rzelmi zürzavart a hÀtt¢rben mozgatÂ-szÁtÂ rejt¢lyes sz´rnyeteg,
Danieli lesz ´ngyilkos.
A cselekm¢nyszÀlak minduntalan elakadnak, a mozaikok esetlegesnek lÀtszÂ mÂdon
csikordulnak egymÀshoz. A bonyodalmas
sz´vev¢nyt gyakran a d¢moni-zsarnok Danieli ¢s a doktorkisasszony t´bbr¢tegü, sok hÀtsÂ ¢rtelmü ¢rzelmi kapcsolata-pÀrbaja he-
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lyettesÁti, akasztja meg. Ezek a k´nyv leg¢rdekesebb (¢rezhetûen legbecsvÀgyÂbb) r¢szei. A ki¢lt, de ¢rdekes gonosznak m¢g hatalmas vagy legalÀbb annak lÀtszÂ Danieli talÀn szerelmes is a lÀnyba, ¢rzelmeit cinikusan
´sszezavarni igyekszik, naivsÀgÀn ironizÀl,
ravaszul zsarolja. Amikor àaz ¢let mestereÊ, a
d¢moni, de talÀn mindenkin¢l boldogtalanabb Danieli meghal, a doktorkisasszony v¢lhetûen f¢rjhez megy sz¡rke k¢rûj¢hez, a becs¡letes Walter doktorhoz.
R´vid ¢s velûs ´sszefoglalÀs helyett szinte
belevesztem. TalÀn nem is baj, e zaklatott leltÀr is ¢rezteti, mif¢le mÂdon szabÀlytalan, elrajzolt szerkezetü, zsÃfolt ¢s izgatott a k´nyv.
Mint valami nagyreg¢nynek, annyi szereplûje van, szÁnesek is, jÂ ¢rtelemben furcsÀk,
egyik sem arctalan, m¢gis ´sszemosÂdnak,
mert mintha torlÂdnÀnak, egymÀs sarkÀra
hÀgnak: àtakarjÀkÊ, fedik egymÀst (tÀn mint
n¢mely festm¢nyen), talÀn, ha nem is szÀnd¢kosan, de nem is a mü alapszÀnd¢ka ellen¢re. A motÁvumok zsÃfoltak, olykor fÀrasztÂk. Az olvasÂ elt¢ved, nem biztos benne, hol a
dolgok àcentrumaÊ: a legkisebb szereplû, minden mell¢kfigura erût ¢s sÃlyt (f´l´s erût, f´l´s
sÃlyt) k´vetelt ¢s kapott az ÁrÂtÂl. çlnagyreg¢ny, Àlepika nyilvÀnvalÂan, de mi valÂjÀban?
Az sem eg¢szen Àllja meg a hely¢t, hogy l¢nyege szerint lÁra volna. E k´nyv lÁrÀja ä mint sok
mÀs F¡st MilÀn-mü¢ ä mÀs hatÀst kelt. A szÁnpadra kÁvÀnkozÂ lÁra drÀmai hatÀsÀt.
A naplÂÁrÂ-elbesz¢lû doktorkisasszony jelent¢ktelen figura, de a korabeli barÀti kifogÀsokkal ellent¢tben ez egyÀltalÀn nem baj:
vele megt´rt¢nnek a dolgok, Àltala elevenedik meg a t´bbi figura, vele ¢rtelmezûdnek
a fordulatok. A doktorkisasszonynak nemcsak boldogtalan szerelme ÀllandÂ, de neki is
van t¡relmesen ÀllandÂ k¢rûje. Sût: hol egy
ismeretlen vonatÃtitÀrs (idûs, jÂmÂdÃ parasztgazda) akarja feles¢g¡l venni, hol a hÁres
berlini professzor, megint mÀskor egy perzsa
herceg zaklatja t¡zes virÀgaival. FûfoglalkozÀsÃ magÀn¢leti boldogtalan, gyenge akaratÃ, sodrÂdÂ nû, belsû tartÀs n¢lk¡l? Vagy ¢ppen makacssÀga erûsebb a t¢tova lÀtszat felszÁne m´g´tt? Neh¢z eld´nteni. Doktorkisasszonyunkat a vilÀgra nyÁlÂ m¢lyebb ¢rdeklûd¢s hiÀnya nem teheti ¢rdekess¢, vonzÂvÀ
¢s fûk¢nt sÃlyos reg¢nyfigurÀvÀ nem; az oly-

kor komikussÀ vÀlÂ gyakori leÀnyk¢r¢s sem
szÁnezi m¢ly t¡züv¢ portr¢jÀt ä passzÁv mivolta vÀltozatlan a zürzavarban. M¢gis, a kicsit
naiv, enyh¢n hiszt¢rikus, cs´ppet mazochista
Àtlagfigura ¢ppen Ágy, mindennapisÀgÀval a
àhely¢n vanÊ, jÂl szolgÀlja a konstrukciÂt ¢s
a k´nyv teljes univerzumÀt. Mind reg¢nyben,
mind drÀmai müben ä tank´nyv sem tagadja
talÀn ä jogosan megvalÂsÁthatÂ a passzÁv fûalak, aki mellett, aki k´r¡l mÀs, mÀsok vÀlhatnak ¢rdekess¢ ¢s monumentÀlissÀ. InkÀbb
a ànagyszabÀsÃan gonosznakÊ mondott Danieli marad kiss¢ el az ÁrÂ ¢rezhetûen ÂriÀsi
becsvÀgya m´g´tt, hogy talÀn dosztojevszkiji
m¢retü gonoszt, egy b¢csi zsidÂ Rogozsint teremtsen, intellektuÀlis Rogozsint, szÀnandÂ,
nagy gonosszÀ lenni vÀgyÂ okos menek¡lût.
Cinikus, b´lcs menek¡lû ä ez Ágy m¢g illik is
Danielire, a nagybetüs Bün jÂval kev¢sb¢.
Ehhez sÃlytalan marad, r¢szint talÀn reg¢nytechnikai okokbÂl: egy naiv doktorkisasszony
naplÂja aligha alkalmas a jÀt¢k nagy bün´s¢nek mondott protagonistÀja titkait feltÀrni
vagy k´zvetÁteni ä fûk¢nt, hogy ûk ketten
csak jÀt¢kos vagy gy´trû besz¢lget¢sek c¢ljÀbÂl talÀlkoznak. A kisasszonynaplÂba is ez ker¡l. Danieli csalÀdi ¢let¢nek sok fesz¢lyezû
titkÀt elÀrulja, emberutÀlatÀnak ¢s egoizmusÀnak sok motÁvumÀt el¢be tÀrja ugyan naiv
hallgatÂjÀnak, de sehogy sem gomolyodik elû
a nagy bün´s borzongatÂ alakja. Danieli leginkÀbb a CATULLUS gy´trûdû ¢s gonosszÀ pÀcolÂdott f¢rjalakjÀra, Metellusra eml¢keztet.
Sz¢gyellhetû tettei¢rt, ha csak ennyi volt, f´loldanÀ ût bÀrmely, a francia ¢s orosz irodalmat jÂl ismerû gyÂntatÂ pap.
2
Maga a reg¢ny is sok mindenben eml¢keztet
a CATULLUS-ra ä holott nyilvÀnvalÂan inkÀbb
A FELES°GEM T¹RT°NET°-nek egyik elûk¢pe,
s a remekmü elûmunkÀlatak¢nt olvashatÂ. A
doktorkisasszony figurÀja sz¡rke ¢s kev¢ss¢
¢rdekes ä naplÂjÀnak sz´vege azonban figyelemre m¢ltÂ. Kisebb, bÀr nem csek¢ly r¢szt a
doktorkisasszony (egy ilyennek k¢pzelt doktorkisasszony hangjÀn), nagyobbr¢szt (de
nem teljesen) F¡st MilÀn¢n (aki e lapokon
¢pp az àellenfiguraÊ, Danieli bûr¢be bÃjt). E
bonyolult stilÀris kettûss¢g ä inkÀbb hÀrmassÀg ä figyelemre m¢ltÂ sz´veget teremt.

1030 ã Figyelû

Elûbb azonban nehogy megfeledkezz¡nk
a helyszÁn- ¢s korrajzrÂl. Mint sejthetû, nem
dokumentÀris, m¢g csak nem is hagyomÀnyos àrealistaÊ rajzra gondolok. Fontosabbra
¢s nehezebb ÁrÂi feladatra: a naplÂÁrÂ ¢s a
t´bbiek l¢lekrajzÀnak hÀttere van itt stilizÀltan, szÁnpadszerüen, nagy-nagy dÁszletk¢nt
el¢nk ÀllÁtva. àTombolÀs ez k´r¡l´ttem... minden
tombol, ä hÀborÃ van kinn, s egy ilyen szanatÂriumba, ä ide is csak sz¢tbomlani j´nnek el az emberekÊ ä jegyzi fel a doktorkisasszony, de ha
nem mondanÀ ki e àtitkotÊ, a reg¢ny minden
epizÂdja akkor is errûl Àrulkodik: a belsû
bomlÀs ¢s hiszt¢ria a k¡lsûnek t¡k´rk¢pe, ¢s
viszont. DÁszlet a lelki drÀmÀkhoz, vagy reÀlis
helyszÁn, a SzanatÂrium hÀborÃs szanatÂrium, a figurÀk hÀborÃs figurÀk, a hÀborÃ b¢lyeg¢t hordjÀk. A hÀtt¢r ÀltalÀban aff¢le alapozÀs csak, a belsû folyamatok papÁrmas¢ja,
gyakran nem is akar realista ¢rtelemben t´bb
¢s dokumentÀrisan igaz lenni, de a hÀborÃs
hÀtt¢rrajzzal valamik¢ppen m¢gis megteremtûdik a kor valÂdi hangulata.
HÀborÃs kor a hÀborÃ elûtti ¢rzelmekkel.
A àdoktorkisasszony naplÂjegyzeteiÊ a b¢keidûk embereinek lelki dokumentuma. Az ¢rzelmek ¢s az ¢rzelmek kifejez¢si formÀi m¢g
mindig szÀzad elejiek: àr¢v¡letbe esniÊ, fullasztÂ, àa pÀlmahÀzak gûz´s sürüjeÊ, àa r¡gyek bün´s
illataÊ, sz¢d¡l¢s, ÀjulÀs, àmohÂ, szÁvÂ, epekedû
szÀjacskaÊ, àv¢gletes ¢s elgyengÁtû szomorÃsÀgÊ ä
de ez is: àfolytonos zsibongÀs itt a l¢tÊ ä mindez
a k´nyv elsû huszonk¢t oldalÀrÂl valÂ! Az igeidû-hasznÀlat is szÀnd¢koltan mÃlt szÀzadi:
àamire h´lgy¡nk Ãjra les¡t¢ szem¢t, de mÀr mint
neh¢z f¡gg´ny´ket bocsÀtotta le a lelke el¢, hogy
megv¢dje azt...Ê (160. o.). S ha valaki gyanakodna, ÀllÁtsuk meg: e szavak nem ironikusak, semmif¢le persziflÀzsrÂl vagy elidegenÁtû
ironikus stÁlushasznÀlatrÂl szÂ sincs. Egy helyen, mÀr jÂval k¢sûbb (s ezt hallani kell, mint
a pÂdiumon vagy szÁnpadon, ¢n v¢letlen¡l
BÀsti Juli hangjÀn hallom: àmi¢rt nem j´tt´k hÀt
a l¢gen Àt, ti sÂvÀr szenvedûkÊ ä àA levegû is szinte
l¡ktetettÊ. SzecessziÂs doktorkisasszony egy
nem neki valÂ, Ãj vilÀgban. A szereplûk, de
legfûk¢pp a besz¢lû-naplÂÁrÂ vagy ä mit
mondjak ä a àbesz¢lû, fÀjÂÊ tudat nem a sajÀt
hely¢n ¢s idej¢n van, nem 1908 ¢s 1913 k´z´tt, hanem hÃsz ¢v mÃlva. T´bb ez a hÃsz
¢v, mint a matematikai ´sszeg: a hÁres, mÀs

korra alkalmazott mondÀs itt is ¢rv¢nyes lenne: az emberek hÃsz ¢vet ´regedtek, ¢s ´tven
¢vvel gonoszabbak lettek. Az ¢rzelmek kifejez¢si formÀi nyilvÀn a napi ¢letben is mÀsok
1932-ben: a b¢keidûk hÀborÃs felbomlÀsa
mÀr t´rt¢nelem. Az irodalomban nagyon mÀsok. A r¢gi sikolyok, lihegû szavak, ÀjulÀsos
mondatok furcsa f¢nyt´r¢sbe ker¡lnek, olykor meghatÂk, olykor komikusak. Olvassunk
ma Szomory-sz´veget: a harmincas ¢vekben
mÀr bizonyÀra azzal a f¡llel hallottÀk, mint mi
halljuk ma. A r¢gi, pompÀs nyelv mÃzeumivÀ,
idegenn¢ vÀlt. Idegenn¢ vÀlt az ¢rzelmek r¢gifajta kifejez¢se is. àEmberszÁvek, hej, de sÂvÀrogtokÊ ä a doktorkisasszony naplÂjÀban Sz¢p
Ernû hangja is meghallhatÂ: û tudatosan ûrizgette, gurigÀzta is a szecessziÂs ¡veggolyÂkat
ä F¡st MilÀn csak ebben a àkÁs¢rletiÊ s fÀjÂ kudarcnak minûsÁtett sz´veg¢ben.
A nagy àvilÀg¢rz¢siÊ, hangulati k¡l´nbs¢g,
mely a tÁzes ¢vek elej¢nek szecessziÂs-romantikus dallamÀt felid¢zve szÂl Ãjra a harmincas
¢vek elej¢n ä ez keltett akkor is, ma, Ãjabb
gonosz (sût: gonoszÁtÂ) ¢vtizedek mÃltÀn is
furcsÀn k¢nyelmetlen hatÀst: ebbûl fakad a
k´nyv fesz¢lyezû varÀzsa. Ez l¢nyege, titka ¢s
magyarÀzata. Ebbûl az elk¢sett-elt¢vedt dallambÂl, e nem odaillû, anakronisztikus hangbÂl adÂdik a reg¢ny k¢nyelmetlen, bizarr, de
erûs fesz¡lts¢ge.
Nem a reg¢ny, nem a barÀtok furcsÀllta
k¢zirat volt olyan sikertelen, mint amilyen kÁnos zavarral fogadtÀk. A befogadÀs elûtt Àlltak Ázl¢sbeli akadÀlyok: a k´zelmÃlt erûs
hangja idegenebb, zavarÂbb lehetett, mint
bÀrmi mÀs ä r¢gebbi vagy nagyon mai ä dallam. àCsatornÀt vÀjt a bÀnat benn¡nkÊ (99. o.).
Ez jambikus verssor. àAz alkonyatok m¢lye bennem Ãgy zsibongÊ (215. o.). Ez is. SzÀmtalan
jambikus verssor van a k´nyvben, s ha nem
tagolÂdnak is verssorokkÀ, de minden mondat jambikus lejt¢sbe hajlik. Ez f´lerûsÁthette
a k¢nyelmetlen olvasÂi ¢rz¢st. Csak az idej¢tmÃlt hangot hallottÀk, a hiszt¢ria nemr¢gi,
de akkor (ma) mÀr avÁtt zen¢j¢t. A mozaikos
cselekm¢nydarabkÀk is a tegnapi, jÂl ismert,
de m¢gis mintha ¢vszÀzaddal elûbbi emberek
viselked¢s¢t vetÁten¢k ki. Itt gyors hÁrre
azonnal tÀviratot vÀltanak, elÀjulnak, folyton
elutaznak, sebesen vissza¢rkeznek, àlihegnek
a bosszÃvÀgytÂlÊ. Azt talÀn mÀr ¢s m¢g nem
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lehetett csend¡lten, tisztÀn kihallani a k¢ziratbÂl, hogy e stilizÀlt àr¢gi hangnakÊ e mÀs,
zord ¢s tÀrgyilagos idûkben ¢pp idej¢tmÃltsÀga adhat Ãj dimenziÂt, ¢rt¢ket. Hogy a r¢gi
hang hatalmas gonddal van Àthangszerelve,
s ettûl a r¢gi hang akkori (mai) z´rgû (mell¢k)zeng¢st kap. Mintha sz´rnyü villamossÁn
csikorgÀsa zavarnÀ a szecessziÂs szonÀtÀt,
vagy holmi ac¢lgyÀrban vÀratlanul ibolyÀt
szagolgatÂ Mucha- vagy Klimt-alakok tünn¢nek fel, mintha KosztolÀnyi àr¢gi-r¢giÊ verseit, a N°GY FAL K¹Z¹TT-et meg a SZEG°NY
KISGYERMEK mÃltba veszett dallamÀt fegyvergyÀr ¡zemcsarnokÀban deklamÀlnÀ egy ¢nekes. F¡st MilÀn m¢g sokkal r¢gebbi hangulatok¢rt is visszanyÃl. A àsajgÂ t´mkelegÊ lehetne
Csokonai vagy Katona, viszont lehetne megk¢setten modoros Szomory is. àUnom ezt a kÂtyagos z´ld hamarsÀgotÊ ä mondtÀk ä, mint e
k´nyvben a naplÂÁrÂ, s talÀn nem a valÂban
r¢gi hangra, a àsajgÂ t´mkelegreÊ, hanem a tegnapira. A k¢zirat megÁrÀsakor, a maga korÀban alig lehetett tÀn ¢rt¢kelni, jÂl Àt¢rezni a
sz´vegnek ezt az ambivalensen s zavarÂan
ànemr¢gi, bÀr tegnap hallottÊ jelleg¢t. E
àtegnap hallottÊ, sût àtegnap m¢g hasznÀltÊ
nyelv a hÀborÃ utÀn mÀr a hÃszas ¢vekre rideg ¢s v¢gleges ¢rzelmi tÀvolsÀgba ker¡lt.
Hogy valaki ¢rzelmileg ott felejtûdik, mert
fÀjdalmas ¢rt¢keirûl, a k´nnylÀtÀsrÂl, a sÁrÀs
¢rz¢s¢rûl nem akar lemondani ä zavarÂ kuriÂzum.
SzÂltunk a korrajz dÁszletjelleg¢rûl. Ennek
ÀltalÀban nagy varÀzsa van. Egyik helyen
erûs szÁnpadi, expresszionista ihlet¢sü dÁszleti k¢p fogadja az olvasÂt: àS mikor reggel kin¢zek az ablakon, a messzes¢gben vilÀgÁtÂ v´r´s fellegek az esû tÃl... s a nagy esû k´d¢ben hÀrom Ãtvonal kÁgyÂzik el szemem elûtt, s oly v¢gelÀthatatlanul... Egy ny¡zsgû vilÀg t¡lk´l rajtuk, jobbrÂl viszont egy alacsony sÀrga ¢p¡let nagy lomha g´r´g
hÀromsz´ge bÀmul rÀm, s alatta r¢zveretü konflisok
a mÀsvilÀgrÂl, ä hogy ker¡lnek ezek ide? S r¢gimÂdi koldusok avatag kintornÀval? ä AjtÂt nyitok:
hÀt kinn ¢nekelû vakok Àllanak a l¢pcsûhÀzban vezetû-kutyÀval, fej¡k´n szÁnes, hegyes kis sapka,
olyanok, mint k¢t vilÀgtalan kÁs¢rtet...Ê
A k´zeli barÀtok, de az olvasÂk is, ha a
k´nyv akkor megjelenik, nyilvÀn àavatag kintornaÊ hangjaira figyelnek f´l, ¢s magÀt a k´ltût is àr¢gimÂdi koldusnakÊ lÀtjÀk.

3
Nem posztumusz reg¢ny, hanem megtagadott k¢zirat, elk¢sett edÁciÂ. BizonyÀra ma
sem kelt majd ¢rt¢k¢hez, ÃjdonsÀgÀhoz m¢ltÂ visszhangot. Holott a stilisztikÀn, jambusbesz¢den tÃl a legizgalmasabb eszt¢tikai vitÀkat, felismer¢st kelthetne. Nem ismerek a
magyar irodalomban m¢g egy k´nyvet, mely
a reg¢nyrûl vallott felfogÀsunkat Ágy megk¢rdûjelezn¢. A cselekm¢ny egy buta liba panaszai, ¢rdektelennek tetszû, nem jÂl megszerkesztett, de sok szereplût inkÀbb zsÃfolva kavargatÂ, mint jÂl mozgatÂ, statikus is, ugrik,
rÀng, meglÂdul, a ritmusÀval baj van. Mindez, ha a reg¢ny (addigi) normÀi felûl n¢zz¡k,
elfogadhatatlan szakmai hibÀk sorozata.
àTÃl sok a reflexiÂ a k¢pek rovÀsÀraÊ ä ez
ÀltalÀnos v¢lem¢ny volt. àInkÀbb akusztikus
hallucinÀciÂ utÀn indulok, mint vÁziÂ utÀnÊ ä v¢li
F¡st MilÀn maga, ¢s csak r¢szben van igaza:
àf´nt izzott a k´dÊ ä e jellemzû k¢pet csak nem
tarthatjuk akusztikusnak. TÃl sok benne a
k¢p, a rÀngÀs, a szÁn, a sikoly. àAz inger¡lts¢geket sz¡rke pihenûhelyekkel enyhÁtseÊ ä tanÀcsolta KosztolÀnyi is. °rdekes: minden reg¢nyelm¢let, Szerb AntaltÂl a legmaibbakig, tudÂs
¢s Kundera, s bÀrmely ¢rtû olvasÂ intûn
el¢nk mondja: a reg¢ny (amiÂta csak l¢tezik):
prÂteuszi, alakvÀltoztatÂ müfaj, ¢s semmi szabÀlya, alapvet¢se nincs. ögy lÀtszik, m¢gis
van. M¢gis kellenek a reg¢nysz´vegben àsz¡rke pihenûhelyekÊ, kellenek leÁrÀsok is, nyugodtabb, tempÂsabb ember- ¢s helyfest¢s. Van
valami Tolsztojban ¢s Flaubert-ben, ami n¢lk¡l a reg¢ny ma sem tud meglenni, s ami teljesen ¢s t´k¢letesen idegen a F¡st MilÀn-i
ÁrÀsmÂdtÂl.
E k´nyvet tehÀt magam is elhibÀzott kÁs¢rletnek v¢lhetn¢m, hiszen semmi sem àjÂÊ
benne. Csak az jÂ, hogy hatalmas fesz¡lts¢g
füti: a hiszt¢ria drÀmai lÁrÀja mindig, minden
lapjÀn Àt¡t. çt¡t, à¢gû zokogÀssalÊ. A lÁrai ¢n a
reg¢ny mindent megengedû, parttalan, szabÀlytalan formÀtlansÀgÀban lÁrai (drÀmak´lt¢szeti?) nyelven besz¢l, s mily h´kkentû
meglepet¢s: hely¢t alig talÀlja a ä hinn¢nk,
mert mondjÀk, Eco is mondja ä àmindent megengedûÊ reg¢nymüfajban.
A MESTER °N VAGYOK az ÁrÂ rendkÁv¡li,
roppant tudatos erûfeszÁt¢sei ellen¢re nem
tud epikÀvÀ vÀlni. Vajon mennyire titkoltam
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el eddig, sÃlytalanul, mell¢kesen emlÁtettem,
vagy netÀn ¢pp tÃlhangsÃlyoztam, hogy az
eg¢sz reg¢ny szabÀlytalan, de erûsen hangzÂ,
¢rzûdû jambusban van Árva? Reg¢nysz´veg,
t´bb szÀz prÂzaoldal taktusos jambusban. Ez
senkinek nem tetszett, KosztolÀnyi h¡mm´g´tt a leginkÀbb. Azt hiszem, jogosan. Maga
a sz´veg ugyan nemhogy àelbÁrjaÊ, de ¢pp ettûl t´ltûdik olykor fÀradt, olykor nyugtalanÁtÂ fesz¡lts¢ggel (àfÀradt fesz¡lts¢gÊ ä el¢gg¢
talÀlÂan jelezn¢ a k´nyv hangulatÀt) ä de a
reg¢nynek, bÀrhogyan hatÀroznÀnk is meg
¢s helyeseln¢nk, hogy meg sem lehet hatÀrozni eszt¢tikÀjÀt ¢s mibenl¢t¢t, hiszen parttalan, nincs szabÀlya, az a szabÀlya, hogy mindent tehet benne az ÁrÂ, a reg¢ny ä fÀjdalom
ä m¢gsem viseli el.
Reg¢nybe t¢vedt lÁrikus? MÀst sejtek ¢n,
mÀs igazsÀgot. F¡st MilÀn drÀmÀinak halvÀny ismeret¢ben is f¡l¡nkbe csend¡l: drÀmai jambust hallunk, nem szonettlÁrÀt. Ez a
lÁrareg¢ny, ha t¢ved¢s volt, abban rejlik t¢ved¢se, hogy k´ltûje nem drÀmÀt Árt belûle. Ha
Ãgy teszi, a B OLDOGTALANOK ¢s a CATULLUS
szÁnpadi ikertestv¢r¢t alkotja meg. Ezt fontosabb felismer¢snek ä szer¢nyebben: hipot¢zisnek ä ¢rzem, mint azt a nyilvÀnvalÂ t¢nyt,
hogy A MESTER °N VAGYOK t´bb¢-kev¢sb¢ A
FELES°GEM T¹RT°NET°-nek elûk¢pe. KÀdÀr
Erzs¢bet mai szemmel elk¢pesztûen semmit
lÀtÂ kritikÀja (Magyar Csillag, 1942) erre a
k´nyvre lÀtszÂlag sokkal inkÀbb rÀillene, mint
a fûmüre ä de Ágy is igazsÀgtalan ¢s vak volna.
Ha F¡st MilÀn reg¢nyeinek sorsÀrÂl gondolkodunk, akaratlanul drÀmÀinak sorsÀrÂl
gondolkodunk. A BOLDOGTALANOK m¢g àbeskatulyÀzhatÂÊ naturalista-l¢lektani darabk¢nt, ¢rtûk mindig is becs¡lt¢k, utÂbb a k´z´ns¢g is. A CATULLUS mÀr nehezebb falat:
szabÀlytalan, sz¢thullÂ olvasmÀny, szÁnpadra
alkalmatlannak lÀtszik. Nem jÀtszottÀk. AztÀn
lett is egy kÁnosan sz¡rke szÁnpadi àfelfedez¢seÊ a hatvanas ¢vek k´zepe-v¢ge fel¢. UtÀna m¢g hÃsz ¢vnek kellett eltelnie, hogy a
KatonÀban egy zseniÀlis elûadÀs (Sz¢kely GÀbor rendez¢se) remekmüv¢ hitelesÁtse. F¡st
MilÀn legt´bb sz´veg¢t, bÀr magÀnyos
k´nyvlÁrÀnak hissz¡k, a szÁnhÀz f¢nyesÁti, izzÁtja f´l ä ¢s az ¢n olvasatomban ez Àlreg¢ny
sz´veg¢t is.
A MESTER °N VAGYOK leg¢rdekesebb jele-

netei mind a Danieli ¢s a doktorkisasszony
talÀlkozÀsainak nagy szc¢nÀi. A pÀrbesz¢dek
elfolyÂk, kisiklanak, kicsÃsznak a reg¢ny besz¢lûi ä ¢s az olvasÂk ä kontrollja alÂl. Szakadozottnak, kopogÂ-lihegûnek, sutÀnak, vÀzlatosra ànyiszÀltnakÊ, mÀskor tÃlÁrtnak lÀtszanak. Engem a CATULLUS dialÂgjaira eml¢keztetnek. F¡st MilÀn nem tud reg¢nydialÂgust
Árni. ValÂszÁnüleg k¢nyszerÁtette magÀt, s valÂszÁnüleg nem jÂl gazdÀlkodott tehets¢g¢vel;
szerencs¢re kudarccal jÀrt, tehets¢ge rakoncÀtlanul fellÀzadt, nem fogadott szÂt sem neki, sem a kritikusainak. LÁraian ´mlû monolÂg, talÀn pÂdiumon megeleven¡lû, ott ¢letre
kelû, szÁnes ¢s sÃlyos sz´veg. PapÁron nem
eg¢szen àfoghatÂÊ, t´red¢kes, izgalmat ÀllandÂan a levegûben fenntartÂ, sok k¢rdûjeles,
visszak¢rdez¢ses pÀrbesz¢dek jellemzik. LÁra,
de csak szÁnpadon ¢lû.
4
PetrÀnyi Ilona ä mint minden eddigi F¡st
MilÀn-szerkeszt¢s¢ben ä most is kivÀlÂ segÁts¢get nyÃjt az olvasÂknak utÂszavÀval, s azzal
is, hogy k¡l´n f¡ggel¢kben id¢zi az ÁrÂ NAPLñ-jÀnak idevonatkozÂ panaszos passzusait.
Vajon hogyan, mik¢ppen lehetne e rossznak, rosszul szabÀlytalannak elk´nyvelt müvet felfedezni, ¢rt¢k¢t megvilÀgÁtani, ¢lûv¢
tenni? Reg¢ny, ¢s nem lehet k¢sei, de felfedez¢sszÀmba menû szÁnhÀzi elûadÀsa ä àszÁnpadra adaptÀlniÊ k¢tes vÀllalkozÀs volna. Az
olvasÂi divat vÀltozÀsa? JÂsolni mindent lehet, m¢g ezt is (nem valÂszÁnü). Irodalomt´rt¢neti àfordulatÊ? Nem hiszem: Szentkuthyt
sem a r¢gi, sem a legmaibb elm¢let nem àkanonizÀltaÊ, sût m¢g be sem àiktattaÊ. TalÀn
mÀsk¢ppen, mell¢k´sv¢nyeken: ha F¡st lÁrÀja, mint Sz¢p Ernû¢vel t´rt¢nt az utÂbbi ¢vtizedekben, beker¡l a legid¢zettebb àmaiakÊ
(à¢lûkÊ) k´z¢ ä s tÀn nemcsak irodalomtudÂsok, de k´ltûk ¢s olvasÂk felszentel¢s¢vel ä,
akkor majd t´bb f¢nybe ker¡l ez a t¢ved¢snek minûs¡lt sz´vege is. °s nem csak azon a
cÁmen, hogy A FELES°GEM T¹RT°NETE egyik
elûzm¢nye.
De mÀris àMilÀn bÀcsiÊ, a kiÀbrÀndult prÂf¢ta, az agg k´ltû k¢ts¢gbeesett hangjÀt hallom: àMilyen f¢nybe? Semmilyen f¢nybe.Ê
BikÀcsy Gergely
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JOBB KçNON A BALKçNON
Szegedy-MaszÀk MihÀly: Irodalmi kÀnonok
Csokonai KiadÂ, Debrecen,
1998. 196 oldal, 750 Ft
(Bev.) Az I RODALMI KçNONOK egy megfontolt
irodalomkritikus k´nyve, fontos dolgokrÂl.
Sok b´lcsess¢ggel, k´r¡ltekint¢ssel, egy-k¢t
nagy elfogultsÀggal ¢s Àt¢rt¢kel¢si ambÁciÂval. De senki ne szÀmÁtson annyira kem¢ny,
annyira lÀtvÀnyos hÃzÀsokra. Szegedy-MaszÀk
MihÀly nem a retorikai sokkterÀpiÀrÂl hÁres.
Amirûl Szegedy-MaszÀk MihÀly elsûsorban hÁres, az lenyüg´zû tudÀsanyaga, sz¢les
lÀtÂk´re, müvelts¢ge. BehatÂan ismeri a
mÃlt szÀzad mÀsodik fel¢nek magyar irodalmÀt ¢ppÃgy, mint az angol romantikÀ¢t, kitünûen k¢pzett a k¡l´nb´zû, kurrens ¢s elfeledett irodalomelm¢leti irÀnyzatok vilÀgÀban, mindent tud KosztolÀnyirÂl ¢s MÀrairÂl,
de igazi Ányence ¢s ¢rtûje a klasszikus zen¢nek is, ¢s m¢g lehetne sorolni. TalÀn lehet
tudni, mindenesetre mondom: nem szoktam
f´l´sleges tiszteletk´r´ket futni, n¢ha m¢g a
k´telezûket sem. TalÀn k´zismert, mindenesetre mondom: Szegedy-MaszÀk MihÀly a magyar irodalomkritika egyik legkivÀlÂbb k¢pviselûje, az emlÁtetteken tÃl is szÀmos ritka kvalitÀssal. Az itt bÁrÀlt k´nyve, csakÃgy, mint az
´sszes t´bbi, kitünû ¢s fontos. BÀtran ajÀnlhatÂ mindenki szÀmÀra, noha retorikai puhasÀga, obligÀt understatementje ¢s helyenk¢nt ÂvatoskodÂ c¢lozgatÀsai miatt inkÀbb a
beavatottak talÀlhatjÀk ¢rdekesnek.
A k´tet k¡l´nb´zû alkalmakra Árott sz´vegek gyüjtem¢nye. Nem egys¢ges k´nyvk¢nt
koncipiÀltatott tehÀt, müfajilag ¢s tematikailag n¢mik¢ppen szÂrt: elûfordul benne r´videbb elûadÀssz´veg ¢ppÃgy, mint terjedelmesebb, gazdagon lÀbjegyzetelt tanulmÀny,
van ÀltalÀnosabb, ismertetû jellegü ÁrÀs ¢ppÃgy, mint szükebb tÀrgyrÂl szÂlÂ, r¢szletekbe
menû analÁzis; ¢s van benne a szÀzad elsû fel¢nek magyar klasszikusairÂl szÂlÂ ÁrÀs ¢ppÃgy, mint Henry James ¢s Virginia Woolf reg¢nynyelv¢rûl, de elûfordulnak a fordÁtÀs lehetûs¢geirûl, illetve a kÀnonok mük´d¢s¢rûl
szÂlÂ okfejt¢sek is.
A k´tet mindazonÀltal egys¢gesnek mondhatÂ, nemcsak abbÂl az ÀltalÀnos szempontbÂl, hogy egys¢ges szeml¢letmÂd, gondolko-

dÀsmÂd, nyelvezet ¢s habitus jellemzi a k¡l´nb´zû ÁrÀsokat, hanem a cÁm Àltal kÁnÀlt
szempontbÂl is: a viszonylagos müfaji ¢s tÀrgyi sokr¢tüs¢g ellen¢re mindegyik felveti a
kanonicitÀs ä Szegedy-MaszÀk ezt Ãgy mondanÀ: kÀnonisÀg ä szerteÀgazÂ probl¢mÀjÀnak valamely aspektusÀt.
(KÀnonok, centrumok, magyarok) SzegedyMaszÀk bizonyosan kitünûen tÀj¢kozott a kÀnonok probl¢mÀjÀnak egyre n´vekvû amerikai irodalmÀban, s az ott meghonosodott
sz¢lsûs¢ges ÀllÀspontok k´z´tti (az¢rt az amerikai szerzûk k´z´tt sem ritka) pozÁciÂt foglalja el. Vagyis egyfelûl elgondolhatatlannak
tartja azt, hogy a kÀnonok teljess¢ggel megmerevedjenek, hogy ne legyenek kit¢ve a
t´rt¢neti-kulturÀlis vÀltozÀsoknak; mÀsfelûl
pedig tudja, hogy a kÀnonok viszonylagos
r´gzÁtetts¢ge n¢lk¡l k¢ptelens¢g bÀrmif¢le
tÀj¢kozÂdÀs az irodalomban, hiÀnyoznÀnak
az olvasÀst lehetûv¢ tevû elemi standardok.
M¢g jobban ¢rdekli azonban Szegedy-MaszÀkot az az amerikai szÁnt¢ren kevesebbet vitatott probl¢ma ä illetve az ÀltalÀban tÃlideologizÀlt ¢s egy-k¢t jelentûs k¢pviselûj¢t leszÀmÁtva meglehetûsen gyenge, Ãgynevezett
posztkoloniÀlis kritika Àltal tÀrgyalt probl¢ma ä, mely a kulturÀlis centrum ¢s perif¢ria
viszonyÀval foglalkozik. Joggal utal a centrumok bizonyos fokÃ autizmusÀra, a perif¢riÀk
produkciÂival kapcsolatos attitüdjeire; p¢ldÀul hajlamos arra, hogy kizÀrÂlag sajÀt ¢rtelmez¢si kereteibe helyezzen minden mÀst
(lÀsd Edward Said àorientalizmusÊ-elemz¢seit), hogy folyamatosan provincializmust gyanÁtson, vagy ä mint Szegedy-MaszÀk Árja ä
à[a]z Ãgynevezett kis kultÃrÀkat gyakran t´k¢letlen
mÀsolatoknak tekintik, t´rt¢net¡ket az utÀnzÀs ¢s
a megk¢setts¢g [...] jegy¢ben ÁrjÀk megÊ (9. o.).
Ha viszont szÀmolunk a helyi viszonyok bizonyos fokÃ autarkiÀjÀval, felvetûdik a k¢rd¢s,
à[s]egÁt-e Ady k´lt¢szet¢nek meg¢rt¢s¢ben, ha szimbolistÀnak nevezz¡kÊ (uo.), vagy ha àEsterhÀzyt
posztmodern alkotÂk¢nt prÂbÀljuk elfogadtatni a
k¡lf´ldi k´z´ns¢ggelÊ (uo.).
Az im¢nti k¢t id¢zetben szereplû igeragok
azonban rÀvilÀgÁtanak a probl¢mÀnak egy
olyan vonatkozÀsÀra, amelyre Szegedy-MaszÀk nem igazÀn reflektÀl (noha, mint k¢sûbb
utalok rÀ, olvasatom szerint nem hagy figyelmen kÁv¡l), nevezetesen, hogy az egyes kul-

1034 ã Figyelû

tÃrÀk, ¢rtelmezûi k´z´ss¢gek ¢rz¢kel¢se, elgondolÀsa a centrum ¢s a perif¢ria elhelyezked¢s¢rûl, viszonyairÂl meglehetûsen ÀltalÀnosnak mondhatÂ, vagyis az ´n¢rtelmez¢sek
¢s mÀsik¢rtelmez¢sek nagyjÀbÂl egybevÀgnak. °s ez sokkal fontosabbnak tünik, mint a
ä rendszerint a perif¢riÀval tÀrsÁtott ä àprovincializmusÊ fogalmÀnak leÁrÂ hasznÀlata: àa
helyi szük k´rü probl¢mÀk, ¢rdekek, eredm¢nyek
egyoldalÃ tÃlbecs¡l¢se... a sz¢lesebb szellemi lÀtÂk´r
hiÀnyaÊ (Bakos: I DEGEN SZAVAK °S KIFEJEZ°SEK SZñTçRA ). A valamelyest periferiÀlis kultÃra ¢rtelmis¢gij¢nek alaptapasztalata, hogy
û rendszerint sokkal t´bbet tud a centrum
kultÃrÀjÀrÂl, mint ez utÂbbi k¢pviselûi az
´v¢rûl. (K¢rdezû: àMilyenek ´n szerint a francia
¢s a spanyol kultÃra k´z´tti kapcsolatok?Ê BuÄuel:
àNagyon egyszerü. A spanyolok, p¢ldÀul ¢n, mindent tudnak a francia kultÃrÀrÂl. Vegy¡k ezzel
szemben p¢ldÀul Carriªre urat! [Jelen volt.] T´rt¢nelemtanÀr, de eg¢szen tegnapig, amÁg ide nem ¢rt¡nk, meg volt gyûzûdve rÂla, hogy a Toledo egy
motorbicikli-mÀrka.Ê) A fenti leÁrÂ-definitÁv ¢rtelemben a centrum kultÃrÀi felt¢tlen¡l provinciÀlisabbak, Àm senkinek nem jutna esz¢be Ágy hasznÀlni a szÂt. Egyszerüen csak kodifikÀlva van, hogy mik a centrumkultÃrÀk
(jobbÀra ä majd' minden ter¡leten ä a francia, az angol, az amerikai ¢s a n¢met), ¢s ezt
mindenki ä ¢rtsd: az ekk¢ppen periferikusnak
minûs¡lû kultÃrÀk k¢pviselûje is ä ugyanÁgy tudja. Amik¢nt azt is, hogy a centrum besz¢l, ¢s
a perif¢ria ugat. Az, hogy Szegedy-MaszÀk
nem tematizÀlja az e k¢rd¢s k´r¡li zavarokat,
nem felt¢tlen¡l jelenti azt, hogy nem is ¢rz¢keli. MegfogalmazÀsaibÂl Ãgy sejtem, nem
gondolja azt, hogy a centrum csupÀn vak
gûgje miatt k¢pzeli magÀt centrumnak, hiszen a perif¢ria verbÀlis viselked¢s¢ben ennek folyamatos visszaigazolÀsÀt kapja: àHa
egy magyar olvasÂt valamely k¡lf´ldi arrÂl k¢rdez,
l¢tezett-e szimbolizmus a magyar irodalomban, a
vÀlaszt valÂszÁnüleg az indokolja, hogy cÀfolni
sz¡ks¢ges egy nemzetk´zileg kev¢ss¢ ismert irodalom
vid¢kiess¢g¢t. Felmer¡lhet a gyanÃ, hogy akkor is
ez az ¢szjÀrÀs ¢rv¢nyes¡l, amikor EsterhÀzyt posztmodern alkotÂk¢nt prÂbÀljuk elfogadtatni a k¡lf´ldi k´z´ns¢ggelÊ (9.). Ha az itt fikcionÀlt dialÂgus realista, akkor a benne emlegetett à¢szjÀrÀstÊ mi magunk ¢ppÃgy mük´dtetj¡k,
mÀrpedig ha Ágy van, akkor igenis komoly t¢nyezûk¢nt kell figyelembe venn¡nk, hisz

nyilvÀn sajÀt kultÃrÀnkra n¢zv¢st nem minden k´vetkezm¢ny n¢lk¡l valÂ ´nmagunk
ekk¢nt ä perif¢riak¢nt ä valÂ ´n¢rtelmez¢se.
E k´vetkezm¢nyek pedig pontosan azok,
amik segÁtenek Ãjratermelni a centrum Szegedy-MaszÀk Àltal kifogÀsolt eljÀrÀsait. A kulturÀlis jelens¢gek ÀramlÀsa ¢ppen az¢rt tÃlnyomÂr¢szt egyirÀnyÃ, mert a centrum/perif¢ria binÀris kÂdrendszer¢t mindk¢t f¢l egyformÀn ¢rti, csak ¢ppen a kÂd Àltal rÀszabott
szerep k¡l´nb´zik. Amik¢nt a legt´bb feminizmus nagy t¢ved¢se, hogy minden kÂdot
maszkulinnak prÂbÀl beÀllÁtani, pedig alighanem kiker¡lhetetlen¡l reciprok, azonk¢ppen
a perif¢riÀnak is megvan ez a makacsul kÁs¢rtû t¢ved¢se, hogy a meghatÀrozÂ kÂdok
csakis a centrum teremtm¢nyei, Àm ûrÀ is rÀ
vannak k¢nyszerÁtve. °s ¢ppen ennek a k´vetkezm¢nye az, hogy (p¢ldÀul) Kelet-EurÂpa
mindig is receptÁv volt, befogadÂja, utÀnzÂja
nyugati Àramlatoknak, de maga ä igen kev¢s
kiv¢tellel ä nem termelt ki ilyeneket, mert
mindig is fenntartotta ´n¢rtelmez¢s¢t, a perif¢riaszerepet, ¢s szinte automatikusan mindig is ennek megfelelûen mük´d´tt. Ezek
alapjÀn megkÁs¢relhet¡nk vÀlaszt adni Szegedy-MaszÀk egyik k¢rd¢s¢re: àVajon nem lehet-e t´bb ¢rtelmezû k´z´ss¢g egyidejü ¢rv¢ny¢vel
szÀmolni, s akkor nem k¢rdûjelezhetû-e meg a k´zhiedelem, mely szerint 1870 ¢s 1940 k´z´tt PÀrizs,
azÂta New York tekinthetû a k¢pzûmüv¢szet k´zpontjÀnak?Ê (9.) Pontosan àt´bb ¢rtelmezû k´z´ss¢g egyidejü ¢rv¢ny¢vel szÀmolvaÊ ÀllÁthatjuk hatÀrozottan: nem k¢rdûjelezhetû meg, 1870 ¢s
1940 k´z´tt PÀrizs, azÂta New York tekinthetû a k¢pzûmüv¢szet k´zpontjÀnak, minthogy
nemcsak PÀrizsban ¢s New Yorkban, hanem
Budapesten ¢s Cincinnatiban is nagyjÀbÂl
Ãgy tudjÀk, hogy ez a helyzet. (àTess¢k elhinni,
a legfinomabb Winsor and Newton tubusos fest¢kek kaphatÂk Cincinnatiban is, a müv¢szek m¢gis
New Yorkba igyekeznekÊ ä Tom Wolfe.) MÀrpedig hogy centrum/perif¢ria k¢rd¢sben mi a
helyzet, az d´nti el, hogy a centrum/perif¢ria
mit gondol arrÂl, hogy mi a helyzet. °s ha
mÀst gondolnÀnak, nem ez volna a helyzet.
°s Szegedy-MaszÀk egy kicsit mÀst gondol. Vagy szeretne gondolni. Fent id¢zett
k¢rd¢seinek fontos retorikai mozzanatait v¢ten¢nk el, ha nem ¢rten¢nk ûket Ãgy is, hogy
valamif¢le megk¢rdûjelez¢srûl van szÂ, vagyis
inkÀbb performatÁv, mint konstatÁv aktusrÂl.
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Vagyis arrÂl, hogy a fent vÀzolt, meglehetûsen ÀltalÀnos ¢rv¢nyü helyzettudatot (mely magÀnak a helyzetnek formatÁv mozzanata) prÂbÀlja
valamelyest ÀtformÀlni. A fent id¢zett k¢rd¢shez hasonlÂ besz¢daktusai inkÀbb implicite
az egyoldalÃsÀg (tudatÀnak mint fÀtumnak) felszÀmolÀsÀt c¢lzÂ javaslatok, semmint cÀfolatai a nehezen cÀfolhatÂnak. Arra prÂbÀl ´szt´k¢lni benn¡nket, hogy ne fogadjuk el simÀn ezt a leosztÀst. Nehogy mÀr a k´zepes
amerikai irodalomkritikus legyen az ´r´k
RÂma ¢s Szegedy-MaszÀk MihÀly a felejthetû
provincia. LegalÀbb mi ne higgy¡k el, hogy
csupÀn megk¢sett ¢s jelent¢ktelen replikÀk
vagyunk, hogy ez a mi egyetlen lehets¢ges
sorsunk. Ugyanis ez a sz¡ks¢ges felt¢tele annak, hogy ne azok legy¡nk.
Ha nem is el¢gs¢ges. Ha a m¢g fentebb
id¢zett, Adyval ¢s EsterhÀzyval kapcsolatos
k¢rd¢sekre k¢ne vÀlaszolni, azt mondhatnÀnk: bizony, bÀrhogy ¢rtelmezz¡k is e fogalmakat, Ady nem k¢pzelhetû el a szimbolizmus n¢lk¡l, EsterhÀzy nem k¢pzelhetû el a
posztmodern n¢lk¡l; ¢s, bizony, m¢g ennek
ellen¢re is, olvashatatlanul magyarok (vagy
legalÀbbis kelet-eurÂpaiak) a centrumkultÃrÀk szÀmÀra. Pedig e szerzûk eset¢ben a
magyar irodalom k¢t ritka àerûs k´ltûj¢rûlÊ
(Bloom) van szÂ, azaz olyanokrÂl, akiknek Ãjszerü ¢s nagy hatÀsÃ nyelve magÀt kiker¡lhetetlenn¢ ¢s az utÀna k´vetkezûket àephebosÊ-okkÀ teszi, akik k¢nytelenek vele megk¡zdeni, ¢s akikben mindegyre megk¢setts¢g¢rzetet indukÀl. VilÀgos, hogy Ady nem
ÁrhatÂ le mint pusztÀn szimbolista, EsterhÀzy
mint pusztÀn posztmodern, egyr¢szt, mert
t´bb minden hibÀdzik ahhoz, hogy azok legyenek, mÀsr¢szt, mert t´bbek is annÀl. A hiÀny ¢s a t´bblet is nagyr¢szt a kulturÀlis szituÀltsÀgbÂl, egyszerübben: a magyar specifikumbÂl adÂdik. A szÀzadelûre betokosodott
AranyäGyulai-hagyomÀny kontra àmoderns¢gÊ ¢s ànyugatossÀgÊ, àPusztaszerÊ kontra
àmagyargyalÀzÀsÊ, Verecke ¢s D¢v¢ny, ez az
Ady (¢s hatÀst´rt¢nete) szÀmÀra meghatÀrozÂ jelentûhÀlÂ kis hazÀnkon kÁv¡l ¢ppÃgy
senkinek nem jelentett ¢s nem fog jelenteni
semmit, ahogyan az EsterhÀzy Àltal megid¢zett igazsÀgos (RÀkosi) MÀtyÀs (kirÀly) àn¢piÊ
anekdota- ¢s mesekincse, politikai pornogrÀfiÀja sem, ahogy a legendÀs csatÀrsor, akÀr
a Fradi T-s, akÀr a PilinszkyäOttlikäNemes
NagyäM¢sz´lyäMÀndy ´t´sfogat sem.

Amiben a legmesszebbmenûkig egyet¢rtek Szegedy-MaszÀkkal: ugyanolyan pesszimistÀn Át¢lem meg a magyar irodalom vilÀgirodalmi (el)ismerts¢g¢nek es¢lyeit. Az û ez
irÀnyÃ v¢leked¢seitûl azonban abban t¢r el az
eny¢m, hogy az emlÁtett neh¢zs¢gek mellett
(a magyar nyelv fokozott elszigetelts¢ge, esetenk¢nt kev¢ss¢ hat¢kony pÁÀr stb.) ¢n m¢g
a magyar irodalom meglehetûs gyenges¢g¢t
is az okok k´z¢ sorolnÀm. Az ¢rz¢sem szerint
vitathatatlanul vilÀgnagysÀg-erûss¢gü szerzûk, JÂzsef Attila ¢s Pilinszky JÀnos pechj¡kre
k´ltûk, ezen t¢nyleg nem lehet segÁteni. (Szegedy-MaszÀk is gazdag ¢rv- ¢s p¢ldaanyaggal
igazolja a versfordÁtÀs lehetetlens¢geit.) Ellenben sok prÂza nagyon jÂl fordÁthatÂ, igazÀbÂl nem tudom elhinni, hogy Dosztojevszkij vagy Borges olyan v¢gzetesen sokat veszÁtene a fordÁtÀsokban; persze akad bûven ellenp¢lda is, Kleist, Joyce vagy EsterhÀzy Àt¡ltet¢s¢nek neh¢zs¢gei m¢g fel¡letes nyelvismeret birtokÀban is jÂl lÀthatÂk. Mindenesetre prÂzÀban szÀmos kis nyelv/kultÃra aratott
mÀr olyan vilÀgsikert, amelyre a magyar
mind ez idÀig k¢ptelen volt. MikszÀth ¢s
KrÃdy biztosan t´bbet ¢rdemeln¢nek, de az
nem csak (kulturÀlis) fordÁthatÂsÀgi probl¢ma, hogy Kem¢ny vagy KosztolÀnyi nem tudott ¢s alighanem nem is fog beker¡lni nemhogy a nemzetk´zi nagyÀgyÃk k´z¢, de a sz¢lesebb ä ¢s nem nevets¢gesen tÀg ¢rtelemben
vett ä àvilÀgirodalombaÊ sem. °s ha valaki azzal ¢rvel, hogy de hÀt p¢ldÀul KosztolÀnyi
hÀny nyelvre van lefordÁtva, arra azt vÀlaszolhatjuk: hÀt ¢ppen ez mutatja, hogy nincs
es¢ly.
A k´nyv bevezet¢s¢hez hasonlÂan utÂszava is k´zvetlen¡l a kÀnon probl¢mÀjÀval foglalkozik, ezÃttal azonban nem annyira valamelyest organikus k¢pzûd¢s¢nek, formÀlÂdÀsÀnak oldalÀrÂl, hanem egy konkr¢t kÀnonalkotÀsi p¢ldÀt vesz szem¡gyre, Harold
Bloom hÁres/hÁrhedt THE W ESTERN CANON
cÁmü 1994-es k´nyv¢t. Az egy¢bk¢nt fantasztikusan müvelt, szÀmos figyelemre m¢ltÂ irodalomelm¢leti ¢s -t´rt¢neti k´nyvet jegyzû
Bloom e '94-es opusÀval el¢g rosszul vizsgÀzik Szegedy-MaszÀknÀl. Az ez utÂbbi Àltal felvetett szempontokat figyelembe v¢ve alapvetûen egyet¢rtek Át¢leteivel: igazÀbÂl lehetetlen vÀllalkozÀs volt ez, s a v¢geredm¢ny rengeteg mozzanatÀban igazolja az elûre vÀrhatÂ k¢ptelens¢geket. A k´nyv v¢gi kÀnonlista
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¢ppÃgy àezer v¢rbûl sebzikÊ (M¢sz´ly KÀlmÀn),
mint a huszonhat, r¢szleteiben tÀrgyalt reprezentatÁv szerzû/mü kivÀlasztÀsÀnak indokolhatÂsÀga (noha maguk az elemz¢sek ÀltalÀban ¢rdekesek ¢s szÂrakoztatÂk). A mü
majd' minden Áz¢ben leplezetlen¡l elfogult,
n¢hol szinte hiszt¢rikus. Ugyanakkor nem
ezen mÃlott, hogy a THE W ESTERN CANON
ambÁciÂja megbukott: àszerzûje egy nemzeti irodalom felûl k´zelÁt a t´bbi kultÃrÀhoz, s ugyanakkor
kÁv¡lrûl prÂbÀl tekinteni sajÀt nyelv¢nek ´r´ks¢g¢reÊ (194.). A mü realisztikusabb cÁme inkÀbb
An American Canon lehetne.
A dialektolÂgia Ãjabb felfogÀsa szerint
nincs olyan nyelvhasznÀlÂ, akinek nyelve ne
dialektus volna. Mutatis mutandis ugyanez a
belÀtÀs ¢rv¢nyes a mindenkori kÀnonalkotÀsokra is. Egy mÀsik, nyelvt´rt¢net-elm¢leti
hasonlattal: az egyes kÀnonok az ûket megalkotÂ ¢rtelmezûi k´z´ss¢gek egymÀshoz k¢pest valÂ elhelyezked¢se szerint hasonlÁtanak
vagy k¡l´nb´znek, ahogyan a Schmidt-f¢le
hullÀmelm¢letben az egyes nyelvek. çm az
Ágy kialakulÂ kontinuum m¢gsem mentes
erûteljesebb szakadÀsoktÂl. Mint azt Szegedy-MaszÀk KosztolÀnyi nyilatkozatain kereszt¡l vallja, az anyanyelv k¡l´n´sen ¢les
hatÀrt szab a kÀnonok k´zeled¢s¢nek, cser¢j¢nek, ´sszeolvadÀsÀnak. Ezt jÂl p¢ldÀzza
Bloom emlÁtett k´nyve is.
Ha valaki, mint mindenki, a v¢g¢n, a listÀval kezdi a THE W ESTERN CANON olvasÀsÀt,
s ha ez a valaki t´rt¢netesen magyar irodalmÀr, akkor elûsz´r is a magyar müveket csekkolja le. HÀrom darabot talÀl, a àkaotikus korbanÊ. (Bloom az irodalomt´rt¢neti korpuszt
n¢gy korszakra osztja: àteokratikus korÊ [a kezdetektûl a k´z¢pkorig], àarisztokratikus korÊ [a
reneszÀnsztÂl a klasszicizmusig], àdemokratikus korÊ [a romantikÀtÂl a XIX. szÀzad v¢g¢ig] ¢s àkaotikus korÊ [XX. szÀzad].) A hÀrom
cÁmet n¢zegetve ä Attila JÂzsef, PERCHED ON
NOTHING'S B RANCH; Ferenc Juhasz, SELECTED POEMS; Laszlo N¢meth, GUILT ä r´gt´n
vilÀgossÀ vÀlik szÀmÀra, hogy noha a magyar
irodalom eszerint a nyugatihoz tartozik, ezek
kanonizÀlÂ ¢rt¢keinek k¡l´nb´zûknek kell
lenni¡k. Hiszen ha megk¢rdezn¢nk a dologrÂl jÂ n¢hÀny magyar irodalmÀrt, s vÀlaszaikat ´sszegezn¢nk, aligha j´nne ki ez a hÀrom mü. MÀr csak az¢rt sem, mert szÀmukra
nem is l¢tezik ilyen J. A.-k´nyv, hogy PER-

CHED ON NOTHING'S BRANCH (kb. A semmi
ÀgÀn gubbasztva), Ãgyhogy ez (bizonnyal) vÀlogatott verseinek valami angol kiadvÀnya lehet. Ugyanez a helyzet JuhÀsz Ferenc SELECTED POEMS-¢vel (VÀlogatott versek) kapcsolatban. Ami a harmadikat illeti, k¢ts¢ges,
hogy az irodalmÀrok k´zt v¢gzett felt¢telezett
k´zv¢lem¢ny-kutatÀs sorÀn a B þN (vagy talÀn
az I SZONY ?) beker¡lne az elsû ´tvenbe ä csak
a prÂzÀt tekintve. TalÀn nem olyan borzasztÂ
nagy k´ltûi tÃlzÀs azt ÀllÁtani, hogy JuhÀsz Ferencet ma iskolÀn kÁv¡l senki sem olvas MagyarorszÀgon. TehÀt a magyar irodalmÀr egy
kiss¢ ¢rtetlenkedve szeml¢li Bloom vÀlasztÀsÀt, ¢s ha megprÂbÀlja megmagyarÀzni, akkor homÀlyosan feldereng neki, hogy W. H.
Auden egyszer valami nagyon nagyot talÀlt
mondani JuhÀsz egyik vers¢rûl, sût ¢l a gyanÃval, hogy Bloom inkÀbb ez utÂbbi kijelent¢st olvashatta, mint a szÂban forgÂ verseket.
Az persze egyÀltalÀn nem k´telezû az angol nyelvü irodalom kitünû t´rt¢n¢sz¢nek,
elm¢l¢sz¢nek ¢s kritikusÀnak, hogy olyan nagyon sokat tudjon a magyar irodalomrÂl. çm
ha Ágy van, mi¢rt lenne k´telezû neki elv¢geznie a kanonizÀlÀs munkÀjÀt ez ismeretlen
ter¡leten?
Igen, a k¢rd¢s rossz. Bloom valÂszÁnüleg
felt¢telezi, hogy az a lista, amelyet a magyar
irodalom kitünû t´rt¢n¢szei, elm¢l¢szei ¢s
kritikusai ÀllÁtanÀnak ´ssze mint a magyar
irodalom kÀnonjÀt, nagyon mÀsk¢pp festene,
mint az ´v¢. °s e k¡l´nbs¢g abban leli magyarÀzatÀt, hogy Bloom ä a cÁmben vilÀgosan
jelzett intenciÂ szerint ä nem a magyar (vagy
bÀrmely mÀs) nyelvü irodalom kÀnonjÀnak
listÀjÀt kÁvÀnja adni, hanem a Nyugati KÀnon¢t.
De ¢pp az im¢nt jutottunk arra, hogy a
magyar irodalom a nyugatihoz tartozik. Ha
a Magyar KÀnon ä amelyben bizonnyal ott
vannak J. A. versei, Àm ha k¢t tovÀbbi hely
kiadÂ m¢g, akkor ezek bizonnyal nem a
Bloom Àltal kivÀlasztottak ä nem automatikusan adÂdik hozzÀ a Nyugati KÀnonhoz, akkor
valÂszÁnüleg van egy (vagy t´bb) olyan hely
Nyugaton, ahonnan jobban lehet lÀtni, mi valÂjÀban ¢s inkÀbb nyugati, mint a magyar irodalom terr¢numÀrÂl (mely, e tekintetben legalÀbbis, nem tartozik annyira a Nyugathoz).
Hol lehet ez a hely? (Ez itt a vicc-ziccerek
helye.)
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Ha mÀrmost a mi magyar irodalmÀrunk
tovÀbblapoz, a Nyugati KÀnonba felvett amerikai müvek hosszadalmas listÀjÀt n¢zegetve
alighanem elkezd erûs´dni benne a gyanÃ,
hogy, elûsz´r is, sokkal t´bb magyar k´nyv
f¢rne bele (mint hÀrom), valamint hogy, mÀsfelûl, az a bizonyos jÂ hely, ahonnan jobban
lehet lÀtni Nyugatot ä nevezz¡k centrumnak ä, tÀn nem is rendelkezik annyira sz¢les
horizonttal. Vagy legalÀbbis k´nnyebben engedi megt¢veszteni magÀt az ¢rz¢kek csalÀsÀtÂl: ami k´zelebb van, nagyobbnak lÀtszik.
Ha a Nyugati KÀnonban, a àkaotikus korszakÊ alatt felsorolt, ´sszes nem angol nyelvü
müvek szÀma 364, akkor egy francia bizonyosan nem venne fel 478 angol nyelvüt,
amik¢nt azt Bloom teszi. Ha az angol, amerikai, kanadai, ausztrÀl müvek el vannak k¡l´nÁtve, akkor egy n¢met nem tenn¢ KafkÀt,
Bernhardot, Celant, D¡rrenmattot ugyanazon cÁmszÂ ä àN¢metorszÀgÊ ä alÀ, amik¢nt
azt Bloom teszi. A tÀvoli dolgok elmosÂdnak.
Min¢l messzebb vannak, annÀl kisebbek. AnnÀl jelent¢ktelenebbek. AnnÀl kev¢sb¢ besz¢desek. De a legbesz¢desebb az, hogy Bloom
listÀjÀnak szÀmos t¢tel¢n¢l ott talÀljuk a zÀrÂjeles megjegyz¢st: à(fordÁtotta X. Y.)Ê. MuszÀj
megk¢rdezni: mire fordÁtotta? Nyugatira?
Az im¢nti gondolatmenet/k¢rd¢ssor persze ¢ppÃgy ¢rv¢nyes a fent nagyvonalÃan
´nazonos ¢s k´r¡lhatÀrolt eg¢szk¢nt koncipiÀlt àMagyar KÀnonÊ-ra is.
Amelynek Szegedy-MaszÀk csupÀn egy, ha
nem is ¢ppen a legkisebb hatalommal bÁrÂ,
diszkurzÁv Àgense.
Az amerikai szc¢nÀval valÂ ´sszevet¢s fontos lehet. Ott ugyanis a àkÀnonisÀgÊ probl¢mÀjÀt egy¢rtelmüen n¢hÀny vÀllaltan ideologikus ¢s politikai motivÀltsÀgÃ (s csak r¢szben
àszigorÃanÊ irodalom)kritikai irÀnyzat vetette fel, amikor egyre nagyobb teret kÁvÀntak
szentelni k¡l´nb´zû tÀrsadalmilag elnyomott
csoportok ÁrÂinak, olvasÂinak, müveinek.
Ennek lÀttÀn a konzervatÁvabb irodalmÀrok
megkongattÀk a v¢szharangot: mi lesz, ha az
oktatÀsban a klasszikusokat kiszorÁtjÀk a politikailag bizonnyal korrekt, Àm eszt¢tikailag
bizonnyal silÀny müvek, a radikÀlisok viszont
azt vÀlaszoljÀk e naiv sz¢plelkeknek, hogy mi
mÀs lenne a ti àeszt¢tikaitokÊ, mint ideolÂgiÀtok ä az uralkodÂ àDead White European
MaleÊ ideolÂgia ä korollÀriuma? (V´. àAz esz-

t¢tikai ¢lvezet mindig a fennÀllÂt legitimÀljaÊ ä
Adorno.)
MagyarorszÀgon furcsamÂd nem jelenik
meg nyÁltan ez a politikailag vÀllaltan ¢s ´ntudatosan elk´telezett irodalomkritikai irÀny
(n¢hÀny ä sok? ä egyre tompÀbb agy[ar]Ã
vaddisznÂt leszÀmÁtva), s lÀtszÂlagos egyet¢rt¢s honol az egy¢bk¢nt finoman fogalmazva durvÀn k¡l´nb´zû ¢rtelmezûi k´z´ss¢gek
k´z´tt a tekintetben, hogy az eszt¢tikai ¢rt¢k
a legfûbb ¢rt¢k, ¢s a politikÀt ä fûleg Ágy a
szabadsÀgba' ma mÀr ä ki kell k¡sz´b´lni,
vagy legalÀbbis ne politikai elk´telezetts¢ge
miatt szeress¡k ezt vagy azt az ÁrÂt, esetleg
annak ellen¢re prÂbÀljuk meg szeretni, esetleg stb.
Pedig nem Àrtana n¢ha egy kicsit nyÁltabban tematizÀlni a sajÀt pozÁciÂt, mielûtt Nietzsch¢bûl ¢s Foucault-bÂl kis etikettszabÀlygyÀrtÂ dogmatikusok, DerridÀbÂl ¢s Paul de
ManbÂl a szigorÃ irodalomtudomÀny alapjainak lerakÂi, der¢k konstruktorokra vÀrÂ fûm¢rn´kei lesznek; mielûtt elhissz¡k KosztolÀnyinak ezt a homo-antiideologicus-piskÂtÀt; ¢s mielûtt v¢gk¢pp kitiltjÀk a szak- ¢s Ãriemberek egyre exkluzÁvabb klubjÀbÂl az
ideolÂgiai meghatÀrozottsÀgokra rÀk¢rdezût.
(Mely utÂbbinak szem¢ben aki megÀllÀs n¢lk¡l ¢s egyre hangosabban szakmÀzik, az a
leggyanÃsabb ideolÂgiailag.) Mert Ágy kb. az
a helyzet alakult ki, hogy a valamelyest, valamely vonatkozÀsÀban nyÁltan politikai/ideolÂgiai müvek a sajÀt tÀborban bocsÀnatos, az ellenfelek¢ben megbocsÀthatatlan bün´knek
minûs¡lnek, mÀs müvek pedig, melyeknek
politikai/ideolÂgiai àhovatartozÀsaÊ nem k¢zenfekvû ä nos, hÀt azt term¢szetesen eszt¢tikailag ¢s csakis eszt¢tikailag vizsgÀljuk, de
szigorÃan eszt¢tikailag, a vak is lÀthatja, m¢g
az ellens¢g is, muszÀj neki elismerni, hogy
pÀrtatlanok vagyunk, hogy szigorÃan szakmai szempontok alapjÀn bÁrÀlunk. Az elsû
esetben az ellens¢ges objektumot politikailag/ideolÂgiailag, a mÀsodik esetben eszt¢tikailag denunciÀljuk, jÂllehet ¢rt¢kÁt¢let¡nk
alapja mindk¢t esetben ugyanaz volt. (Na,
melyik?) Az utÂbbi esetben az ¢rt¢kel¢sek
persze ritkÀn ilyen ¢lesen fekete-feh¢rek, de
ha megn¢zz¡k az egyes ¢rtelmezûi k´z´ss¢gek kÀnonjait, nagyon logikus ´sszef¡gg¢seket talÀlhatunk a politikai/ideolÂgiai elk´telezetts¢gi rendszerrel.
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Szegedy-MaszÀk MihÀly I RODALMI KçNOcÁmü k´nyv¢nek fûhûse, k¢ts¢g sem f¢rhet hozzÀ, KosztolÀnyi Dezsû.

NOK

(KosztolÀnyiii!!! Ady? Babits?) Kritikai-t´rt¢neti jellegü ÁrÀsaiban Szegedy-MaszÀk foglalkozik Babitscsal, KosztolÀnyival (hÀrom ÁrÀsban), Kem¢ny Zsigmonddal, Henry Jamesszel ¢s Virginia Woolffal, Adyval, valamint
RadnÂti MiklÂssal. Jameset ¢s Woolfot az angolszÀsz irodalmakban megl¢vû kanonikus
rangjukhoz illû reverenciÀval tÀrgyalja. RadnÂti eset¢ben az idegen nyelvü irodalmakban
el¢rhetû elismerts¢g vagy legalÀbbis viszonylag sz¢les k´rü ismerts¢g es¢lyeit latolgatja (s
mellesleg az egyik legjobb ÁrÀsnak lÀtszik).
TalÀn n¢mely olvasÂ szÀmÀra furcsÀnak tünhet, hogy Adyt rengeteg ä ¢s helyenk¢nt sÃlyos ä kritikai megjegyz¢ssel illeti, Àm ha figyelembe vessz¡k a Szegedy-MaszÀkhoz k´zel ÀllÂ ¢rtelmezûi k´z´ss¢gek AdyrÂl alkotott v¢lem¢ny¢t, akkor m¢rt¢ktartÂ ¢s ä nevezett ¢rtelmezûi k´z´ss¢g egyik kedvenc szavÀval ä àm¢ltÀnyosÊ ÁrÀsnak nevezhetj¡k a
HortobÀgy po¢tÀjÀrÂl szÂlÂt. Elt¢rû logika
alapjÀn, de hasonlÂk¢ppen minûsÁthetû A RAJONGñK -tanulmÀny: az elemz¢s komolyan
felveti a mü mai olvashatÂsÀgÀnak k¢rd¢s¢t,
m¢gpedig azon ¢rdekes ´sszevet¢s keret¢ben, miszerint nem lehets¢ges-e, hogy bizonyos t¢rben tÀvoli, de idûben k´zeli müvek
(p¢ldak¢nt B. E. Ellis AMERIKAI PSYCHñ-jÀt
hozza) esetleg jobban olvashatÂk, mint az
emlÁtett XIX. szÀzadi magyar mü. Tudval¢vû, hogy Szegedy-MaszÀknak szÁv¡gye Kem¢ny, monogrÀfiÀt Árt rÂla, tovÀbbÀ boldog
ûse, mindazonÀltal elemz¢se korrekt. IgazÀbÂl k¢t szerzû kanonikus rangjÀhoz nyÃl
hozzÀ, KosztolÀnyi¢hoz ¢s Babits¢hoz. Nem
egyenlû elûjellel. KosztolÀnyi¢t felfel¢ nyomja, Babits¢t lefel¢.
Szegedy-MaszÀk KosztolÀnyihoz valÂ viszonyÀnak l¢nyege, hogy egy minden kritikÀn fel¡l ÀllÂ g¢niusszal van dolgunk, aki
ÃgyszÂlvÀn t´k¢letes, nemcsak messze a legnagyobb magyar ÁrÂ, de reflexÁvebb ÁrÀsaiban
is mindent helyesen lÀt, mÀr a tÁzes ¢vekben
megmondta, amit Roman Jakobson vagy
Paul de Man csak ¢vtizedekkel k¢sûbb, mÀs
nemzetk´zi sztÀrok meg m¢g k¢sûbb, sût van,
aki mÀig nem tudja, amit pedig KosztolÀnyitÂl mÀr r¢ges-r¢g tudhatna. Babits ezzel

szemben a legt´bb k¢rd¢sben hibÀ(d)zik. öjra ¢s Ãjra, szinte k¢nyszeresen bukkannak fel
a hierarchizÀlÂ szembeÀllÁtÀsok: àBabits ÀllÀspontja ebben az esetben k¢ts¢gkÁv¡l maradibbnak,
sût talÀn elavultabbnak is nevezhetû KosztolÀnyi¢nÀl...Ê (23.) A Babitsot a àsz´vegk´z´ttis¢gÊ elv¢nek ¢rv¢nyesÁt¢s¢¢rt megdics¢rû mondatban sem mulasztja el azt a k´zbe¢kel¢st, mely
szerint KosztolÀnyi àl¢nyegesen nyitottabb fogalomk¢nt ¢rtelmezte az irodalmatÊ (29.). àNoha alkalmank¢nt Babits is hivatkozott irodalmÀrok munkÀira, ¢lete utolsÂ mÀsf¢l ¢vtized¢ben KosztolÀnyi
gyakrabban ¢lt ezzel a lehetûs¢ggel ä amit az¢rt ¢rdemes kiemelni, mert a k´ztudat Babitsot v¢li poeta
doctusnakÊ (35.). àAmikor k¡lf´ldi szerzû müveit
m¢ltatta, BabitstÂl elt¢rûen nem egys¢ges vilÀgirodalmi folyamatra, hanem nemzeti hagyomÀnyokra vonatkoztatottÊ (36.). (S az elûbbi naivitÀs, az
utÂbbi realitÀs.) à...KosztolÀnyi ä Babitscsal ellent¢tben ä f´lfigyelt az amerikai irodalom ´nÀllÂsÀgÀra...Ê (38.). àKosztolÀnyi tÀj¢kozottsÀga t´bb
vonatkozÀsban sokoldalÃbb volt, mint Babits¢ vagy
akÀr Szerb Antal¢Ê (42.). KosztolÀnyi àa fordÁtÀst elsûdlegesen a c¢l-, nem pedig a forrÀsnyelv
kultÃrÀjÀnak r¢szek¢nt fogta fel, ¢s elhatÀrolta magÀt attÂl a Babits Àltal is k¢pviselt eszm¢nytûl, mely
szerint a müfordÁtÀsnak arra kell t´rekednie, hogy
megûrizze vagy Àtmentse az eredeti sz´vegben adottnak vagy nyilvÀnvalÂnak f´lt¢telezett ¢rtelmet
¢s/vagy hangnemetÊ (43.). (Mondani sem kell,
Szegedy-MaszÀk hatÀrozottan az elûbbi mellett optÀl.) A konkr¢t fordÁtÀsszemelv¢nyekn¢l Ãgyszint¢n: KosztolÀnyi megoldÀsai mindig t´k¢letesek, tudjÀk a jel´lûk fontossÀgÀt,
Babits viszont ä TÂth çrpÀddal, SzabÂ Lûrinccel egyetemben ä a jel´ltek mocsarÀba
fÃl. (Erre m¢g visszat¢r¡nk.) A CSEH TROMBITçS elemz¢se kapcsÀn ÀllapÁtja meg, hogy
Babits vagy CsÀth müveit a hanyatlÀs¢rzet
jellemzi, KosztolÀnyi viszont ironikus (144.).
(Ezek sem ¢rt¢ksemleges deskripciÂk. HanyatlÀs¢rzet rossz, irÂnia ok¢. Ezzel m¢g
egy¡tt is rezd¡ln¢k, viszont KosztolÀnyi ¢letmüve dugig van hanyatlÀs¢rzettel, jelenszidÀssal, aranykorsÂvÀrgÀssal. Az eff¢le szelektÁv olvasÀsmÂdra szint¢n visszat¢r¡nk.)
KosztolÀnyi, nyilatkozatai szerint, m¢lyen
politika- ¢s ideolÂgiaellenes k´ltû. ¹n¢rtelmez¢seinek egyik centrÀlis kategÂriÀja: arisztokratikus. Ez, amik¢nt ¢lete ¢s gondolkodÀsa: kivÀltk¢ppen polgÀri.
Mint erûs (f¢lre)olvasÂhoz illik, erûsen ki-
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dekorÀlom n¢hÀny k´nyvemet. Ez nem
annyira indulatos ´r´mk´d¢s, inkÀbb szisztematikus munka. K¡l´n jel´l¢sek vonatkoznak
a szerzû tulajdonÁtott szÀnd¢kainak kiemel¢s¢re, k¡l´n jel´l¢sek a sz´veg v¢lt ´ndekonstrukciÂjÀnak locusaira, megint mÀs alÀhÃzÀsok, margÂn elhelyezett jelek, r´vidÁt¢sek a
sajÀt szempontjaimmal, mÀniÀimmal kapcsolatos sz´vegr¢szekre, fontosnak Át¢lt k¢rd¢seimre adott lehets¢ges vÀlaszokra. Gyakran
elûfordul, hogy ha nem vezetem fel a k´nyv
elej¢n szÂtÀrszerüen jel´l¢si ÃtmutatÂmat, bizonyos jeleket idûvel egyszerüen elfelejtek,
Ãjra Àt kell n¢znem elûfordulÀsaikat, hogy
rÀj´jjek, minek a jelz¢s¢re is szolgÀltak. T´bbek k´z´tt ez is szembesÁt azzal a tapasztalattal, hogy ez a ä v¢gsû soron, hogy Ãgy
mondjam, a jelenvalÂl¢t v¢gess¢g¢bûl adÂdÂ
ä k¢nyszerüs¢g sz¡lte megoldÀs, mely arra
szolgÀlna, hogy a mÀsodszori olvasÀst ler´vidÁtse, ¢s lehetûv¢ tegye, hogy ne kelljen az
eg¢szet ism¢t elolvasnom, csak a mÀr kijel´lt
àl¢nyegetÊ, nos, ez a megoldÀs voltak¢ppen
hermeneutikai hentesmunka, exegetikai executio. Aminek tudata gyakran m¢g akkor is
teljes ÃjraolvasÀsra k¢sztet, ha nagyjÀbÂl a
korÀbbi jel´l¢sek ¢s csak azok bizonyulnak
àhely¢nvalÂnakÊ.
Van azonban n¢hÀny jel´lû, amit nem Àll
mÂdomban elfelejteni, mert ahhoz jel´ltje
tÃlsÀgosan sürün fordul elû az irodalomrÂl
szÂlÂ irodalom margÂin. Ilyen az àSzFIÊ, korÀbbi, igazsÀgtalan vÀltozatÀban àPMHÊ. E
gyakran felbukkanÂ akronimÀk feloldÀsa:
àszerzûi filozof¢ma id¢zveÊ, àpoetolÂgiai
munka helyettÊ. Ez a jel´l¢s, r´viden, arra
vonatkozik, hogy szÀmos irodalomkritikus,
-t´rt¢n¢sz ¢s -elm¢l¢sz egy szerzû, mü po¢tikai jellemz¢s¢n¢l elsûsorban vagy kizÀrÂlag
magÀnak a szerzûnek vagy a szerzûihez gyanÃsan k´zel ÀllÂ szÂlamnak mübeli vagy mÀs
megnyilatkozÀsaibÂl vett ´njellemz¢s¢t, deklaratÁv kijelent¢seit (vagy a szÂlam[ok] ´nreflexÁv maximÀit) id¢zi, s ezzel az elemz¢st
egyÃttal elint¢zettnek is v¢li. Az SzFI persze
korÀntsem azonos a PMH-val, de ha a PMH
hiÀnyzik, akkor a kritikusnak szÀmolnia kell
azzal, hogy SzFI-aktusa jelentûsen veszÁt
performatÁv erej¢bûl. Term¢szetesen nem
annak a sz¢les k´rben elterjedt ä pozitivizmusellenesnek szÀnt, de a pozitivizmus ismeretelm¢let¢ben megragadt ä etikettszabÀly-

nak lenn¢k itt apostola, tÀnc- ¢s illemtanÀra,
mely szerint a rendes irodalomtudÂs mindent csak az adott mübûl vehet, s minden
egyebet, amit tud, felejtsen el, szakÁtson ki
abbÂl az intertextusbÂl, amellyel a mü szÀzezerszeresen ´ssze van szûve, amelybûl lehetetlen kiszakÁtani. M¢g csak nem is arrÂl van
szÂ, hogy a szerzûi nyilatkozatok, ´nreflexiÂk
olykor t¢vesek, f¢lrevezetûk, mÁtoszgyÀrtÂk,
hazugok s a t´bbi, ¢s ¢ppen ezt tudnÀnk kimutatni csak a müre koncentrÀlÂ szoros olvasatunkkal, igazmondÂ mÂdszer¡nkkel, tudomÀnyunk m¢g nagyobb dicsûs¢g¢re. A
szerzû ´n¢rtelmezû nyilatkozata m¢g akkor is
primus inter pares, m¢gpedig minden valamelyest k¢pzett ¢rtelmezû szÀmÀra, ha nem
akarja. Mind´ssze arrÂl besz¢lek, hogy nincs
mÂdszer, amely megkÁm¢lne a gondolkodÀs
kÁnos k´teless¢g¢tûl. Szegedy-MaszÀk p¢ldÀul szÀmos k´r¡lm¢ny figyelembev¢tel¢vel arra a k´vetkeztet¢sre jut, hogy sok tekintetben
k¢telyekkel kell ¢ln¡nk ´zv. KosztolÀnyi Dezsûn¢nek az elhunyt k´ltûrûl Árt k´nyve hiteless¢g¢t illetûen. T´k¢letesen egyet¢rtek,
csak azt tenn¢m hozzÀ, hogy az inkriminÀlt
ÁrÀsmü pÂtolhatatlanul informatÁv olvasmÀny
¢ppen azokat a dolgokat illetûen, amelyek eset¢ben sz¢pÁtget¢st, maszatolÀst, ferdÁt¢st, hazugsÀggal fel¢rû elhallgatÀsokat ¢s hasonlÂkat gyanÁtunk. Az olvasÀs müv¢szete t´bb,
mint az ¥ la lettre olvasÀs r¢v¢n elûÀllÂ àelemi
t¢nyekÊ szÀmbav¢tele. Ezt a nem oly velûtrÀzÂan Ãj belÀtÀst persze Szegedy-MaszÀk is nagyon jÂl tudja ¢s alkalmazza ä errûl a fenti
p¢lda ¢s majd' minden ÁrÀsa meggyûzhet
benn¡nket ä, csak egy id¢zetn¢l ¢s bizonyos
meghatÀrozÂ hagyomÀnyok k´r¢ ¢pÁtett kontextualizÀciÂjÀban bizonyul egy kicsit tÃl hisz¢kenynek. Szegedy-MaszÀk tehÀt igazÀbÂl
nem marasztalhatÂ el az SzFI (PMH) àbün¢benÊ mint sorozatos elk´vetû. Az egy sÃlyos
p¢ldÀny azonban, amely felbukkan nÀla
(t´bbsz´r is), komoly kanonizÀciÂs k´vetkezm¢nyekkel terhes ä vagy legalÀbbis egy jÂl ismert eszt¢tikai elk´telezetts¢g bevett argumentÀciÂjÀt szokta szolgÀlni ä, ez¢rt bÀtorkodtam elûhozakodni a probl¢mÀval.
A n¢hÀny aprÂbb eset k´z´tt emlÁthetû,
hogy A RAJONGñK jellemeinek k¢rd¢ses ´nazonossÀgÀt, illetve belsû bizonytalansÀgÀt illusztrÀlandÂ ugyan utal n¢hÀny sz¡zs¢elemre, a verdiktet azonban fûk¢nt a szereplûk
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aforisztikus ´njellemz¢seinek beid¢z¢se alapjÀn mondja ki Szegedy-MaszÀk (91ä92.). A
szimbÂlum ¢s szimbolizmus k¡l´nb´zû felfogÀsairÂl ¢s mük´d¢s¢rûl Baudelaire, Mallarm¢ vagy Jehan Rictus k´lt¢szet¢ben kizÀrÂlag az emlÁtett szerzûk (´n)reflexÁv nyilatkozataira hagyatkozva ¢s azokat k¢szp¢nznek
v¢ve (129ä131.) halad tovÀbb Ady k¢rd¢ses
szimbolizmusÀnak tÀrgyalÀsa fel¢. Az AdyrÂl
szÂlÂ tanulmÀny egyik konklÃziÂjÀt mÀr a bevezetûben is megemlÁti: àAmennyiben a szem¢lytelen ¢s vallÀsi ¢rtelemben hitetlen Mallarm¢
volt a szimbolizmus meghatÀrozÂ alakja, nagyon is
k¢ts¢ges, hogy az Ï¢n voltam ör, a vers csak cifra
szolgaÎ magatartÀs ´sszeegyeztethetû-e a szimbolizmussal.Ê (9.) °s ez az Ady-id¢zet lenne az a
bizonyos sÃlyos p¢ldÀny.
Annyi mindent besz¢lt ´ssze a verseiben
Ady, mi¢rt ¢pp ezt az egy¢bk¢nt hÁres-hÁrhedt, sokat id¢zett nyilatkozatot higgy¡k el
vagy t¡ntess¡k ki. SzÀmomra Ãgy tünik, ez a
mondat inkÀbb az ´nfelnagyÁtÂ, egomÀniÀs
Ady jellegzetes megnyilatkozÀsai k´z¢ tartozik, ¢s nem sz¡ks¢gk¢ppen abba az ¢rtelmez¢si tartomÀnyba, ahovÀ az emlÁtett hagyomÀny s¢mÀja alapjÀn ¢rteni szoktÀk, ti. hogy
Ady itt mintegy bevallja, hogy nem annyira
àa formaÊ ¢rdekli, mint àa tartalomÊ, avagy
a àformamüv¢szk¢ntÊ szÀmon tartott irigyek
¢s ellens¢gek szÀmÀra: hogy slendriÀn. így
¢rtik, de ne higgy¡k, hogy ´r¡lnek az àûszintes¢gnekÊ, a l¢nyeg, hogy a KosztolÀnyi ¢s
Babits ä akik ugye nem nagyhangÃ ´njel´lt
forradalmÀrok, hanem a kifinomult sz¢ps¢g
szer¢ny zsenijei ä Àltal k¢pviselt eszt¢tista k´lt¢szeteszm¢nyt szembe lehessen vele ÀllÁtani.
A sz¢p müv¢szit a csÃnya ideolÂgiaival. A kulturÀlt-polgÀrit a proli-prosztÂval. (S ha elûbbi
utÂbbit ¢ppen e divÁziÂ alapjÀn csodÀlja, annÀl rosszabb.) A szokÀsos ellenszlogen Babits
aforizmÀja: àNem az ¢nekes sz¡li a dalt: / A dal
sz¡li ¢nekes¢tÊ (MINT FORRñ CSONTOK A MçGLYçN ). Ez a szimbolizmus credÂjÀnak is l¢nyeges r¢sze. A ma teoretikusai ezt szeretik:
a szerzû nem mindentudÂ demiurgoszk¢nt,
lÀngoszlopk¢nt, vÀteszk¢nt prezentÀlja magÀt, hanem a nyelv ¢s a po¢tikai tropolÂgia ´nmozgÀsÀnak szubjektumak¢nt. Nem
annyira uralni akarja a (k´ltûi nyelv)jÀt¢kot,
mint inkÀbb Àtengedi magÀt a vele jÀtszott jÀt¢knak, nem annyira az û g¢niusza besz¢l a
nyelvben, mint inkÀbb a nyelv g¢niusza besz¢l benne.

Az emlÁtett ¢rtelmez¢si s¢mÀt megerûsÁteni lÀtszik a fenti Ady-id¢zet k´zvetlen sz´vegk´rnyezete: àA tolakodÂ GrÀciÀt ell´ktem, / °n
nem büv¢sznek, de mindennek j´ttemÊ (HUNN, öJ
LEGENDA). Azt gondolom azonban, tÃlsÀgosan hisz¢keny e szokÀsos ¢rtelmez¢s: Adyt,
amik¢nt ismerj¡k, ¢ppÃgy a dalai sz¡lt¢k,
n¢lk¡l¡k csak egy gûg´s kis àsenki, gnÂm, nyavalyÀsÊ àT´kmag JankÂÊ lenne, aki mÀr ¢let¢ben eltünt volna a t´rt¢nelem s¡llyesztûj¢ben. Hogy nem Ágy t´rt¢nt, az nem mÀsnak,
mint sz´vegei(hatÀst´rt¢net¢)nek a teljesÁtm¢nye. °rdemes tehÀt elgondolkodni a po¢tikai vÀlaszon is. ¹ntudat, ´n¢rzet, ´nhitts¢g (¢s ´nkanonizÀlÀs) dolgÀban ugyanis
nincs l¢nyeges k¡l´nbs¢g k´z´tt¡k, legfeljebb a viselked¢si strat¢giÀban. Babits persze
alkalmas figura volt arra, hogy Ady ¡resen
maradt hely¢t a nemzeti nagy poeta laureatus bombastus leopardus nambervan szerep¢ben bet´ltse, mert a kor csak meghatÀrozott magatartÀsmÂdokat ¢s k´ltûi imidzseket enged oda, KosztolÀnyi viszont mÀr az
elej¢n elszÃrta, az Àltala megteremtett figurÀnak ugyanis es¢lye sem volt erre a szerepre.
Ez¢rt, hogy a büv¢sznek j´tt KosztolÀnyi a
hÃszas ¢vek k´zep¢n kezd besokallni GrÀciÀbÂl, ¢s a àszeg¢ny kisgyermeketÊ àbÃs f¢rfiraÊ prÂbÀlja ÀtÁrni, nem sok sikerrel. Mindenesetre
KosztolÀnyi, rendes erûs k´ltûh´z illûen, kizÀrt dolognak tartja, hogy ne û legyen a nemzet szeme f¢nye. (àA nemzet k´ltûje ä Árja KosztolÀnyin¢ AZ ADY-V ITA cÁmü fejezetben ä, ez
a kifejez¢s [KosztolÀnyi] szÀmÀra nem tartalmatlan szÂvirÀg. Igenis, û a magyar nemzet, az eg¢sz
nemzet k´ltûje akart lenni, mindig az akart lenni...Ê De KosztolÀnyi levelez¢s¢bûl is, a kezdet
kezdet¢tûl folyamatosan dokumentÀlhatÂk a
zseni´ntudat, ´nmaga legnagyobb magyar
k´ltûk¢nt valÂ elgondolÀsÀnak nyilvÀnvalÂ
¢s k¢tely n¢lk¡li nyomai, k¢sûi versei pedig
t¢nyk¢nt r´gzÁtik.)
Az emlÁtett ¢rtelmez¢si s¢ma megszilÀrdÁtÀsÀban egy¢bk¢nt maga Babits ¢s KosztolÀnyi jÀtssza a legjelentûsebb szerepet. °s ä Àtt¢telesen ä Ady. Az ¢rtekezû jellegü ÁrÀsokban
¢ppÃgy, mint a versekben. Babits p¢ldÀul
alighanem igen hat¢konyan seg¢dkezett PETýFI °S ARANY cÁmü opusÀval, amelyben ä
noha ezt t´bbsz´r igyekezett cÀfolni ä Arany
fedûn¢v alatt magamagÀnak adja a bab¢rkoszorÃt a Petûfi fedûn¢v alatt futÂ Adyval
szemben, m¢lyen fÀjlalva az igazsÀgtalansÀ-
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got, hogy a jelek szerint nem sok ´sszef¡gg¢s
lehet ak´z´tt, ki hogy tempÂz ¢s hogy isten¡l.
Petûfi (Ady) naiv, f¢lmüvelt, ¢rz¢ketlen, felszÁnes, lÀtvÀnyoskodÂ, pongyola sutyerÀk;
Arany (Babits) bonyolult, müvelt, ¢rz¢keny,
m¢ly, szem¢rmes, gondos arisztokrata. (Aki
nem hiszi ezt az ´sszef¡gg¢st, jÀrjon utÀna
Babits 1909-es ADY -ANALíZIS-¢nek, ¢s vesse ´ssze a PETýFI °S ARANY -nyal.) Term¢szetesen KosztolÀnyi jÂl ismert àAdy-revÁziÂjaÊ
is jelentûs szerepet jÀtszott, amely a homo aestheticus ideolÂgiÀja alapjÀn tÀmadta Ady ideologikussÀgÀt. KosztolÀnyi ilyen irÀnyÃ meggyûzûd¢s¢n azonban (nem oly) furmÀnyos
mÂdon ¢s nem utolsÂsorban Adynak a N°GY
FAL K¹Z¹TT-rûl, KosztolÀnyi elsû k´tet¢rûl
szÂlÂ recenziÂja hagyott maradandÂ nyomokat, mely KosztolÀnyi eleve meglevû ellens¢gess¢g¢t fatÀlissÀ erûsÁti. Ennek az Ady-ÁrÀsnak az egyik legl¢nyegesebb binÀris oppozÁciÂja az à¢letes ÁrÂÊ ¢s az àirodalmi ÁrÂÊ szembeÀllÁtÀsa, melynek Ady-f¢le hierarchizÀlÀsÀban
term¢szetesen az elûbbinek van primÀtusa.
KosztolÀnyi simÀn beles¢tÀl àaz ellenf¢l szupplementÀris csapdÀjÀbaÊ (sajÀt terminusom, lÀsd
Kalligram, 1998/7ä8ä9. 4. o.), s maga is mindv¢gig ¢rv¢nyesÁti, term¢szetesen a hierarchia
megfordÁtÀsÀval. Ady ilyeneket Ár: KosztolÀnyinÀl à[n]¢ha nem tudjuk: mi volt olvasmÀny, mi
volt ´tlet s mi volt bensû, lÁrai f´lfakadÀs? ...fogadok bÀrmi p¢nzbe, hogy hÃs-v¢r asszony nincs
egyetlen szerelmes verse m´g´tt sem... Emberi dokumentumokat nem kÁnÀl û, mert nem kÁnÀlhat...
ý müv¢sz, û k´ltû, û ÁrÂ, nem tudom, hogy mindenkivel meg tudom-e magam ¢rtetni: û irodalmi
ÁrÂ. Bevallom, hogy az ¢n szÀmbÂl nem ¢ppen dics¢ret ez ma...Ê S v¢geredm¢nyben az alapk¢rd¢s az, àszabad-e az ¢letet, mely cselekv¢st jelent,
betüs ÀlmodozÀsokra elfecs¢relni?Ê.
Ahogy az essz¢kben, Ãgy a versekben is,
ahogy BabitsnÀl, Ãgy KosztolÀnyinÀl is,
visszat¢rû s¢ma a hangoskodÂ, lÀtvÀnyoskodÂ à¡res poseurÊ-´k ¢s a halk szavÃ, gazdag,
¢rz¢keny, kifinomult alkotÂk szembeÀllÁtÀsa.
A bunkÂ csûcsel¢k csak a festett v¢rz¢sre figyel, de nem veszi ¢szre a hallatlan bonyolult, presziûz, finom lelkek/versek takart sebeit ä tudjuk meg p¢ldÀul Babitsnak az
ARANY JçNOSHOZ int¢zett vers¢bûl: àcintÀny¢rral mulatnak mÀr a szittyÀk / s rejtett kincset
sejteni rÀ nem ¢rnekÊ. A àpongyolaÊ versus
àformamüv¢szÊ t¢mÀjÀra: àki v¢rig¢ket, pon-

gyolÀn, szeret, / az versemet ezentÃl ne olvassaÊ
(SZONETTEK ). Az àAdy-p´rbenÊ KosztolÀnyi
Àltal legsÃlyosabbk¢nt felhozott prÂf¢tavÀd
¢ppÃgy jelenik meg BabitsnÀl: àfestett c¢ljuk
puszta semmiÊ, s ez ¢rdekes mÂdon ´sszekapcsolÂdik a kor modern jelens¢geivel, lÀtvÀnyossÀgaival, Ãj fogyasztÂi kultÃrÀjÀval szembeni idegenked¢ssel ¢s ellens¢gess¢ggel:
àrosszkor sz¡lett¡nkÊ, panaszolja Babits (FESTETT C°L, PUSZTA SEMMI ). Ugyanez KosztolÀnyi-f¢le kiszerel¢sben: àMit a csalÂ prÂf¢tÀk csÀcsogÀsa, / nem alkuszom ¢n semmif¢le rÃttal, / se
a labdÀk¢rt ordÁtÂ t´meggel, / se szÀmarÀnyokkal,
se Hollywood-dal. / Tûlem locsoghat megvÀltÂ ig¢ket / s unalmas ûr¡lts¢geket az ¢p ¢sz, / nem az
eny¢m a szÀzad rongy bohÂca, / se a felhûkbe z´rgû,
bamba g¢p¢sz. / Nem kell hatalmasoknak Ãri konca, / s a milliÂktÂl olcsÂ-Âcska kegy.Ê (K ¹LTý A
HUSZADIK SZçZADBAN.) Vagy a mindezeket
´sszegzû Marcus Aurelius: àCsÀszÀri fels¢g, /
emberi nagysÀg, / roppant pogÀnysÀg / ´r´k igazza,
/ bamba t´megbûl visszahÃzÂdÂ, / trÂn magasÀban
egyed¡l ¢lû, / koldus imperÀtor. // Nem kancsal
apostol, / nem zagyva keletnek elmebetegje, / ... /
megvetve, mi barbÀr, / mindazt, mi hazugsÀg. //
Semmi, ami barbÀr / nem kell soha n¢kem, semmi,
ami bÀrgyÃ. / Nem kellenek ûk se, kik titkon az ¢ggel / rÀdiÂn besz¢lnek, a jÂsok, a boncok, / a ferde
vajÀkos, ki cifra reg¢knek / gûz¢be botorkÀl, cs¡rhe-silÀnyok, / kik csalva, csalatva egy jelre lehullnak, / s Ãgy fintorog arcuk, / mint a bolond¢.Ê
De az à°n voltam ör, a vers csak cifra szolgaÊ
versus àNem az ¢nekes sz¡li a dalt: / A dal sz¡li
¢nekes¢tÊ ellent¢tpÀr k´r¢ szervezûd´tt ¢rtelmezûi s¢ma leginkÀbb az¢rt nagyon vicces
eset, mert az Ady-sorban ä egy¢bk¢nt kifejezetten Babitsra jellemzû megoldÀs ä a n¢velûnek az àörÊ elûtti bÀntÂ hiÀnya nem mÀsra,
mint versel¢si okra vezethetû vissza, magyarul, hogy kij´jj´n a jambus. Vagyis azt, amit
a k´ltû àtartalmilagÊ ÀllÁt, àformailagÊ hazudtolja meg: a cifra szolga uralja az ör megfogalmazÀsÀt. A filozof¢mÀt fel¡lÁrja a po¢ma. Erre
azt lehetne mondani, hogy, bizony, ¢ppen ez
bizonyÁtja, hogy Ady slendriÀn, slampos verselû. Viszont ha Ágy ¢rtj¡k, akkor az ellenp¢ldak¢nt szerepeltetett Babits a p¢ldaszerü esete az eff¢le erûszaktev¢seknek: û az, aki a
prozÂdia oltÀrÀn minden szemantikai Àldozatra, sût gyakran nyelvhelyess¢gi hibÀkra
k¢pes. Az ikes ¢s iktelen ig¢k mint olyanok
ritkÀn zavarjÀk rÁmhelyzetben, szinte nem

1042 ã Figyelû

marad ¢kezet a hely¢n, a ritmus kedv¢¢rt
semmilyen szÂsz´rnyetegtûl ¢s neologizmustÂl nem riad vissza, a pÀrhuzamos szerkeszt¢sü (tag)mondatoknÀl a pÀrhuzamossÀgot
jel´lû k´tûszÂt vagy vonatkozÂ n¢vmÀst a
metrum k¢nye-kedv¢re alakÁtja, a szÂrend
olykor az olvashatatlansÀgig inverz ¢s sorolhatnÀnk. A szÂban forgÂ Babits-id¢zet egy¢bk¢nt olyan versbûl szÀrmazik, amely ¢ppen
àformailagÊ meglehetûsen slendriÀn, ad hoc
rÁmek, heveny¢szett metrika, a metaforika viszont ezÃttal sz¢pen fel¢pÁtett.
De a megmerevedett s¢ma ellen szÂl az is,
hogy BabitsnÀl ¢ppÃgy elûfordulnak az
Ady¢hoz hasonlÂ kijelent¢sek, p¢ldak¢nt emlÁthetn¢m A LíRIKUS EPILñGJç-t, amely sokkal
erûsebben nyilatkoztatja ki azt a szeml¢letmÂdot, amelyet az id¢zett HUNN, öJ LEGENDA-locus alapjÀn Adyhoz szoktak k´tni. (àCsak
¢n birok versemnek hûse lenni, / elsû s utolsÂ mindenik dalomban / ... / mert ¢n vagyok az alany ¢s
a tÀrgy, / jaj ¢n vagyok az Âmega s az alfa.Ê)
°s az im¢nt BabitsrÂl elmondottak nagyjÀbÂl KosztolÀnyira is Àllnak. El¢g, ha csak a
Szegedy-MaszÀk Àltal id¢zett kisszÀmÃ mintÀra pillantunk, ¢s a mÀr emlegetett hibÀkba
¡tk´z¡nk, pl. az 57. oldalon id¢zett Browning-Àtk´lt¢sbûl a n¢velû bÀntÂ hiÀnyÀra:
àmegtette a halÀl mÀr magÀ¢tÊ, vagy az ig¢k
ikes/iktelen voltÀnak semmibev¢tel¢re: às a
vÀltozÀs ¡nneplû-ijedelmes / lÀzÀban elveszÊ. Az
´najnÀrozÀs szint¢n meglehetûsen gyakori
t¡nem¢ny KosztolÀnyinÀl, de a rendesen az
Ady nev¢vel tÀrsÁtott ´nistenÁt¢s sem ritka,
el¢g, ha csak egyik legismertebb vers¢re, az
ars poeticaszerü ESTI K ORN°L °NEK°-re gondolunk: miutÀn leosztott mindenkit, aki a
m¢lys¢get k¢ri szÀmon (àMinden bÃvÀrnak oly
nagy / a k¢peÊ), im-Ágyen szÂla a k´ltû ´nmagÀhoz: àkirÀlyi ´szt´n´ddel / ismersz-e m¢g felettest?Ê, àl¢gy mint a semmi, / te mindenÊ. Vagy mÀsutt: àRecsegjen a mÃlt s a bÀrgyÃ j´vû is, / nekem
magasabb kincset kell megÂnom. / Uralkodom tüzhÀnyÂ krÀter¢n is, / m¢g Àll a trÂnom. / °n ´nmagamat ´nmagammal / m¢rem. / Szavam ha hull,
t´m´r aranybÂl / ¢rem. / Mindegyiken k¢pmÀsom,
mint kirÀly¢, / s a perem¢n / a gûg´s ÁrÀs: / ¢n.Ê
Ceterum censeo, Ady, ¢ppen egomÀniÀjÀbÂl k´vetkezûen, olyan sokf¢lek¢ppen szituÀlta magÀt ¢s k´lt¢szet¢t, annyif¢le trÂpus,
szerep, manÁr, zsÀner, pÂz fordul elû nÀla,
hogy mÀr csak ezek sokasÀga is ÂvatossÀgra

kell hogy intsen benn¡nket, amikor heveny
vilÀgrendrakÀsi tev¢kenyked¢s¡nk lÀzÀban a
àk´nnyebb kezelhetûs¢gÊ egynemüsÁtû k¢sztet¢s¢nek enged¡nk.
(Import irodalomkritika ¢s ideolÂgiai ´nreflexiÂ) Mint most mÀr sok ¢ve m¢g t´bb magyarorszÀgi kritikus, Szegedy-MaszÀk MihÀly
irodalomkritikai tev¢kenys¢ge is a hermeneutika ¢s a dekonstrukciÂ kettûs vonzÀsÀban Àll. Pontosabban mozog. MÀr csak ez¢rt
is ¢rdemes megjegyezni egy ezzel kapcsolatban felmer¡lû elm¢leti probl¢mÀt. A dekonstrukciÂ ¢rvel¢s¢ben ä csakÃgy, mint a
hermeneutikÀ¢ban ä van jÂ n¢hÀny fontos
univerzalisztikus ig¢nybejelent¢s: ahogy hermeneutika a meg¢rt¢s elûzetess¢g-struktÃrÀjÀt vagy egy mü ignorÀlhatatlan hatÀst´rt¢neti szituÀltsÀgÀt nem valamely speciÀlis ¢rtelmezûi mÂdszer halvÀny seg¢dfogalmÀnak
gondolja, Ãgy a dekonstrukciÂ sem elsûsorban azzal b¡szk¢lkedik, hogy olyan rendkÁv¡li ¢s erûsen formalizÀlt metodolÂgiai eljÀrÀsrend birtokosa, mely egyed¡l teszi lehetûv¢ bizonyos igazsÀgok kider¡l¢s¢t, megt´rt¢n¢s¢t. CsupÀn ä ´n¢rtelmez¢se szerint ä rÀirÀnyÁtotta a figyelmet a sz´vegekben (mÀr)
mindig is mük´dû dekonstrukciÂra, s jÂllehet kitartÂ figyelm¢nek k´sz´nhetûen esetleg
¢lesebb szeme van a sz´veg, a nyelv àstrukturÀlis tudattalanjÀnakÊ (Derrida) vizsgÀlatÀban,
a dekonstrukciÂt mint (ÀltalÀnos) szignifikÀciÂs t´rt¢n¢st nem a dekonstrukciÂ mint (speciÀlis) diszkurzÁv stÁlus hozta l¢tre, mint ahogyan a Freud utÀni episzt¢m¢ sem Ãgy tudja,
hogy tudattalan lelki folyamatok csupÀn a
huszadik szÀzadi (inter)szubjektivitÀst hatÀrozzÀk meg. °s ahogyan az elûÁt¢let gadameri àrehabilitÀciÂjÀnakÊ is egyebek k´z´tt ¢ppen az az ¢rtelme, hogy a àfelvilÀgosultÊ racionalista elûÁt¢lettel szemben ÀltalÀnos ¢rv¢nnyel bizonyÁtsa az elûÁt¢letek kik¡sz´b´lhetetlens¢g¢t, sût n¢lk¡l´zhetetlens¢g¢t. Az,
hogy egy elm¢let masszÁvan teszteli ´nn´n (¢s
mÀs) tudÀsa t´rt¢neti relativitÀsÀrÂl szÂlÂ tudÀsÀt, nem inkonzisztens azzal, hogy transzhistorikus univerzÀl¢krÂl szÂlÂ (hipo)t¢ziseit
is tesztelje.
A minde müveletek lehetûs¢gfelt¢tel¢t k¢pezû ÀltalÀnos struktÃramozzanat az ¢nonc¢/¢nonciation (kimondott/kimondÀs) megk¡l´nb´ztet¢se. Az ilyen müveleteket alkal-
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mazÂ kritikus, akÀr idealista (a jelent¢sek jel´lûktûl f¡ggetlen, identikus idealitÀsÀban
hisz), akÀr materialista (a jelent¢stermel¢st a
jel´lûk differenciÀlis jÀt¢kÀnak gondolja),
v¢gre kell hajtania az ¢nonc¢nek mint az ¢rtelmez¢s egyetlen valÂsÀgÀnak ideiglenes
àzÀrÂjelbet¢tel¢tÊ. Ennek folyamatos ¢rv¢nyesÁt¢se nyilvÀn roppant megerûltetû, Ãgyhogy a kritikus rendszerint az ab ovo meglevû eszt¢tikai-ideolÂgiai-politikai-¢lett´rt¢neti
àdecÁziÂÊ (az ¢rvel¢seket irÀnyÁtÂ elûzetes
preferenciaviszonyok) szerint vÀltogat, s aszerint vizsgÀlja az ¢nonciation àdenegÀciÂsÊ (Lacan) hatÀsait, vagy fogadja el àelemi t¢nyk¢ntÊ az ¢nonc¢t.
Az ideolÂgiai-politikai ´nreflexiÂ hiÀnya a
mai magyar kritikÀban csak kisebb r¢szben
magyarÀzhatÂ azzal, hogy a '89 elûtti viszonyok miatt mÀr mindenkinek herÂtja van tûle. Sokkal inkÀbb azzal, hogy akkor sem volt ä
mert nem lehetett ä ¢s azÂta sem alakult ki
komoly hagyomÀnya ¢s gazdag kultÃrÀja
az ideolÂgiai-politikai ´nreflexiÂnak. A politika ma MagyarorszÀgon, ¢ppÃgy, ahogy '89
elûtt, leggyakrabban lojalitÀselvü gombnyomkodÀst ¢s dialÂgusk¢ptelen, gûg´s, tagolatlan
ellens¢ggyalÀzÀst jelent. °s a magyar irodalomkritika, noha a hÀtt¢rben a nagy hagyomÀnyÃ ideolÂgiai-politikai preferenciÀk vÀltozatlanul ä vagy aprÂbb vÀltozÀsokkal ä tovÀbbra is meghatÀrozÂ ¢rv¢nnyel mük´dnek
benne, egy cs´ppet sem segÁt ebben. Akik
szÀmÀra ez abszurdan hangzik, azok szÀmÀra
¢rdemes megjegyezni, hogy a legbefolyÀsosabb nyugati irodalomkritikÀk szinte elûÁrjÀk
ezt, s az csak a magyar import büv¢szmutatvÀnya, hogy az ilyen jellegü ´nreflexiÂtÂl
àmegtisztÁtvaÊ forgalmazzÀk ezeket.
Szegedy-MaszÀk MihÀly, Ãgy tünik, elt´k¢lten azok tÀborÀba tartozik, akik ezt a kultÃrÀt nem fogjÀk gazdagÁtani, pedig b´lcsess¢ge, müvelts¢ge ¢s megfontoltsÀga kivÀltk¢ppen alkalmassÀ tenn¢ erre is. Aki az I RODALMI KçNONOK olvasÀsÀval kezd ismerkedni a szakter¡lettel, ugyancsak elcsodÀlkozik
majd, ha megtudja, milyen hihetetlen menynyis¢gü sz´veg foglalkozik a nemzetk´zi szakirodalomban az irodalmi kÀnonok k¢rd¢seivel, de m¢g inkÀbb meglepûdik, ha megtudja, hogy a d´mpinget kivÀltÂ ¢s fenntartÂ
probl¢mÀk alapvetûen politikai term¢szetüek. De ezt nem Szegedy-MaszÀk k´nyv¢bûl

fogja megtudni. Hiszen abban azt lÀtjuk,
hogy m¢g Ady eset¢ben is, ahol pedig maga
hangsÃlyozza, hogy az egyik legkomolyabb
neh¢zs¢get k´lt¢szet¢nek ¢s hatÀst´rt¢net¢nek ideolÂgiai-politikai vonatkozÀsai jelentik,
esz¢be sem jut, hogy, akÀr csak egy mondat
erej¢ig is, belekapjon a probl¢mÀba. Mely
utÂbbi nyilvÀn jÂval szerteÀgazÂbb, mint
hogy a komenizmusba' minden mÀsodik ÀltalÀnos iskola valamely frekventÀlt fertÀlyÀn
ott volt az Ady-id¢zet, mely szerint, ugye, miÂta ember n¢zne az ¢gre, v´r´s csillag lett
volna a rem¢nye.
Szegedy-MaszÀk Ady-ÁrÀsÀnak b´lcs konklÃziÂja: àA huszadik szÀzad legv¢g¢n nagyon neh¢z ¢rdemlegeset mondani Ady k´lt¢szet¢rûl. Legjobb versei mutatnak n¢mely hasonlÂsÀgokat a
szimbolizmussal. Müveinek olyan jellemzûi, melyek
szembeÀllÁtjÀk ezzel az irÀnyzattal, rendkÁv¡l szorosan f¡ggnek ´ssze MagyarorszÀg politikai mozgalmaival. Kev¢s k´ltût sajÀtÁtottak ki oly m¢rt¢kben,
mint ût, s e kisajÀtÁtÀsoktÂl bajosan lehet f¡ggetlenÁteni müveinek hatÀst´rt¢net¢t. °letmüve olyannyira tele van ´nellentmondÀssal, hogy megÁt¢l¢s¢ben aligha lehets¢ges k´zmegegyez¢s a k¡l´nb´zû neveltet¢sü s vilÀgszeml¢letü magyar olvasÂk k´r¢ben.Ê
Ha tehÀt szimbolista, akkor a legjobb. Ha
nem szimbolista, akkor... Akkor politikai. Ha
politikai, akkor kisajÀtÁthatÂ.
Az Ady ¢s a szimbolizmus viszonyÀrÂl szÂlÂ ÁrÀsÀban a k´vetkezû megÀllapÁtÀsok tünnek a legfontosabbnak (a teljess¢g ig¢nye n¢lk¡l, ¢s nem fontossÀgi sorrendben): 1. Ady
szokÀsos àszimbolistaÊ jellemz¢s¢t csupÀn
mÂdjÀval lehet elfogadnunk. Igaz, hogy po¢tikÀjÀnak egyik legfûbb ´szt´nzûje, ihletforrÀsa, stÁlusÀnak vagy modorÀnak egyik legfûbb alakÁtÂja a francia szimbolizmus, Àm,
mint Szegedy-MaszÀk nem gyûzi hangsÃlyozni, àinkÀbb Verlaine, mintsem Mallarm¢ szellem¢ben olvasta Baudelaire-tÊ (129.), ami egyfelûl jelenti, hogy 2. Ady szÀmos fontos tekintetben
megragadt a XIX. szÀzadi po¢tikÀknÀl, mÀsfelûl pedig 3. receptÁvv¢ teszi ût a Verlainef¢le àgiccsreÊ (uo.). 4. Nagy hatÀssal volt rÀ az
alig szimbolista, mÀsodvonalbeli Rictus, akinek k´lt¢szete szÀmos jegy¢ben meghatÀrozza Ady¢t, Ãgymint a szÂbelis¢get id¢zû versnyelv, a gyakori ism¢tl¢sek, a politikai c¢lzatossÀg besz¢dmÂdja stb. 5. Ahol azonban ä
mint elsûsorban a V °R °S ARANY -ban ä k´lt¢-
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szete leginkÀbb megk´zelÁti a Mallarm¢ eszm¢ny¢nek megfelelû szimbolizmust, ott jÂ.
Szegedy-MaszÀk Adyval kapcsolatos megÁt¢l¢s¢nek m¢rc¢je tehÀt Mallarm¢. Mallarm¢
pedig jelen esetben (is) a kritikusi elvÀrÀsrendszer pozitÁv pÂlusÀnak neve. Az elvÀrÀsrendszer fûbb t¢telei pedig filozÂfiai jellegüek. Ez igen gyakori a mai irodalomkritikÀban. Ami ¢rdekes benne, hogy e SzegedyMaszÀk Àltal is elûszeretettel ¢rv¢nyesÁtett eljÀrÀsok k´z¡l jÂ n¢hÀny a magÀt nyÁltan politikailag elk´telezettnek vallÂ ä fûk¢nt amerikai, illetve n¢hÀny jelentûs francia szerzû
amerikai recepciÂjÀn alapulÂ ä kritika sajÀtja
¢s logikus alkotÂeleme. Ilyen p¢ldÀul a sz¢pirodalmi sz´vegek nyelvfilozÂfiai, szubjektumelm¢leti, episztemolÂgiai ä nem vizsgÀlata, hanem: ä vizsgÀztatÀsa. Nos, ezzel semmi
gond, mindenki azt csinÀl a sz´vegekkel,
amit akar, rÀadÀsul ma mÀr majdnem mindenki ezt csinÀlja, egy elem azonban ä csakÃgy, mint az amerikai vÀltozatok t´bbs¢g¢ben
ä igen inkonzisztensnek tünik.
A besz¢lû ¢n integritÀsÀt a legfontosabbnak tartÂ, az irodalom(t´rt¢netÁrÀs)ban a szem¢lyis¢g p¢ldaadÂ kvalitÀsÀra figyelû, egocentrikus humanista paradigmÀnak a nyugati elm¢letekben mÀr megszokottnak szÀmÁtÂ
bÁrÀlatÀba szÀmos honi kritikus is beszÀllt,
k´zt¡k Szegedy-MaszÀk MihÀly. Amik¢nt
Nyugaton, Ãgy hazÀnkban is n¢mik¢ppen aff¢le àtenured radicalÊ (R. Kimball) allür ez,
ezek a besz¢lûk nem Ãgy tünnek fel szÀmomra, akik akÀr csak a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben
vÀllalni tudnÀk az ¢n decentrÀlÂdÀsÀnak komolyabb konzekvenciÀit; ezek a besz¢lûk inkÀbb az individualizÀciÂ bajnokainak tekinthetûk, semmint olyanoknak, akik bÀrmit is
komolyan gondolnÀnak abbÂl, amit Deleuze
¢s Guattari, Lacan ¢s tanÁtvÀnyai, Laing vagy
Foucault, a probl¢ma legradikÀlisabb gondolkodÂi pedzegetnek, szÀmukra az olyan
mondatok megfogalmazÂi, miszerint àthere's
nothing pathological about ego-lossÊ (Laing) csak
a patologikus apolog¢tÀi lehetnek. A k´zvetlen¡l a tÀrsadalmi ter¡letre befektetû/azt
megszÀllÂ (àinvestirÊ) vÀgytermel¢s àmolekulÀrisÊ àembertelens¢geÊ r¢m¡let szÀmukra.
Otthonuk a k¡l´nf¢le àmolÀris aggregÀciÂkÊ
(DeleuzeäGuattari). Isten, haza, csalÀd. Mi ¢s
ûk. A hatalom int¢zm¢nyes fixÀciÂja. çllam,
egyhÀz, tudomÀny. àE kutyÀk k´z¡l melyik is

akarna megd´gleni?Ê (Nietzsche). Csereviszonyaik l¢nyege a kapcsoltÀru-forgalom. Az ¢rdekkontraktusok metanarratÁvÀjÀt nem az
int¢zm¢nyek l¢tokÀnak tekinthetû c¢lok k¢pezik, hanem az int¢zm¢nyes hatalmi expanziÂ, ¢rv¢nyesÁt¢s¡k alapmüvelete a kizÀrÂ
diszjunkciÂ. A radikÀlis retorika normÀlis
(normatÁv) polgÀrokat takar. A l¢tk¢rd¢s tulajdonk¢rd¢s.
A meghatÀrozÂ nyugati kritikai stÁlusok
jellemzûi k´z¡l egy¢birÀnt Szegedy-MaszÀk
nem csupÀn a sajÀt ideolÂgiai elk´telezetts¢g
tematizÀlÀsÀt nem veszi Àt, hanem a pszichoanalitikus kritika Ãj (?) felfogÀsmÂdjÀt sem.
°rdeklûd¢se hiÀnyÀnak alighanem az lehet
az oka, hogy ä mint t´bbnyire mell¢kes megjegyz¢seibûl kider¡l ä a pszichoanalitikus elm¢letek bevonÀsÀt a àklasszikusÊ freudiÀnus
mÂdon ¢rti, vagyis nagyjÀbÂl a szerzû vagy/¢s
a befogadÂ pszichoanalizÀlÀsak¢nt, nem pedig a pszichoanalÁzisnek a fû àvizsgatÀrgyakÊ
ä nyelv-, szubjektum- ¢s ismeretelm¢letek ä
probl¢mÀi kapcsÀn nehezen n¢lk¡l´zhetû belÀtÀsai ¢rv¢nyesÁt¢sek¢nt. Ebben k´zrejÀtszhat, hogy Szegedy-MaszÀk elsûsorban a Yale
kritikusaira koncentrÀl, ahol Bloom a pszicholÂgia, Bloom viszont utÀlja Lacant. De
Paul de Man Bloom-kritikÀjÀbÂl is az der¡l
ki, hogy a àflamand sz¡let¢sü irodalmÀrÊ (53.) a
pszicholÂgiai ¢s nyelvi realitÀs k´z´tt semmilyen l¢nyegi kapcsolatrÂl nem tud, sût.
KosztolÀnyit elvileg a politikus k´ltû zavarja leginkÀbb Adyban. çm a politikai k´lt¢szet ellen szÂlÂ ¢rvei hallatlanul gyeng¢k:
àHa politikai k´lt¢szetre vetemedik, k¢t veszedelem
fenyegeti. Vagy n¢ven nevezi, hogy mit akar, s akkor tartalmas, de müv¢szileg lapos ¢s unalmas.
Vagy pedig csak c¢loz erre, messzirûl, t¢tovÀn, s akkor pufogÂvÀ, frÀziscs¢plûv¢, jelszavassÀ vÀlik, aff¢le d´rgedelmes n¢ptribunnÀ.Ê Szegedy-MaszÀk
ÁrÀsaiban inkÀbb k´zvetve jelenik meg a k´lt¢szet ÀtpolitizÀlÀsÀval szembeni averziÂ. E
k´zvetÁtûd¢s kulcsfogalma a KosztolÀnyi Àltal
is kÁnÀlt àmessianizmusÊ, melynek Lyotard
utÀn nagyon hatÀrozott (negatÁv) ¢rtelmez¢sei vannak forgalomban. NyilvÀn ez is egy ok,
ami¢rt KosztolÀnyit àkorszerünekÊ lehetne
tartani. A ànagy elbesz¢l¢sekÊ posztmodern
kritikÀjÀnak azonban nem ´nmagÀban a
messianisztikus vagy utÂpisztikus mozzanattal van baja, hanem az ezek alapjÀt k¢pezû
univerzalisztikus vilÀg¢rtelmez¢sekkel, filozÂ-
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fiai antropolÂgiÀkkal stb. Ehhez k¢pest a K ºL¹NV °LEM°NY -ben KosztolÀnyi valÂjÀban
az¢rt rÂja meg Adyt, mert à[a]lapjÀban egy
fel¡letes, k´nnyen hÁvû optimizmus lakozik benneÊ, ¢s ez megakadÀlyozza abban, hogy meglÀssa, àami igazÀn fontos, l¢t¡nk vÀltozhatatlan
siralmÀtÊ.
(KosztolÀnyi?) KosztolÀnyit A SZEG°NY KISGYERMEK PANASZAI tette igazÀn k´zismertt¢ ¢s
n¢pszerüv¢. Ez lett a meghatÀrozÂ a k´z´ns¢g szÀmÀra k¢sûbb is, legt´bben az abban
l¢trehozott szerepet lÀttÀk ¢s vÀrtÀk el a k¢sûbbi KosztolÀnyi-versek eset¢ben is, hiÀba a
k´ltû egyre erûs´dû igyekezete, hogy megszabaduljon e beskatulyÀzÀstÂl. Noha nyilvÀnvalÂan leegyszerüsÁtû ez a k¢p, a k´ltû
KosztolÀnyi egyÀltalÀn nem v¢tlen e k¢p bemereved¢s¢ben. Nem hinn¢m, hogy kizÀrÂlag arrÂl van szÂ, hogy az egyszerü (bamba,
operetten nevelkedett) n¢p makacsul nem
veszi ¢szre àaz igaziÊ KosztolÀnyit. InkÀbb arrÂl, hogy m¢g a k¢sûi ànagyÊ àl¢t´sszegzûÊ,
àkomolyÊ ¢s hasonlÂ jelzûkkel ellÀtott versek,
a HAJNALI R°SZEGS°G vagy a SZEPTEMBERI
çHíTAT alapvetû hangfekv¢se sem sokban k¡l´nb´zik a àszeg¢ny kis szimbolista trombitÀs klapec ny´sz´rg¢seitûlÊ. A meghatÀrozÂ müv¢szikulturÀlis hagyomÀny k¢t, egymÀssal ´sszef¡ggû, centrÀlis metaforÀja, a àm¢lys¢gÊ ¢s a
àsÃlyÊ szempontjÀbÂl m¢ly ¢s sÃlyos k¡l´nbs¢gek lehetnek, de leginkÀbb tematikailag, ¢s
amirûl itt besz¢lek, az nem elsûsorban tematikai k¢rd¢s. A m¢lys¢g ¢s a sÃly, a àkomolysÀgÊ igazolÀsÀra tematikus ¢rveket szokÀs
hozni: KosztolÀnyi ¢lete v¢g¢n egyfolytÀban
a halÀllal k¡zd a müveiben, a betegs¢ggel, az
¢rtelmetlens¢ggel, a semmivel, ¢s ez lenne
garancia arra, hogy komoly müv¢szettel van
dolgunk, nagy lelki ¢s gondolati m¢lys¢gekkel, bÀrmit mond is Esti Korn¢l a m¢lys¢g sek¢lys¢g¢rûl ¢s a medv¢k megvet¢s¢rûl. A versekben mindig a k´ltû lelk¢nek rezd¡l¢seirûl
van szÂ, ¢s ez a l¢lek megmaradt a csillogÂ
szemü, ¢rz¢keny, Àlm¢lkodÂ-k¡l´n´s-furcsa,
aranyos gyermeknek, anyuci szeme f¢ny¢nek. A KosztolÀnyi-versek z´me jÂvÀtehetetlen¡l neg¢des, cukros, m¢zesmÀzos, m¢g a
halÀl is ragad a sziruptÂl. HiÀba a versel¢si
¡gyess¢g, KosztolÀnyinak csak prÂzÀban siker¡lt viszonylag erûset produkÀlnia. A k´ltûi ¢letmübûl ¢n egy jÂ versszakrÂl tudok:

àAztÀn a d¢lutÀn is furcsa n¢kem, / hogy a napot
Àrny¢kok temetik, / a zongorÀn, mint hajdan a vid¢ken, / ´rv¢nylik a ÏSonata path¢tiqueÎ, / bukdÀcsol a billentyün tompa bÃban / az ¢des elmebeteg,
Àrva Schumann, / s mert nem lehet mÀr jobban sÁrnia, / szÀjÀn kacag a Ïschizophr¢niaÎ.Ê BÀr itt is
¡gyetlen megoldÀs a àszÀjÀnÊ, tovÀbbÀ meglepû, hogy a k¢zenfekvû hajdanÀn vid¢ken
helyett mi¢rt szerepel a àhajdan a vid¢kenÊ,
amikor ez biztosan megs¢rti àa szÂtÀri jelent¢stÊ, amennyiben àa vid¢kÊ jelent¢se (n¢velûvel) kb. àa k´rnyezû tÀjÊ, nem pedig a
fûvÀrossal szembeÀllÁtott f´ldrajzi egys¢g
(ugyanis n¢velû n¢lk¡l jelenti ezt), mÀrpedig
itt nyilvÀnvalÂan ez utÂbbira szeretne utalni
a k´ltû.
Ezt csak Ãgy mondom. Mert nyilvÀn jelentûs m¢rt¢kben meghatÀrozza azt, hogy mik¢nt lÀtom Szegedy-MaszÀk KosztolÀnyira
vonatkozÂ ¢rt¢kÁt¢leteit, noha szÂ sincs rÂla,
hogy a sajÀt ¢rt¢kÁt¢leteimet k¢rn¢m szÀmon.
CsupÀn az ¢rvel¢seiben l¢pten-nyomon felbukkanÂ, szem¢lyelvü elfogultsÀg szembesz´kû szÀmomra. (°s Babitscsal kapcsolatban
is, ellenkezû elûjellel, ¢s nemcsak SzegedyMaszÀknÀl, hanem sokaknÀl, mintha csak
egyeztetve lenne a projekt, ¢s furcsamÂd
mindig KosztolÀnyival szembeÀllÁtva. Ezt,
mint oly sok mindent, egyÀltalÀn nem ¢rtem.
Csak ahhoz jÀrul hozzÀ, hogy m¢g inkÀbb elm¢lyÁts¢k ¢s kisz¢lesÁts¢k a müelemz¢s ¢s az
eszt¢tikai ¢rt¢kÁt¢let k´z´tti, Àltalam mÀr Ágy
is hatalmasnak vizionÀlt szakad¢kot.)
Szegedy-MaszÀk KosztolÀnyi levelez¢s¢rûl
¢s naplÂirÂl szÂlÂ ÁrÀsa, mely kitünû ¢s ¢rz¢keny ÁrÀs, szint¢n nem mentes bizonyos
szemellenzûss¢gtûl. Csak a sz¢pre eml¢kezik,
mint Huszti P¢ter. A hajl¢konysÀg ¢s a gerinctelens¢g, a müv¢szi szesz¢ly ¢s a mindenki mÀst ignorÀlÂ hiszt¢ria, a legk¡l´nf¢l¢bb
tapasztalatoknak valÂ teljes ´nÀtadÀs ¢s durva leegyszerüsÁt¢s¡k k´z´tt ¢n nem mindig
Ãgy hÃznÀm meg a hatÀrt, ahogy azt Szegedy-MaszÀk teszi ä legalÀbbis KosztolÀnyival
kapcsolatosan.
Szegedy-MaszÀk egy hely¡tt megfeddi
MÀrton LÀszlÂt ä aki bevallÀsa szerint à[a] Babitshoz Árt kilencven-egyn¢hÀny [KosztolÀnyi-]lev¢lben egyetlen ûszint¢nek hatÂ mondatotÊ talÀlt ä,
mondvÀn, àgyanÁthatÂ, hogy az ¢rtelmezû ´nk¢nye
d´nti el, melyik kijelent¢s szÀmÁt ûszint¢nekÊ, tovÀbbÀ à[e]gyÀltalÀn nem nyilvÀnvalÂ, hogy az
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ûszintes¢g ¢rv¢nyes ¢rt¢kelû kiindulÂpont a romantika utÀni (vagy elûtti) irodalombanÊ, tovÀbbÀ
àkorÀntsem bizonyos, hogy a Nietzsche utÀni korban magÀtÂl ¢rtetûdûnek lehet tekinteni a szem¢lyis¢g zÀrt egys¢g¢t ¢s ´nazonossÀgÀtÊ stb. (46.)
Az àûszinte(s¢g)Ê (eld´nthetûs¢g¢nek ¢s ¢rt¢kel¢s¢nek) probl¢mÀja tÃl bonyolult ahhoz,
hogy itt rÀmer¢szkedj¡nk e vesz¢lyes terepre. Mindenesetre megjegyzendû legalÀbb k¢t
dolog. Az egyik, hogy KosztolÀnyi gyakran
maga is ¢rv¢nyesÁti az ûszintes¢g kÁvÀnalmÀt,
¢ppen Szegedy-MaszÀk id¢z tûle ilyen szellemü megnyilatkozÀst: àÏA ravasz jelzûkn¢l, az
egzotikus metaforÀknÀl t´bbet ¢r egy ûszinte szÂ...ÎÊ
(42.) S ha Ágy van, az ¢rtelmezûnek illik egy
kicsit komolyabban vennie. A mÀsik, hogy
m¢g ha KosztolÀnyit monolit mÂdon lehetne
is ¢rtelmezni ez ¡gyben, az¢rt ezt az ûszintes¢g-pit¢t akkor sem lehetne ilyen egyszerüen
a szem¢tbe hajÁtani: olyan, Szegedy-MaszÀk
Àltal is, ¢s egyenesben, hasznÀlt szavakkal,
mint àhiteles(s¢g)Ê, àigaz(sÀg)Ê, ezerszeres szÀlakkal ¢s sz¢tbogozhatatlanul sz´vik ´ssze jel´lûlÀncaink. Az eff¢le àpoint de capitonÊ-ok
k´r¡l csÃszkÀlÂ igazsÀgdiszkurzus ä nem hiszem, hogy e jÂslathoz a legcsek¢lyebb vakmerûs¢g is sz¡ks¢geltetik ä m¢g egy jÂ darabig alapvetû r¢sze lesz a nyugati kultÃrÀknak.
Az ûszintes¢g szÀmonk¢r¢s¢t idej¢tmÃlt csacsisÀggÀ denunciÀlni, konsekventerweise, egy
kicsit korainak tünik. L¢teznek olyan szempontok, nem is l¢nyegtelenek, ahonnan n¢zve az ûszintes¢gnek semmi k´ze sincs a
szem¢lyis¢g zÀrt egys¢ge ¢s ´nazonossÀga
elûfeltev¢s¢hez, illetve az ezzel ellent¢tes ÀllÀsponthoz. Ez utÂbbibÂl n¢zve k¢ts¢gkÁv¡l
bonyolÂdik az ¡gy, de nem felt¢tlen¡l ¢s nem
elsûsorban arrÂl van szÂ, hogy a Nietzsche
utÀni szem¢lyis¢gk¢p egymÀstÂl t´k¢letesen
elszigetelt r¢szekre sz¢tesett szubjektumokrÂl
tud, melyek, aff¢le Dr. Jekyllek ¢s Mr. Hyde-ok
gyanÀnt m¢g csak nem is tudnak egymÀsrÂl:
a szem¢ly integritÀsÀnak ez a fokÃ megszün¢se erûsen atipikus. A tipikus esetben viszont kitünûen ¢rtelmezhetû az ûszintes¢g,
p¢ldÀul mint a valamelyes integritÀssal az¢rt
m¢giscsak rendelkezû szem¢ly r¢szletk¢sztet¢sei (Partialtriebe), felettes¢n-parancsai belsû vagy ¢ppen egymÀs k´z´tti ellentmondÀs(ossÀg)ainak, a szem¢ly rendszerint igen
sÃlyos ambivalenciÀinak feltÀrÀsak¢nt (vagy
ennek kÁs¢rletek¢nt). Az à¢rtelmezû ´nk¢ny¢-

nekÊ, azt hiszem, itt sincs nagyobb szerepe/vesz¢lye, mint akÀrmelyik fontos hermeneutikai
müvelet eset¢n. ValÂszÁnüleg nagyon mÀsk¢pp olvasok, mint MÀrton LÀszlÂ, mindazonÀltal (kosztolÀnyiul: mindazÀltal) nagyon
hasonlÂan tudnÀm csak megfogalmazni v¢lem¢nyemet, azaz, eg¢sz pontosan nagyon
mÀsk¢pp, mert sokkal durvÀbban fejezn¢m
ki magam, ¢s nem korlÀtoznÀm e v¢lem¢nyem ¢rv¢ny¢t a Babitshoz Árott levelekre, de
kiterjeszten¢m az eg¢sz levelez¢sre. S csak
bûvÁteni lehetne ama jelens¢gek sorÀt, melyekre MÀrton is felfigyelt. (Sût nagyr¢szt maga Szegedy-MaszÀk is, csak Ãgy lÀtszik, KosztolÀnyi-rajongÀsa olyan term¢szetü, hogy ellehetetlenÁt minden kritikÀt.)
Mik´zben elvileg nyugatos, egy lev¢lben
F¡lep Lajosnak Ágy Ár: àA Nyugat egy kifejezetten anti-szimbolista, jÂzan, racionÀlis alapon ÀllÂ, metafizika- ¢s gondolatgyül´lû zsidÂ pÀrtsz´vetkezet. Impotens rikoltozÀs rekedt torokkal. Szifilisztûl berekedt torokkal.Ê (Erre a kit¢telre term¢szetesen Szegedy-MaszÀk is felfigyelt. KommentÀrja: ànem gondolta, hogy a Nyugat teljess¢ggel megfelelne az û eszm¢nyeinekÊ. Nos, ezt nevezn¢m ¢n understatementnek.
àMert nem tr¢fa, amit a nûgyül´lûk mondanak.
Nûgyül´let tulajdonk¢ppen nincs is. Azok, akik Ãgy
besz¢lnek, mint ¢n ¢s mÀsok, egyszerüen helyesen
lÀtnak... A nût nem szabad lelki ¡ggy¢ tenni. Soha,
semmi Àron. A f¢rfi akkor a legszebb, ha kÂcos hajjal megy az utcÀn, s gondtalanul f¡ty´r¢szve les egy
ingyen koituszt...Ê àMinden nû szobalÀny...Ê Mik´zben hihetetlen¡l ciki, cukros leveleket Ár
a s¡ldû LÀnyi HeddÀnak. àMost gondolatban
erûsen megcsÂkolom ezt a kedves, kedves, ¢desen elrajzolt szÀjat, amelyet a v¢letlen is csak egy bolygÂ,
fantasztikus k´ltûnek teremtett, aki mÀjusban tele
szÁvvel ¢s dalolva PÀrisba megy. Ezzel a csÂkkal
megyek el innen.Ê à°s velem vagy minden¡tt.
OlaszorszÀgban, PÀrisban, havas hegyeken ¢s s´t¢t,
olajfaillatÃ v´lgyekben. Kicsoda vagy te, hogy ily
k´nnyü vagy? K´nnyü ¢s karcsÃ, mint a fecske. Te
fecskelÀny! Te fecskelelkü, fecskek´nnyüs¢gü, rep¡lû, tÀncolva rep¡lû lÀny, te k¢k ¢gben, k¢k vizeken
csicsergû madÀr! Te ¢n!! Te k´ltû, te isten, te minden!!!Ê àJÀrtam ott kora hajnalban, mikor m¢g
fenn volt a hold, f¢nyes d¢lben szomorkodÂ d¢lutÀn,
v¢rpiros est¢ken, csÂkzajos ¢jszakÀkon.Ê à...¢lni ¢rdemes ä magÀ¢rt. Csakis magÀ¢rt. Aki sz¢p ¢s jÂ ¢s
olyan ä majdnem olyan ä, mint egy Eszme, egy
Gondolat.Ê °s Ágy tovÀbb, nagyon hosszan.
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(àçmde el¢g a nûkbûl! A vaginÀk kellemetlen illata
facsarja az orrom!Ê Ismeretlennek.)
JuhÀsz GyulÀt kifejezetten leba, na, lebarmolja, ami¢rt verset Árt Kiss JÂzsefhez, JÀsz
Dezsûnek Árva àKiss JÂzsef a f´ldkereks¢g ¢s a vilÀgegyetem legarcÀtlanabb embere... piszkos ¢s lelketlen panamistaÊ, àÁt¢letgy´nge ´reg emberÊ, Kiss
JÂzsefnek Árva viszont û àa nemes ¢s finom magyar vers egyetlen müv¢szeÊ. Babitsnak Árva a
àpo¢zis nem a szifiliszes ¢s impotens Ady Endr¢k,
az agyalÀgyult JuhÀsz GyulÀk... elûjogaÊ, JuhÀsz
GyulÀnak Árva viszont à´n egy nagy ÀtfogÂjÃ ember, egy ÁrÂ, akiben megvan a Carlyle Àltal kÁvÀnt
univerzalitÀsa a zseninek ä ´n mindenre ¢s mindenben jÂÊ stb.
Mik´zben gûggel pattog bÀrkivel szemben, s¢rtûd´tts¢gtûl fuldokolva osztja ki
Adyt, JuhÀszt, Babitsot, ak´zben Veljko Petrovicnak, HorvÀt Henriknek, Emil Isacnak,
az ´sszes potenciÀlis fordÁtÂjÀnak effektÁve
csontig nyal, nem riad vissza a leggusztustalanabb t´mj¢nez¢stûl sem.
Mindez teljesen rendben van. Az viszont
mÀr nem biztos, hogy az igazi KosztolÀnyiszeretet ezeknek ¢s mÀs ambivalenciakeltû jelens¢geknek elhÀrÁtÀsÀn vagy tagadÀsÀn alapul. Szerintem ellenkezûleg.
AzutÀn van n¢mi ellentmondÀs abban is,
hogy Szegedy-MaszÀk rengeteg p¢ldÀt hoz
annak igazolÀsÀra, hogy KosztolÀnyi menynyire tudta, hogy ki a jÂ szerzû ¢s ki a rossz
(38ä40.), ¢rtsd: a korabeli kÀnonoktÂl nem
megt¢vesztve, de amit ugyanakkor neh¢z
mÀsk¢pp, mint sub specie aeternitatis argumentÀlni, ez pedig, ¢s ezt ¢ppen SzegedyMaszÀk argumentÀlja remek¡l t´bb hely¡tt,
igencsak problematikus, hiszen kizÀrÂlag
idûben vÀltozÂ ¢s t¢rben korlÀtozott kÀnonok
vannak. Igaz, hajlamosak vagyunk müvek ¢s
szerzûk felÁvel¢s¢nek ¢s hanyatlÀsÀnak rajzolatÀt àaz ´r´kk¢valÂsÀg mozgÂ k¢p¢nekÊ lÀtni,
hajlamosak vagyunk bizonyosnak tudni,
Longfellow, Hauptmann vagy Anatole France
mÀr sohasem fognak felkapaszkodni azokra
az ormokra, ahol a szÀzadelûn voltak, s Ágy
KosztolÀnyi fanyalgÀsÀt vel¡k kapcsolatban
valamif¢le abszolÃt ¢rz¢kenys¢gnek, a biztos
Ázl¢s jel¢nek tekinteni, boldogan f¡ggesztve
fel dogmatikus relativizmusunkat. Ez esetben
azonban, amennyiben nem csak Szegedy-MaszÀk szelektÁv lajstromÀt vessz¡k figyelembe,
mÀr nem ennyire sz¢p a k¢p, p¢ldÀul amikor

a Bartalis JÀnos nevü k´ltût egyszerüen csak
zseninek nevezi, Stefan I. Kleint (fordÁtÂjÀt)
àelsûrangÃ n¢met k´ltûnekÊ, SzabÂ GÀborn¢ Weress JolÀnt àpompÀs, nagyrahivatott ÁrÂnakÊ
(nyilvÀn udvariassÀgbÂl, tehetn¢nk hozzÀ, de
az id¢zett minûsÁt¢st Ágy vezeti be: àez egyÀltalÀn nem udvariassÀgÊ), egy bizonyos BudavÀri IstvÀnnak azt jÂsolja à¢s ä ebben biztos vagyok! ä, hogy nagy prÂzaÁrÂvÀ vÀlikÊ stb.
Szegedy-MaszÀk KosztolÀnyival kapcsolatos lÀtvÀnyos elfogultsÀgÀnak talÀn legp¢ldaszerübb eset¢t Blake THE TYGER cÁmü verse
k¢t magyarÁtÀsÀnak ´sszevet¢s¢n¢l figyelhetj¡k meg (55ä56.), ahol is KosztolÀnyi verziÂjÀt dics¢ri SzabÂ Lûrinc¢vel szemben. Szegedy-MaszÀk ÁrÀsÀnak e fejezete elsûsorban
arra koncentrÀl, hogy igazolja KosztolÀnyi
sokak Àltal tÀmadott versfordÁtÀsi gyakorlatÀt, mely a hangzÂ anyagra sokkal jobban figyel, mint a fordÁtÂk t´bbs¢g¢¢, s emiatt a
pontos tartalmi hüs¢g term¢szetszerüleg kev¢sb¢ garantÀlhatÂ. (A àpontos tartalmi hüs¢gÊ nevü dolog analÁzise persze tipikusan
olyan, ami vagy dogmatikÀba, vagy pragmatikai k´vethetetlens¢gbe szokott fulladni, ¢s
egyÀltalÀn, nagyon bonyolult dolog tud lenni, de, mik¢nt itt, halÀl egyszerü is.) SzegedyMaszÀk ugyanakkor azzal a bajosan ÀltalÀnosÁthatÂ ¢rvvel is megprÂbÀlkozik, miszerint
à[l]ehetne arra hivatkozni, hogy KosztolÀnyi csakis
azon az Àron t´rekedhetett a jelentû szintj¢n [valÂ]
fordÁtÀsra, hogy hÀtt¢rbe szorÁtotta a jelentett vilÀgÀt, Àm az eff¢le ÀltalÀnosÁtÀsnak semmif¢le l¢tjogosultsÀga nincs. Ha megn¢zz¡k Blake vers¢nek
utolsÂ elûtti, ´t´dik szakaszÀt, vilÀgossÀ vÀlik, hogy
SzabÂ Lûrinc tÃlzottan t´m´rnek talÀlhatta e n¢gy
sort, ¢s ez¢rt az eredeti angol sz´vegnek az elsû fel¢t
egyszerüen figyelmen kÁv¡l hagyta. KosztolÀnyi ezzel szemben a szakasz eg¢sz¢t bontotta r¢szekre ¢s
alakÁtotta Àt Ãj eg¢ssz¢Ê (56.). HÀt, igen, meglehetûsen Ãj eg¢ssz¢. Az lÀtszik, hogy KosztolÀnyi prÂbÀlkozik, de az¢rt a àjelentett vilÀgaÊ az
angol ¢s a magyar versben igen-igen tÀvol
marad egymÀstÂl. A tÀrgyalt versszak elsû sorÀban p¢ldÀul h¢t szÂbÂl kettû ¢s f¢l marad
az eredeti k´zel¢ben (1. the/a, 2. stars/csillag-,
3. When/Hogy, v´. àWhen the stars threw down
their spearsÊ vs. àHogy a csillagf¢ny kigyÃltÊ). Ezzel szemben a versszak utolsÂ sora (àDid he
who made the Lamb make thee?Ê) SzabÂ Lûrincn¢l az optimum k´zel¢ben jÀr (àAki a bÀrÀnyt,
az csinÀlt?Ê), KosztolÀnyinÀl viszont a legfon-
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tosabb mozzanata, a hangsÃlyos azonosÁtÀs
marad ki belûle (àKi bÀrÀnyt is alkotott?Ê). De
a nagyobb probl¢mÀk mÀsutt vannak, a
KosztolÀnyi-Àtk´lt¢s mÀsodik versszaka p¢ldÀul f¢ny¢vekre van a T YGER-¢tûl. çm sokkal
nagyobb gond e valÂban lehetetlen feladatok
ä az¢rt (¢s e v¢lem¢nyre ¢ppen SzabÂ Lûrinc
fordÁtÀsa szolgÀl alapul) a lehets¢gesn¢l gyeng¢bb ä teljesÁt¢s¢n¢l, hogy (az ¢n nyelv-, ill.
stÁlus¢rz¢kem szerint legalÀbbis) kiÀltÂ ¡gyetlens¢gek ¢s sutasÀgok sora szerepel a KosztolÀnyi-versben, mint a Szegedy-MaszÀk Àltal
is beid¢zett r¢szbûl a ànedves k´nnyeÊ szÂkapcsolat, vagy a negyedik versszak elej¢rûl: àVolt
p´r´ly? ¢s lÀnc-e, t´bb? / Mily kohÂn forrt a velûd?Ê Az elsû sor a teljes szintaktikai krach, a
àt´bbÊ szÂ beemel¢se a teljes megindokolhatatlansÀg mind a jelentettek, mind a jelentûk szintj¢n, mert nemcsak hogy semmi ilyesmi nincs a Blake-versben, de rÀadÀsul egy hihetetlen¡l gyenge rÁm hÁvÂszava. Ugyanakkor ä ¢s ez a legeslegnagyobb baj Szegedy-MaszÀk ¢rvel¢s¢vel ä a SzabÂ Lûrinc-f¢le
A TIGRIS a(z Àltalam ismert) magyar fordÁtÀsirodalom egyik legnagyobb teljesÁtm¢nye,
megÁt¢l¢sem szerint az az igazÀn kiv¢teles pillanat, amikor a fordÁtÀs is nagyon erûs verset
produkÀl ä melyet ezzel a helyenk¢nt megh´kkentûen gyenge munkÀval (mint jelen
esetben KosztolÀnyi¢) negatÁve szembeÀllÁtani, az durva.
(Sima ¢s fordÁtott) àMondhatnÂk, hogy a jelentû
fontossÀga miatt a k´lt¢szet nyelve n¢mileg eml¢keztet a tulajdonn¢v l¢nyeg¢re ä Árja SzegedyMaszÀk. ä A tulajdonnevek megûrz¢s¢hez vagy ÀtalakÁtÀsÀhoz hasonlÂan fogas k¢rd¢st jelent a k´zmondÀsok ¢s szÂlÀsok [...] fordÁtÀsa. ÏBaudelaire-t
fordÁtani annyi, mint egy k´zmondÀst visszazengetniÎ ä nyilatkozta KosztolÀnyi 1917-ben a Nyugatban. Mire is gondolhatott? Alighanem arra, hogy
a Ïbetü szerintÎ fordÁtott k´ltem¢ny ugyanÃgy nem
k´ltem¢ny, mint ahogyan a Ïbetü szerintÎ fordÁtott
k´zmondÀs nem k´zmondÀs. Mindk¢t esetre vonatkoztathatÂk PÀl apostolnak a Korinthusbeliekhez Árt
mÀsodik level¢nek sokszor id¢zett szavai: Ïa betü
meg´l, a l¢lek pedig megelevenÁtÎÊ (65ä66.). Szemantikai ¢rtelemben minden azon mÃlik,
hogy a megszilÀrdult tropolÂgiai szerkezet
reliteralizÀlÀsa mennyire eleven. VilÀgos,
hogy az àX has butter behind the earsÊ (X.nek vaj van a f¡le m´g´tt) az ¢gvilÀgon sem-

mit nem jelent egy angolnak. De àa hazug
embert elûbb utol¢rik, mint a sÀnta kutyÀtÊ
k´zmondÀst ¢n minden k¡l´n´sebb aggÀly
n¢lk¡l àbetü szerintÊ fordÁtanÀm angolra. Az
àX also has a skeleton in the closetÊ eset¢ben
(kb. X.-nek is van vaj a f¡le m´g´tt, û sem
k¡l´nb a DeÀkn¢ vÀsznÀnÀl stb., literÀlisan
kb.: X.-n¢l is van egy csontvÀz a spÀjzban)
mÀr hezitÀln¢k, de mindenk¢ppen neh¢z
szÁvvel mondan¢k le a àbetü szerintiÊ fordÁtÀsrÂl, mert az eredetit Àtt¢ve is megûrizn¢
szeml¢letes ¢rthetûs¢g¢t (noha nyilvÀn megvÀltozna a stÁlus¢rt¢ke, hiszen p¢ldÀul az angolban k´zmondÀsos, a magyarban Ãjszerü a
retor¢ma). TamÀs GÀspÀr MiklÂs szÂbeli k´zl¢se szerint egy angol anyanyelvü, magyarul
egyÀltalÀn nem tudÂ ismerûs¢nek hosszasan
sorolta a literÀlisan fordÁtott magyar szÂlÀsokat,
melyek lÀthatÂlag ÃgyszÂlvÀn semmif¢le meg¢rt¢si neh¢zs¢get nem okoztak neki, annÀl nagyobb po¢tikai ´r´met, kedvence a (kb.) àyou'd
rather be happy to have a hole on your assÊ
(´r¡lj, hogy luk van a seggeden) volt.
Walter Benjaminnal egy¡tt ä ¢s SzegedyMaszÀkkal szemben ä ¢n is egyet¢rt¢ssel id¢zn¢m Rudolf Pannwitzot, ki szerint àa fordÁtÂ
alapvetû t¢ved¢st k´vet el, ha sajÀt nyelv¢nek esetleges ÀllapotÀt ûrzi meg, ahelyett, hogy alÀvetn¢ azt
az idegen nyelv erûs mozgÀsÀnakÊ (67.). A àsajÀt
nyelv esetleges ÀllapotaÊ kit¢tel persze kiss¢
hÀnyavetin tÃlzÂ retorikai fogÀsnak tünik,
amennyiben a nyelvÀllapotok bizonyos l¢nyegi elemei olyannyira nem esetlegesek, ellenkezûleg: masszÁv k¢pzûdm¢nyek (elmosÂdÂ
hatÀrral), hogy a hozzÀjuk rendelûd´tt, intelligibilitÀsukat lehetûv¢ tevû, k´zeg¡kben
gondolkodÂ szubjektumok minden elk¢pzelhetû t´rt¢nelmi horizontjÀt k´rbefogja. (Nem
v¢letlen, hogy ide prÂbÀl visszahÀtrÀlni Heidegger is ä egy¢bk¢nt egyik legviccesebb eljÀrÀsÀban, amikor a l¢tt´rt¢net mint metafizikat´rt¢net Àltal sok mÀs egy¢b k´z´tt feled¢sre Át¢lt àûsetimolÂgiÀbanÊ akarja megpillantani a metafizikÀtlan, tulajdonk¢ppeni ¢rtelmet, valamif¢le àûsigazsÀgÊ kiÀllÀsÀt a Verborgenheitbûl a Lichtungba.) Ennyiben tehÀt
a befogadÂ nyelv(àÀllapotÊ) tÃlzott figyelembev¢tele, vagyis az az igyekezet, hogy mindent, de mindent ÀtsajÀtÁtson, valÂban korlÀtozott ¢rv¢nyü kell hogy legyen, sût szigorÃan ¢rtve abszurd. Benjamin àmessianizmusaÊ
ä amely Szegedy-MaszÀk szerint a mÀsik l¢-
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nyeges k¡l´nbs¢g KosztolÀnyi (¢s Paul de
Man ¢s sajÀt) felfogÀsÀhoz k¢pest ä igen bonyolult ¡gy, itt most csak annyit kockÀztatn¢k
meg, hogy nem sok k´ze van ahhoz, ahogy
KosztolÀnyi hasznÀlja ezt a szÂt, p¢ldÀul a
K ºL¹NV °LEM°NY -ben Adyval szemben. Benjamin hÁres fordÁtÀsessz¢j¢nek t´r´ttkorsÂmetaforÀja annyiban megfelelni lÀtszik Paul
de Man ä ¢s Szegedy-MaszÀk ä elk¢pzel¢seinek, hogy a darabok nem hasonlÁtanak egymÀsra (mint az a fordÁtÀs hagyomÀnyosabb
elgondolÀsainÀl lenne k¢zenfekvû), hanem
inkÀbb illeszkednek egymÀshoz, sût maga az
àeredetiÊ nyelv mÀr mindig is a mÀsik àfordÁtÀsak¢ntÊ (de nem valamif¢le megfelel¢s
¢rtelm¢ben, hanem egy vÀltozÂ kontinuum
egy szegmentumak¢nt) gondolÂdik el. (Ez a
gondolat viszont ä talÀn nem elvileg, de gyakorlatilag ä el¢g tÀvol Àll KosztolÀnyitÂl.) Anynyiban azonban elbizonytalanÁtÂ a megfelel¢s
(¢s erre magÀnak Paul de Mannak az elemz¢se is kit¢r), amennyiben Benjamin metaforÀja szerint az egyes nyelveken megsz¡letû
darabok egymÀs kieg¢szÁt¢seik¢nt valamif¢le
eg¢szet ¢s teljeset adnak ki, annak az ideÀlisnak aktuÀlis r¢szei. (Nem v¢letlen, hogy A
MþFORDíTñ FELADATA ¢s az eg¢sz benjamini
àbÀbelizmusÊ a nyugatn¢met recepciÂeszt¢tika szÀmÀra a metafizikus szubsztancializmus
dÁszp¢ldÀnya volt.) Ez a jelentû materialitÀsÀt
komolyan vevû nyelvszeml¢let szÀmÀra àmagÀtÂl ¢rtetûdûenÊ dekonstrukciÂs feladat.
CsakÃgy, ahogy J¢zus ¢s k´vetûi farizeusellenes furorÀnak hermeneutikai k´vetkezm¢nyei. A farizeizmus ä term¢szetesen nem az
Ãjsz´vets¢gi kompilÀciÂk Àltal hagyomÀnyozott ¢rtelemben ä ugyanis a kivÀltk¢ppeni
t´rv¢nytisztelet, az írÀshoz valÂ lehetû leghÁvebb, betü szerinti ragaszkodÀs. Ehhez k¢pest
J¢zus t´bbsz´ri hivatkozÀsa a szÁvre, ill. l¢lekre, mint Isten igazsÀgÀnak hely¢re bizonyos
¢rtelemben forradalom. Konkr¢tan abban az
¢rtelemben, hogy bizonyos t´rv¢nyek literÀlis alkalmazÀsÀt Ãgy f¡ggeszti fel, hogy k´zben a àt´rv¢nyek szellem¢hezÊ k´zelebb ÀllÂnak vindikÀlja ÀllÀspontjÀt. A farizeizmus j¢zusi kritikÀjÀnak l¢nyege, mely PÀl SzegedyMaszÀk Àltal id¢zett szavaiban is p¢ldaszerüen jelenik meg, hogy a àk¡lsûÊ, materiÀlis
t´rv¢nyeknek (ill. ezek àa v¢nek hagyomÀnyaiÊ
[Mt 15, 1ä20] szerinti ¢rtelmez¢seinek) akkurÀtus betartÀsa àszÂ szerintÊ elv¢sz a k¡lsûs¢-

gekben ¢s a materialitÀsban, ¢s elfedi Istennek ¢s ig¢j¢nek belsû, szÁvb¢li, igaz szeretet¢t.
így vÀlik a farizeus a hipokrita szinonimÀjÀvÀ, a k¢rd¢s azonban csak az, hogy ha a t´rv¢nyek àszellemeÊ, àigazÊ, àeleven ¢rtelmeÊ
àa szÁvbenÊ vagy àa l¢lekbenÊ van ¢s nem a
àholt betübenÊ, akkor nem annyi-e a t´rv¢nyeknek. BÀrhogy l¢gyen is, a jel´lûfolyamat materialitÀsÀt szem elûtt tartÂ szeml¢let
ä szegedy-maszÀkosan fogalmazva ä àaligha
egyeztethetû ´sszeÊ a jelent¢s idealitÀsÀt, sût
ennek kizÀrÂlagos realitÀsÀt ¢s àigazsÀgÀtÊ t¢telezû pÀli gondolkodÀsmÂddal.
A jel´lûlÀnc mint hangzÂ anyag fordÁthatÂsÀga sokkal rem¢nytelenebb probl¢ma. Ezt
a k¢ts¢gbees¢st fejezi ki KosztolÀnyi vicce is,
miszerint a(z egy¢bk¢nt àvÀgyÊ jelent¢sü)
francia d¢sir szÂt leginkÀbb a magyar àvez¢rÊ
szÂval k¢ne visszaadni. Eszerint N¢meth Andor CHANSON D'AUTOMNE-àfordÁtÀsaÊ (melyet KosztolÀnyi àszÂ szerintÊ àvisszafordÁtottÊ franciÀra) lenne a legt´k¢letesebb megoldÀs. Az eredeti (àLes sanglot longs / Des violons / De l'automne / Blessent mon coeur / D'un
langueur / Monotone.Ê) Ágy hangzik magyarul:
àL¢-szaglÂ lÂn, / D¢ry jÂ jÂn, / De lottÂn. / Lesz
Ân-k´r, / Kin lÂg ûr, / Monoron.Ê Szegedy-MaszÀk ellentett p¢ldÀja George Eliot DANIEL
DERONDA cÁmü reg¢nye, pontosabban a cÁmszereplû neve, mely, szemben az eredetivel,
a magyarban Âhatatlanul àbesz¢lû n¢vv¢Ê vÀlik. MÀr az is nagyon ¢rdekes, hogy a probl¢ma nem tud mÀsk¢ppen, csak tropolÂgiailag megjelenni. A àszÂ szerintiÊ szÂ szerinti
fordÁtÀsa a àliterÀlisÊ vÀltozatai (literal, litt¢ral, buchst¤blich), aminek az im¢nt hasznÀlthoz k¢pest mÀs ¢rtelemben szÂ szerinti fordÁtÀsa kb. àbetü szerintiÊ, ¢s amikor KosztolÀnyi egy Babitsnak Árott level¢ben sajÀt
ROMEO °S JöLIA-fordÁtÀsÀt e szavakkal dics¢ri: ànem is szÂ szerinti, hanem betü szerintiÊ, akkor alighanem àd¢sir-vez¢rÊ-f¢le gyakorlatÀra
utal, nem pedig egy a szokÀsosnÀl szigorÃbban korrespondenciaelvü modellre. Ugyanakkor KosztolÀnyi eff¢le eszt¢tista magakellet¢seit f´l´sleges tÃlolvasni. FordÁtÀsrÂl alkotott elk¢pzel¢sei egyÀltalÀn nem rendkÁv¡liek. A jel´lû fontossÀgÀt hangsÃlyozÂ n¢zete
pedig nem igazÀn hozhatÂ ´ssze a Saussure
nyomÀn elindult nyelvelm¢letekkel, melyek
rÀadÀsul minden lÀtszat ellen¢re egyÀltalÀn
nem àa jel´lt primÀtusÀnakÊ megsz¡ntet¢s¢re
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irÀnyulnak, hanem ¢pp annak nem metafizikai l¢tmÂdjÀra k¢rdeznek rÀ. Szegedy-MaszÀk is megjegyzi egy hely¡tt, hogy KosztolÀnyi hÁres àtÁz legszebb magyar szavaÊ valÂjÀban meglehetûsen ¢s jÂl bizonyÁthatÂan jel´lt-orientÀlt szelekciÂ eredm¢nye. °s ezzel
az ¢gvilÀgon semmi baj nincs.
(SajÀt ¢s idegen) CsoÂri SÀndor anno, a NOMçD NAPLñ egyik ÁrÀsÀban azt javasolta, hogy
a àhidroglÂbuszÊ legyen àg´mbkÃtÊ. Nem rossz,
szerintem lehet terjeszteni, ¢n megtettem a
magam¢t azzal, hogy ideÁrtam. De nincsenek
illÃziÂim. A àfloppy driveÊ kontra àhajl¢konylemez-meghajtÂÊ vagy az àunforced errorÊ kontra àki nem k¢nyszerÁtett hibaÊ tÁpusÃ esetek azonban m¢g rem¢nytelenebbek,
elûsz´r is, mert a k´zismert idegen kifejez¢sek magyar hasznÀlÂi n¢znek, mint a luki
nyÃl, ha a magyarÁtÀssal talÀlkoznak, ez persze lek¡zdhetû lenne, de az idegennyelv-¢rzet (fÁling) nem szünhet meg, ha az eredeti
kifejez¢s szÂtagszÀmÀnak t´bbsz´r´se a kik¢nyszerÁtett mogyeri. (D¢sir-vez¢r, alien-¢ljen.)
KosztolÀnyi ànyelvtisztÁtÀsunkÊ nagy harcosak¢nt l¢pett fel, de a jelek szerint a '32-es
nagy vÀllalkozÀs Âta sem jÀrt sok sikerrel àa
leggyakoribb ¢s legrÃtabb idegen szavak magyar
egyen¢rt¢küivelÊ valÂ levÀltÀsa (akvÀrium, autogram, bubifrizura, drapp, export-import,
film, hiszt¢rikus, hormon, inflÀciÂ, interjÃ,
konzerv, motorbicikli, nihilizmus, operatûr,
pilÂta, rÃzs, sofûr, sport, statisztika, strand,
vÁkendhÀz). Ez nem KosztolÀnyi hibÀja, hanem a magyar nyelvhasznÀlÂk nemzed¢kei¢,
talÀn mert egyre inkÀbb asszimilÀlnak bizonyos mÀssÀgokat, àidegen szellemis¢geketÊ. A
freudi Es àûsvalamiÊ-k¢nt valÂ fordÁtÀsa viszont elsûsorban KosztolÀnyi hibÀja, noha a
katasztrofÀlis megoldÀst alkalmazÂ HollÂsä
Dukes fordÁtÂpÀros volt a fû terjesztû.
Szegedy-MaszÀk MihÀly szint¢n nagyon
hatÀrozott nyelvhasznÀlati elveket dolgozott
ki magÀnak. SzÀmüzi az à¢sÊ k´tûszÂt, a àhanemÊ helyett mindig àdeÊ-t hasznÀl, a v¢gsûkig elt´k¢lt abban, hogy nem Ár àvalÂÊ szÂt.
(àValÂszÁnü, hogy a hÀborÃ ingatta meg KosztolÀnyi bizalmÀt a nemzetis¢gekkel megb¢k¢l¢s es¢lyeibenÊ [161.], à...a Babitscsal ´sszevet¢s kÁnÀlja a
legjobb kiindulÂpontotÊ [33.].) Idegen szavakbÂl
a lehetû legkevesebbet hasznÀl, sût m¢g an-

nÀl is kevesebbet. A telefont ma MagyarorszÀgon egyed¡l Szegedy-MaszÀk hÁvja àtÀvbesz¢lûnekÊ. Az intertextuÀlis àsz´vegk´z(´tt)iÊ, a
kanonikus àkÀnoniÊ, legalÀbb a rag (k¢pzû) legyen magyar. SzÁve szerint a romantikÀnak ¢s
a metafizikÀnak is magyar nevet adna. Nem
tudom, mi a lÀtszat, az igazsÀg az, hogy ezeket az elgondolÀsokat a legmesszebbmenûkig
tiszteletben tartom, ¢s nem kÁnos k´teless¢gbûl, de ´r´mmel ¢s tiszta szÁvbûl. Sût. TÀn
szeretem ä Àmde nem csodÀlom.
àAhhoz, hogy az Ïeszt¢tikaiÎ fogalmÀt tisztÀzhasd, ¢lett´rt¢neteket kell leÁrnodÊ ä mondja Wittgenstein. Minden szubjektum totÀlisan interszubjektÁv meghatÀrozottsÀgÃ, m¢gis sui generis konstellÀciÂ. A kanti Ázl¢santinÂmia sohasem volt aktuÀlisabb. (°s kanti àmegsz¡ntet¢seÊ elfogadhatatlanabb.) Az Ázl¢sÁt¢letek
megvitathatÂsÀgÀnak es¢lyei tovÀbb cs´kkennek, az Ázl¢s t´k¢letess¢ vÀlÀsÀnak rem¢nye
is. Szerintem a marslakÂ csÃnya, a marslakÂ
szerint meg ¢n. A megoldÀs kev¢ss¢ valÂszÁnü, sokkal inkÀbb az, hogy mÁg a sz¢p es¢lyei
cs´kkennek, a fens¢ges es¢lyei nûnek. (L.
p¢ldÀul Babits ¢s KosztolÀnyi id¢zett szembeÀllÁtÀsait vagy az Erhabene ¢s az Unheimlich
rokonsÀgÀra irÀnyulÂ fokozÂdÂ ¢rdeklûd¢st.)
àI'm in love with an alien, / I'm in love with the
skyÊ ä ¢nekelte mÀr a Kelly Family is. KosztolÀnyi (¢s Babits) es¢lyei ez¢rt cs´kkennek.
(Bef.) K´nyve 37. oldalÀn Szegedy-MaszÀk
MihÀly a k´vetkezût id¢zi KosztolÀnyitÂl:
àEgy virulÂ eg¢szs¢ges fiatalembernek szÁvesen a
szem¢be mondom, hogy kiss¢ sÀpadt, s a fogazata
elhanyagolt. HasonlÂan vagyok egy remekmüvel is.
Kip¢c¢zem legkisebb hibÀit, ¢s szenved¢lyesen d¡h´ngve szidom ÂrÀk hosszat. Ha ezt egy avatatlan
hallja, azt hiheti, hogy az eg¢szet elvetem ¢s ÂcsÀrolom. / Mit mÁveljek azonban, amikor egy f¢rcmüvet
raknak el¢m, s szerzûje azzal a k¢ts¢gbeesett rimÀnkodÀssal k¢rdezûsk´dik felûle, mint kedves halÀlos
betegjeikrûl a rokonok, akik mÀr tudjÀk az igazsÀgot, csak f¢lnek tûle, s minthogy k¢ptelenek az ´nÀltatÀsra is, tûlem vÀrjÀk, hogy hamis vigasztalÀssal
Àltassam ûket. / Az ilyen munkÀt csak dics¢rni lehet
¢s szabad. A haldoklÂknak mindig azt mondom,
hogy kitünû szÁnben vannak, s hozzÀtartozÂiknak,
ha kell, meg is esk¡sz´m erre.Ê Nos, ha nem is
szenved¢lyesen d¡h´ngve, de talÀn eleget
szidtam az I RODALMI KçNONOK -at ahhoz,
hogy kider¡lj´n, kitünû k´nyvnek tartom.
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RÂla szÂlÂ kritikÀm egyik ´sszefoglalÀsak¢nt azt ÁrhatnÀm: ¢rvel¢se olykor tÃlsÀgosan
is k¢pl¢keny, ÂvatossÀga ellen¢re is tendenciÂzus, dokumentÀciÂja, p¢ldaanyaga ennek
megfelelûen olykor k¢tes ¢rv¢nyü vagy/¢s
szelektÁv. çltalÀban teljesen koherens az elm¢leti alapÀllÀs, az elemz¢s ¢s az ¢rt¢kel¢s,
Àm olykor ä ¢s leginkÀbb ¢pp az I RODALMI
KçNONOK csÃcsÀn ÀllÂ KosztolÀnyi eset¢ben
ä ellentmondÀsos, ad hoc, vagy kifejtetlen a
kapcsolatuk. Ez az ´ssze (nem) f¡gg¢s arra
enged k´vetkeztetni, hogy a po¢tikai-eszt¢tikai vizsgÀlaton, a nyelv-, szubjektum- ¢s ismeretelm¢leti vizsgÀztatÀson tÃlmenûen m¢g
mÀs krit¢riumok is szerepet jÀtszanak egy
sz´veg vagy szerzû megÁt¢l¢s¢ben. Amikor az
ideolÂgiai-politikai szempontbÂl mindig logikusnak tünû ¢rt¢kÁt¢let (szemben a stÁlus
alapvetûen meg¢rtû tÂnusÀval, puhasÀgÀval)
annyira kem¢ny, a nyÁlt ideolÂgiai-politikai ´nreflexiÂ hiÀnya annyira lÀtvÀnyos, akkor az
ilyen jellegü krit¢riumok meghatÀrozÂ szerep¢re bizton tippelhet¡nk.
Farkas Zsolt

CANTñK NEW YORKBñL
°S DUNAKESZIRýL
BarÀnszky LÀszlÂ: KosztolÀnyi hÃga
Jelenkor, P¢cs, 1998. 71 oldal, 880 Ft
BarÀnszky LÀszlÂ versei ¢s Veszelszky B¢la
festm¢nyei k´z´tt e sorok ÁrÂja sok rokon vonÀst ¢rez. Nem a mÃzsÀk àtestv¢ris¢g¢tÊ kÁvÀnjuk ezzel felhozni ä ez a meglÀtÀs t´bbet
is, kevesebbet is jelez. HozzÀsegÁt viszont talÀn emez eszt¢tikai pÀrhuzam a hosszÃ emigrÀciÂ utÀn visszahonosodott k´ltû negyedik
versk´tet¢nek elemzû m¢rlegel¢s¢hez, BarÀnszky LÀszlÂ lÁrai munkÀjÀnak alkalmi felm¢r¢s¢hez.
Veszelszky fest¢szet¢ben ugyanis sok tekintetben a BarÀnszky-po¢zissel azonos jelleggel jelenik meg a müv¢szi àanyagÊ ä porÂzusan, szÂrtan. Ugyanakkor ´sszekapcsolja
ûket, hogy mindketten intenzÁv szem¢lyess¢ggel, ´nÀllÂ mÂdon kamatoztatjÀk, viszik

tovÀbb a klasszikus (ennek egyedi àizmusaiÊtÂl f¡ggetlennek tetszû) àavantgÀrdÊ ÀbrÀzolÀs de- ¢s rekonstruktÁv mÂdszereit. A mÂdszer, a kivitel pikturÀlis ¢s k´ltûi k´vetkezm¢nyei ä term¢szetesen ä alapvetûen mÀsok. BarÀnszkynÀl inkÀbb lÀgy, ´sszess¢g¢ben el¢gikus tÂnusÃ textuÀlis montÀzs elve ¢rv¢nyes¡l.
K´ltûnk a versek hÀlÂjÀt vibrÀlÂnak, kavargÂnak hatÂ elemi motÁvumok (àpontokÊ)
sürüj¢be merÁti. Ez adja meg Ãj, finom k´tet¢ben az ¢rt¢kek alapjÀt. NÀla is, akÀrcsak Veszelszky B¢lÀnÀl, a müvek textÃrÀja csak fel¡letileg hat az emberre kaotikusan, a t´redezetts¢g benyomÀsÀval: a K OSZTOLçNYI HöGA
sz´vegei v¢gsû soron egy transzcendens rend
vÀgya, nosztalgiÀja fel¢ sodornak, ¢s ä bÀr sok
elengedetts¢ggel lÀgyÁtja a szerzû a folyamatot ä valamely k¡l´n´s po¢tikai eg¢sz fel¢
mutatnak. Ez ä Ãgy tünik ä valÂban a modernitÀs, az egykori oly provokatÁv avantgÀrd
klasszicizÀlÂdÀsÀnak egyik esete.
Noha e t´rekv¢s megjelenik a àMedenceÊ
k¡l´nb´zû helyein ¢lû magyar po¢tÀk k´r¢ben is, Àm k¡l´n´sen jellemzûnek tünik az
ArkÀnum (USAäKanada) alapÁtÂ k´ltûinek
(AndrÀs SÀndor, BarÀnszky LÀszlÂ, KemenesG¢fin LÀszlÂ, Bakucz JÂzsef) k´r¢ben, akik az
Ãgynevezett öjvilÀgban lettek jeles k´ltûk,
poeta doctusok. °s akik az elmÃlt ¢vtizedek
amerikai k´lt¢szet¢nek hatÀsait is igen ¢rdekesen abszorbeÀltÀk.
Szerzûnk azonban nemcsak k´ltû, hanem
müv¢szett´rt¢n¢sz is, a (modern) k¢pi formÀk professzionÀlis szakembere is, Ágy aligha
v¢letlen, hogy m¢g e Veszelszky-tÁpusÃ formÀlÀsi mÂdra utalÂ reflexiÂra is akad p¢lda
a k´tet egyik hely¢n: àvolna talÀn k¢ptelen
k¢p... pontok pontok pontokÊ (XII.).
A K OSZTOLçNYI HöGA rÂmai szÀmokkal
jel´lt k´ltem¢nyekbûl, àverstÀblÀkbÂlÊ ¢p¡l
fel (erre a fogalomra m¢g visszat¢r¡nk), melyeknek egy àkÂdÀvalÊ kieg¢szÁtett negyvenhÀrom egys¢ge k¢t ciklust k¢pez (NEW Y ORK ,
DUNAKESZI ). A javar¢szt f¢lhosszÃ, k´zpontozÀs n¢lk¡li àsz´vegversekÊ sorai sz¢lesek, ¢s
ä meglÀtÀsunk szerint ä nem a szÂtagszÀmok
vagy a verslÀbak szerint vannak kiszabva (bÀr
idûnk¢nt dallamfoszlÀnyok is Àtt´rnek a sz´vegfolyamat sima nyerses¢g¢n), hanem a tematikusan is meg-megjelenû szÀmÁtÂg¢pes
sz´vegszerkeszt¢s adott n-szÀma adja ki a
sort, a sorv¢get; a lend¡let, a ritmus nÀla na-
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gyobb egys¢geket, t´mb´ket mozgat, dinamizÀl. Ez vagy az ehhez hasonlÂ eljÀrÀs r¢gÂta
sajÀtja ugyan a modern po¢zisnek, k´ltûnk
nyelvi, szellemi vegykonyhÀjÀban sajÀtos (talÀn csak bizonyos Tandori-versekre eml¢keztetû) Ázei j´nnek elû. Igaz, a versek befogadÀsÀt, a sajÀtos jelleg¡kre valÂ olvasÂi àrÀ¢rz¢stÊ az is nehezÁti, hogy BarÀnszkynÀl a k´zbevet¢seken, szintagmatikus àcikÀzÀsokonÊ
tÃl az esetenk¢nti sorv¢gi szÂ(Àt)t´r¢sek miatt
a k´ltem¢nyek figyelmes ä lef¢kezett, intenzÁv ä olvasÀst ig¢nyelnek, m¢ghozzÀ olyat,
amely k¢pes m¢g az egys¢gek, a r¢szek bonyolult szemantikai hullÀmzÀsÀra, a k¢tr¢szes
kompozÁciÂ ÀradÀsÀra is figyelni (ebben a tekintetben viszont szÀmomra a Marno-versekkel rokon k´lt¢szet ez). Csak ekk¢nt bontakoznak ki a mü t¢nyleges nagystruktÃrÀi, a
sz¢les dimenziÂkat ÀtfogÂ àk¢pekÊ. S Àltaluk
az a fÀjdalmas b´lcsess¢ggel ÀtjÀrt ragyogÀs,
amit a k´tet v¢g¡l is elmond ä eg¢szen a k´tetzÀrÂ, Ω-val jel´lt ¢s a szerzû n¢vmonogramjÀval v¢gzûdû k´ltem¢nyig.
°s ezen a ponton egy idûre el kell tÀvolodnunk a forma, az eszt¢tikai alakÁtÀs finomszerkezet¢tûl, szÂba hozva a K OSZTOLçNYI
HöGA fû tartalmait. BarÀnszkynak e k´tete
csak a kiadÂ aprÂ betüs, t´m´rÁtett kivitel¢ben tünik v¢konynak (bÀr elûzû munkÀi sem
voltak àtestesÊ k´tetek); lapjain ä hogy Ãgy
mondjuk ä à¢let- ¢s sorsvallomÀsÊ sürüs´dik.
A nagyszabÀsÃ csalÀdi ´r´ks¢get birtoklÂ ¢s
az 1956 utÀni ¢vtizedekben az çllamok ¢s
EurÂpa sok neves helyszÁn¢n dolgozÂ k´ltû
az elsû ä New York-i ä verssorozatban àodaÀtrÂlÊ besz¢l, Àm szem¢lyes ¢s kulturÀlis eml¢kezet¢nek sok-sok fazettÀja a gyermekkori
helyszÁnekig, apja, anyja, hÁv barÀtai eml¢kalakjaiig cikÀzik oda-vissza, mik´zben a tengerentÃli vilÀgvÀros akut szenny¢re, mocskÀra ¢s csodÀira tÀrul a szeme, bizonyos k´ltem¢nyekben viszont az egykori ä a tÀvoli, az igazi ä haza (p¢ldÀul Tihany) tÀjait id¢zi. Avagy
szellemalakok k´r¢ben (p¢ldÀul KosztolÀnyinÀl, aki a ànagy mintaÊ) ¢s az eurÂpai, elsûsorban mediterrÀn müv¢szet ¢s tudÀs nagyjaival folytat monologikus kommunikÀciÂt. S
hogy ez m¢g sÃlyosabb ¢s bonyolultabb legyen: aktuÀlis ¢lete k´zben a kÁnok, kÂrhÀzi
kiszolgÀltatottsÀgok Àrkaiba vetve zajlik.
A k¢tr¢szes kompozÁciÂ mÀsik egys¢ge ä a
DUNAKESZI ä ennek mintegy a fordÁtottja. A

k´ltû hazat¢r, ¢s egy otthon megteremt¢s¢nek (ha az ember ´sszerakja a mozzanatokat:) szÁnes, epikusan is lebilincselû àmes¢ireÊ, tapasztalataira füzve hozza elû az elsû
ciklus vilÀgait ä n¢mik¢pp ugyanazokat: mÀsk¢ppen. A k´nyv mÀsodik fel¢ben innen
vizionÀlhatjuk New Yorkot, Santa BarbarÀt,
¢s most mÀr àf´ldk´zelbûlÊ a negyvenes-´tvenes mÃltja is mÀs f¢nyt´r¢sbe ker¡l. A magyar valÂsÀg is àbe¢riÊ az amonnanit, a rendszervÀltÀs utÀni magyar valÂ kezd àelnewyorkiasodniÊ. çm a szenved¢sek ¢s az ´r´m´k
ÃtjÀn haladva a k´ltû ä ¢s itt az utolsÂ KosztolÀnyi-versek motivikÀjÀt, parafrÀzisait hozza ä fel-feln¢z az ¢gre, vagy visszamereng a
hell¢n, a toszkÀn tÀjakra; ¢s mintha a csillagok is mÀsk¢nt ÀllnÀnak Ágy. Mindenesetre:
Dunakeszin, Tihanyban az amerikai nagyvÀrosok eg¢n¢l f¢nyesebben ragyognak a plan¢tÀk az ¢j bakacsinjÀn ä egyszerre biztatÂbb
is, ¢getûbb is a f¢ny¡k. A k´tetzÀrÂ k´ltem¢ny, mely leÁrja ama dunakeszi hÀzat ¢s elelkalandozik a gyermekkori ¢s tengereken
tÃli, emigrÀciÂs eml¢kekhez, a k´vetkezû nagyÁvü passzussal zÀrul: àez a jÀt¢k amiben ¢n teljes
szÁvvel r¢szt veszek mert ami felettem / van a tÂ
f´l´tt ¢s benne is a maga (kimondom) vilÀgegyetem
/ t´bb mint ez az orbs maga mundus kÀr elûvenni
a szÂtÀrakat / ¢n mundus minor benne ebben a
mundus maiorban ¢s ezt mÀr nem za / varja semmi
buszz´rej ach naja az ¢jjel kettûkor a l´khajtÀsos /
mammutrep¡lûg¢pek zaja valahol a somogyi part
f´l´tt a teremt¢s / Ãgy ahogy in mensura, in numero
et in pondere disposuisti, all / ¢s ¢n r¢sze vagyok
Ãgy-ahogy fekszem a hÀtamon pontosan felet fele /
ahogy eredetileg templomokÊ (Ω).*
Ez a hosszabb id¢zet alkalmat ad arra is,
hogy BarÀnszky k´ltûi nyelvezet¢nek egy sajÀtos vonÀsÀrÂl besz¢lj¡nk ä e hely¡tt mÀr
nem sajÀtos ortogrÀfiÀjÀrÂl. E nyelvezet t´bbnyelvüs¢g¢rûl. Az Ω sz´veg¢be p¢ldÀul latin
fragmentumok, angol ¢s n¢met szavak, kifejez¢sek ¢kelûdnek ä ha szabad ilyen szÂt k¢pezn¡nk ä a poliglottizmus k¡l´n´s kulturÀ* àOrbsÊ (latin): F´ld; àmundus... mundus minor...
mundus maiorÊ (latin): vilÀg... a kisebb vilÀg (mikrokozmosz)... a nagyobb vilÀg (makrokozmosz); àach
na jaÊ (n¢met): hÀt persze; àin mensura, in numero et
in pondere disposuistiÊ (latin): m¢rt¢k, szÀm ¢s sÃly
szerint szabta ki (ti. az Isten a vilÀgot); àallÊ (angol):
minden, az ´sszes.
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lis aurÀjÀval. Amivel BarÀnszky a hontalansÀg
¢s az emigrÀciÂs l¢t nyelvveszt¢s¢t, -szÂratÀsÀt, sût csalÀdja müvelt t´bbnyelvüs¢g¢t is
àÀbrÀzoljaÊ mintegy. Ez az erez¢s v¢gigfut a
k´nyv test¢n. Szerepel p¢ldÀul a k´tetben
egy k´ltem¢nypÀros, a müfordÁtÂ-k´ltû àbÀjosanÊ komoly jÀt¢ka (XXXVII., XXXVIII. ä az
utÂbbi cÁm a k´tetben sajtÂhibÀval), amely
egyben a versfordÁtÀs lehetetlens¢g¢rûl is
szÂl. Ez a BarÀnszky-vers magyar szavakkal
kevert angol textus: a bal oldalon az angol
van magyar szavakkal àsp¢kelveÊ, a tÃloldalon meg a fordÁtÀs megfordÁtÀsa szerepel,
ahol az im¢nti magyar szavak angol vÀltozatait cifrÀzza a magyar. (Ez nem vicc, bÀr megvan a humora e po¢tikai jÀt¢knak.)
A jelens¢get tovÀbb is lehet gondolni, a
legÃjabb magyar po¢zis szemsz´g¢bûl ´sszegyüjtve a rokon megoldÀsokat. SzÀmomra
Tandori K OPPAR K¹LDºS-e ¢s bizonyos furcsa
rÁmü Ãjabb dalai (sokszor ugyancsak idegen
nyelvi k´rnyezetet id¢znek!), sût Domonkos
IstvÀn K ORMçNYELT¹R°SBEN cÁmü po¢mÀja
vÀg ide, mint HatÀr Gyûzû bizonyos sz´vegei
(Àm az û nagy ¢letmüv¢ben szinte mindenre
lehet p¢ldÀt talÀlni). An¢lk¡l, hogy e jelens¢g
leltÀrÀt teljesnek gondolnÀnk, annyit meg lehet kockÀztatni, hogy a KÀrpÀt-medence t¢rs¢g¢n kÁv¡l a nyelvi elÀrvulÀst, romlÀst bizonyos k´ltûk po¢tikai-nyelvi eszk´zk¢nt kamatoztatjÀk, ami egyÃttal furcsa, fÀjdalmas gazdagodÀst is jelent. Ha n¢mik¢ppen viccesre
fordÁtjuk a szÂt, akkor erre azt is mondhatjuk,
hogy e po¢tikai eljÀrÀs a magyar k´ltûk àinternacionalizmusÀnakÊ sajÀtos gyûzelme is.
Ha mÀr szeml¢nk elej¢n a k´tet verssz´vegeinek àolvasÀsi, percepcionÀlisÊ prÂbÀit
emlegett¡k, akkor azt is sz¡ks¢ges szÂvÀ tenni, hogy a k´ltû-eszt¢ta sok-sok kulturÀlis referenciak´rt mozgat: sokat felt¢telez olvasÂjÀrÂl. çm aki a magyar szellemi ¢let nagyjainak tÀrsasÀgÀban nevelkedett, ¢s aki k¢sûbb
Erwin Panofsky mellett volt tanÀr ¢s kutatÂ,
po¢tak¢nt sem adhatja alÀbb. KÀr is lenne ä
¢s nem is volna hiteles ä, ha k´ltûk¢nt megtagadnÀ tûl¡nk, versolvasÂktÂl a àtudÀsaitÊ.
E nagyÁvü, felett¢bb k¡l´n´s k´ltûi k´tet
egyedi verseinek szakaszformÀit àverstÀblÀknakÊ nevezt¡k. Sokf¢le referenciÀt kelt, ha a
szerzû rÂmai szÀmokkal cÁmezi meg a mü ´nmagÀban megkomponÀlt, àsz´vegszerkesztettÊ darabjait (sz¢riÀba rendezve ûket). Ezzel

egy naprÂl napra vÀltozÂ kor k´ltûje arra (is)
eml¢keztet, hogy egykor tÀblÀkra v¢st¢k a
(fontos) alapsz´vegeket (MÂzes t´rv¢nytÀblÀi,
ama tizenk¢t tÀblÀs t´rv¢nyek stb.). Sût a
klasszikus korok ¢p¡letfeliratai, epitÀfiumai
is n¢mileg hasonlÂk voltak. TÀn erre utal ez
a po¢tikai metafora ä k¢pversen innen, sz´vegversen tÃl.
BarÀnszky LÀszlÂ itthon a jelenlegin¢l nagyobb ismerts¢gre, hÁrre tehetne mÀr szert
(¢s v¢gre jeles bibliogrÀfusok, katalÂgusszerkesztûk sem cser¢ln¢k ´ssze az apÀt a fiÀval,
azaz BarÀnszky-JÂb LÀszlÂt BarÀnszky LÀszlÂval).
Fogarassy MiklÂs

SOLT OTTILIA: M°LTñSçGOT MINDENKINEK.
¹SSZEGYþJT¹TT íRçSOK IäII
VÀlogatta ¢s szerkesztette:
E´rsi JÀnos, F. Havas GÀbor, Kem¢ny IstvÀn
Felelûs szerkesztû: F. Havas GÀbor
A Besz¢lû kiadÀsa, 1998. 552+556 oldal,
2950 Ft
Aligha lehet szabÀlyos recenziÂt Árni Solt Ottilia ´sszegyüjt´tt ÁrÀsairÂl. Egyfelûl itt a sajnos szokÀsos gond: a korai halÀl hagyat¢kkÀ,
¢letmüv¢ vÀltoztatta a sz´vegeket. Alapos ¢rt¢kel¢s¡kh´z nagyobb tÀvlatra lenne sz¡ks¢g.
A nyughatatlan szerzû rÀadÀsul k¡l´nb´zû
foglalkozÀsokat üz´tt, nehezen ´sszehasonlÁthatÂ terekben ¢s idûkben. Sok jel utal arra,
hogy az ÁrÀs fontos volt szÀmÀra, de korÀntsem t´lt´tte ki az ¢let¢t. A recenzens term¢szetesen csak az ÁrÀsok ¢s nem az ¢letÃt ¢rt¢kel¢s¢re vÀllalkozik.
Eleinte tudomÀnyos dolgozatokat, k¢sûbb
riportokat, helyzetjelent¢seket, majd ¢let¢nek 1989 utÀni szakaszÀban fûk¢nt k´nyvismertet¢seket, politikai besz¢deket ¢s elemzû
ÁrÀsokat ÀllÁtott elû. PÀlyÀja kezdet¢n az elsû,
a hetvenes ¢vek k´zep¢tûl mÀr kizÀrÂlag a
mÀsodik nyilvÀnossÀgban (fûk¢nt az illegÀlis
Besz¢lûben) k´z´lte ÁrÀsait. 1989 utÀn ä amikor v¢gre leomlottak a k¢t nyilvÀnossÀg ha-
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tÀrai ä egy ideig a hivatÀsos politizÀlÀs, a sajtÂ
(a legÀlis Besz¢lû), v¢g¡l a felsûoktatÀs vilÀgÀban tev¢kenykedett.
A tudomÀny, a publicisztika, a direkt politizÀlÀs szokÀsai ¢s szabÀlyai k¡l´nb´znek,
rÀadÀsul a k¢t nyilvÀnossÀg nyelve, megfejt¢si kÂdjai ¢s ¡zenget¢si mÂdszerei is elt¢rûk
voltak. Az sem k´nnyÁti a recenzens helyzet¢t, hogy a k´tet nemcsak Árott sz´vegek, de
leÁrt besz¢dek, hozzÀszÂlÀsok gyüjtem¢nye is.
Nem hagyhatjuk figyelmen kÁv¡l, hogy az
Árott sz´veg ¢s a jegyzett besz¢d szerkezete,
szÂkincse, ¢rvel¢si mÂdja k¡l´nb´zû.
A szerkesztûk müfajok szerint csoportosÁtottÀk az emlÁtett terekben szertelen¡l ideoda mÀszkÀlÂ szerzû ÁrÀsait. Az elsû k´tetben
a vÀllalati vilÀgrÂl, a szakmunkÀsk¢pz¢srûl, a
cigÀnysÀgrÂl ¢s fûk¢nt a szocializmus szeg¢nyeirûl szÂlÂ szociolÂgiai tanulmÀnyokat, jÂr¢szt hasonlÂ tÀrgyÃ k´nyvismertet¢seket, v¢g¡l
az 1989 utÀni idûszakbÂl szÀrmazÂ parlamenti
besz¢deket, interpellÀciÂkat ¢s hozzÀszÂlÀsokat talÀlunk. Ezzel a csoportosÁtÀssal a szerkesztûk
k´vetni tudtÀk Solt ¢rdeklûd¢s¢nek ¢s tev¢kenys¢g¢nek idûbeli vÀltozÀsait. (Csak a
k´nyvbÁrÀlatoknÀl tapasztalhatÂ n¢mi torlÂdÀs.)
A mÀsodik k´tetben a Besz¢lûben 1991 ¢s
1996 k´z´tt megjelent ÁrÀsok olvashatÂk. (A
szerkesztûk Solt Ottilia publicisztikÀjÀnak kb.
egyharmadÀt nem k´z´lt¢k a k´tetben ä a
szelekciÂ szempontjait nem ismerj¡k.) Itt n¢hol zavarÂ a jelentûs idûbeli kevered¢s. A cikkeket a szerkesztûk t¢ma szerint csoportosÁtottÀk, az idûrend csak a csoportokon bel¡l
¢rv¢nyes¡l. T¢mavÀltÀsnÀl ez¢rt t´bb ¢v k¡l´nbs¢ggel megjelent cikkek k´vetik egymÀst. A parlamenti besz¢dek ¢s a Besz¢lûben
k´z´lt ÁrÀsok egy r¢sze k´z´tti kapcsolat is
csak szorgos lapozgatÀssal k´vethetû.
A szocializmus ¢vei
A hetvenes ¢vek elej¢n Árt k¢t vÀllalati esettanulmÀny ¢rz¢kletes, r¢szletes leÁrÀs a szocializmus idûszakÀban a vÀllalatokon bel¡l kialakult viszonyokrÂl. Solt itt ä hasonlÂan Kem¢ny IstvÀnhoz ¢s tanÁtvÀnyaihoz (akkor fiatal szociolÂgusok, pszicholÂgusok ¢s k´zgazdÀszok) ä elsûsorban a hivatalos ¢s a t¢nyleges mük´d¢s elt¢r¢seit vizsgÀlta. A kommunista hatalom ´nk¢pe, amit fent, a miniszt¢riumokban, a vÀllalati k´zpontokban ¢s a
pÀrtbizottsÀgokon megfogalmazott tervek-

ben, mük´d¢si szabÀlyzatokban, munkav¢delmi elûÁrÀsokban rajzoltak, nem egyezett
azzal, amit lent a mühelyeket ¢s irodÀkat jÀrÂ,
interjÃkat k¢szÁtû, dokumentumokat gyüjtû
terepkutatÂk lÀttak ¢s regisztrÀltak. Nem csupÀn az informÀlis kapcsolatok rendkÁv¡l fejlett ¢s hat¢kony hÀlÂira bukkantak, de hamar
kider¡lt az is, hogy a rejtett kapcsolatok sz´vev¢nyei n¢lk¡l a rendszer ´sszeomlana,
vagy legalÀbbis sokkal nagyobb vesztes¢gekkel ¢s sÃrlÂdÀsokkal mük´dne.
A k¢t tanulmÀny t´bb mint a Kem¢ny-iskola fû megÀllapÁtÀsainak kiterjeszt¢se Ãjabb
esetekre. Solt terepkutatÀsai ugyanis a magyar ipar ÀtlagÀnÀl fejlettebb, a nemzetk´zi
¢lvonal technolÂgiÀjÀt alkalmazÂ ¢s szervez¢si elveit k´vetû helyszÁneken folytak. A müszaki haladÀs ¢s a scientific management büv´let¢ben ¢lû vÀllalati vezet¢s hÀta m´g´tt mük´dû informÀlis rendszerek bemutatÀsÀval
Solt a szocialista gazdasÀgi rendszer modernizÀlÀsÀnak korlÀtait jelezte. Fontos felfedez¢se, hogy az Ãj technika nemcsak az¢rt nem
semleges, mert kezelûi tudÀsuk ¢s helyismeret¡k r¢v¢n nyomÀst tudtak gyakorolni az
arctalan tulajdonosra, a pÀrtÀllamra. Az Ãj
technika tÀrsadalmi Àtrendezûd¢seket is okozott. A k¢pzett munkÀsok szÀmÀra lehetûv¢
tette a tÀrsadalmi felemelked¢st, mÀsok eset¢ben a megÀllÁthatatlan lecsÃszÀs elûid¢zûje.
Solt a vÀllalati vilÀgban elemezte elûsz´r a
tÀrsadalmi egyenlûtlens¢geket, Àm hamarosan Ãjabb terepen folytatta kutatÀsait. A szakmunkÀsk¢pzû iskola sem csupÀn a tudÀs k´zvetÁtûje: àA mai, szinte napi munkaerûig¢nyekhez
igazodÂ, tehÀt korlÀtozÂ szakmunkÀs-beiskolÀzÀsi
mechanizmus a termel¢s jelenlegi struktÃrÀjÀt ¢s a
fennÀllÂ tÀrsadalmi r¢tegk¡l´nbs¢geket is konzervÀlja. ÏSuba subÀhoz, guba gubÀhozÎ ä elûny´sebb
pozÁciÂbÂl indulÂ gyerekeknek jobb szakma, elûnytelenebbûl indulÂknak rosszabb szakma.Ê (I. k´tet
160. o.)
Innen mÀr csak egy l¢p¢s a radikÀlis k´vetkeztet¢s: az egyenlûtlens¢get folyamatosan elûÀllÁtÂ szocialista rendszer a szeg¢nys¢get is Ãjratermeli. Az elfogulatlanul vizsgÀlÂdÂ szociolÂgus
itt az elsû nyilvÀnossÀgban tiltott ter¡letre
¢rt. A kommunista hatalom (eml¢ksz¡nk, a
proletariÀtus diktatÃrÀja) a tÀrsadalmi egyenlûtlens¢gek felszÀmolÂjak¢nt hatÀrozta meg
´nmagÀt, ez¢rt nemcsak a szocializmusbeli
szeg¢nys¢g l¢t¢t tagadta, de az egyszerüs¢g
kedv¢¢rt a szeg¢nys¢g fogalmÀnak hasznÀlatÀt
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is tiltotta az elsû nyilvÀnossÀgban. (Lelem¢nyes szociolÂgusok ekkor talÀltÀk ki a halmozottan hÀtrÀnyos helyzet fogalmÀt.)
Solt Ottilia a szemantikai ¢s publikÀlÀsi tiltÀsokat nem vette tudomÀsul, ez¢rt elûbb az
elsû nyilvÀnossÀg perem¢re ker¡lt, majd Àtl¢pett a mÀsodik nyilvÀnossÀgba. A Budapesti
Nevelû cÁmü folyÂiratban m¢g àszabÀlyosÊ tanulmÀnyokat k´z´lt. A szamizdatban müfajt
is vÀltott, a szociogrÀfia ¢s a feltÀrÂ ÃjsÀgÁrÀs
mÂdszereit ´tv´zû r´vid leÁrÀsokban mutatta
be a hetvenes-nyolcvanas ¢vek magyarorszÀgi szeg¢nyeinek vilÀgÀt, tÀrgyaikat, lakÀsaikat, szokÀsaikat.
Ez a vilÀg korÀntsem olyan, amilyennek a
szeg¢nyekkel csak alkalmank¢nt ¢s k¡l´n´s
helyzetekben ¢rintkezû felsû k´z¢posztÀly lÀtja. A tanulmÀnyokbÂl ¢s az ¢letk¢pekbûl kider¡l, hogy a magyarorszÀgi szeg¢nyek, fejlett vagy fejlûdû vilÀgbeli tÀrsaikhoz hasonlÂan, az ¢let¡k minden mozzanatÀt ÀtfogÂ,
igen hat¢kony tÃl¢l¢si strat¢giÀt dolgoztak ki.
Nem a kegyetlens¢g, az erk´lcstelens¢g ¢s a
r´vid tÀvÃ ´nz¢s, sokkal inkÀbb a szÁv¢lyes,
Àm borul¢kony szomsz¢dsÀgi, barÀti kapcsolatok, az egy¡ttmük´d¢s ¢s a hivatalossÀggal
szembeni (a t´rv¢nyeket hol kihasznÀlÂ, hol
megszegû) szolidaritÀs jellemzi ¢let¡ket. A
kapcsolati hÀlÂkban meghatÀrozÂ szerepet
jÀtszanak az asszonyok. ýk stabilizÀljÀk a csalÀdi, rokonsÀgi kapcsolatokat. Solt Ottilia arra is felhÁvja olvasÂi figyelm¢t, hogy a szeg¢nyek osztÀlya olyan, mint egy tartÀly, a leszakadÂk vagy a tradicionÀlis tÀrsadalmakbÂl ¢rkezûk felt´ltik, a sikeresen felfel¢ mozgÂk
apasztjÀk az ÀllomÀnyt. A magyarorszÀgi szeg¢nys¢g eset¢ben àa gazdasÀgi ¢let fellend¡l¢se
[a hatvanas-hetvenes ¢vekben ä L. M.] a r¢gi
budapesti szeg¢nys¢g jelentûs hÀnyadÀt felszippantotta az alsÂ k´z¢pr¢tegbeÊ. (I. k´tet 280. o.) A
r¢giek hely¢re Ãjak Àramlottak: àNapjainkban
a fejlett orszÀgokban azt figyelhetj¡k meg, hogy a
szeg¢nys¢g kultÃrÀjÀt r¢gi, illetve frissen bevÀndorolt szÁnes bûrü kisebbs¢g veszi Àt vagy alkotja Ãjra.
A fejlett orszÀgoknak ez az Ãj szeg¢nys¢ge. NÀlunk
is hasonlÂ folyamat indult meg: a hazai cigÀnysÀg
t´megei integrÀlÂdtak a tÀrsadalomba, a szeg¢nys¢g
pozÁciÂjÀt foglalva el.Ê (Uo. 281. o.)
Az Ãj szeg¢nys¢g, benne a cigÀnysÀg, nem
pÃp volt a t´bbi r¢teg hÀtÀn, hanem azzal,
hogy n´velte az amÃgy igen merev szocialista
gazdasÀgi rendszer rugalmassÀgÀt, javÁtotta a

gazdasÀgi hat¢konysÀgot. K´z¡l¡k ker¡ltek
ki az ¢pÁtûipar ¢s a mezûgazdasÀg szezonÀlis
munkacsÃcsain n¢lk¡l´zhetetlen alkalmi ¢s
seg¢dmunkÀsok. Az alacsony b¢rü seg¢dmunkÀsok tett¢k lehetûv¢ az Àtlagb¢r-szabÀlyozÀs korlÀtainak Àtt´r¢s¢t, a kvalifikÀlt
munkaerû fizet¢s¢nek emel¢s¢t is.
A szeg¢nyeknek a teljes foglalkoztatÀsbÂl
szÀrmazÂ konjunktÃrÀja t´r¢kenynek bizonyult. A cs´kkenû beruhÀzÀsok ¢s a KGSTkereskedelem visszaes¢se miatt eladÂsodott
nagyvÀllalatok elsûk¢nt a szeg¢nyeket, a cigÀnyokat bocsÀtottÀk el a nyolcvanas ¢vek
k´zep¢n, mÀsodik fel¢ben. Solt Ottilia Ágy az
elsûk k´z´tt tudÂsÁthatott a szocialista gazdasÀg kifulladÀsÀrÂl. A sajÀt (fokozatos, kevesebb vesztes¢ggel jÀrÂ, szakszerü, humÀnus
stb.) rendszervÀltÀsuk mÁtoszÀt ¢pÁtgetû reformkommunistÀk ¢s baloldali tÀrsutas ¢rtelmis¢giek szÀmÀra k¡l´n´sen hasznos eml¢kezetfrissÁtû lenne Solt ekkoriban Árt müveinek (Ãjra)olvasÀsa. Nem csupÀn arrÂl tudÂsÁt, hogy a szocializmus alatt is l¢tezû, persze soha nem m¢rt ¢s m¢g kev¢sb¢ publikÀlt munkan¢lk¡lis¢g n´vekedett jelentûsen
a nyolcvanas ¢vek mÀsodik fel¢ben. írÀsaibÂl
megtudjuk azt is, hogy a korabeli reformkommunista vezet¢s a munkaker¡lûk (¢rtsd
munka n¢lk¡li szeg¢nyek) szÀmÀra nem kÁnÀlt Ãj egyezs¢get. Sokkal inkÀbb a jÂl¢ti Àllam elûtti kapitalizmusra eml¢keztetû b¡ntetû szabÀlyozÀssal, rendûri erûszakkal akarta
ûket semlegesÁteni: àA teljes foglalkoztatÀs kontra vÀllalati hat¢konysÀg + garantÀlt l¢tminimum
dilemmÀjÀban a term¢ketlen kompromisszumokban
oly nagy mÃltÃ rendszer olyan megoldÀsra jutott,
ami a szeg¢nys¢get teljes katasztrÂfÀba sodorja. Lemondott a teljes foglalkoztatÀsrÂl, hogy mentesÁtse
a vÀllalatokat ennek k´lts¢geitûl, a munka n¢lk¡l
maradÂknak pedig nem adott semmit. Nem, enn¢l
t´bbet tett: 1985. januÀr 1-j¢tûl ¢letbe l¢pett egy eln´ki tanÀcsi rendelet, amely lehetûs¢get ad, hogy
bün´zûk¢nt kezelj¢k ¢s k¢nyszermunka formÀjÀban
vonjÀk ki a munkapiaci forgalombÂl a munkan¢lk¡lieket.Ê (I. k´tet 348. o.)
Az erûszakmentes baloldalisÀg elûnyei
A rendszervÀltÀs elûtti kelet-k´z¢p-eurÂpai
ellenz¢ki mozgalmak r¢sztvevûi, ezen bel¡l a
magyar demokratikus ellenz¢k tagjai igen
sokf¢le, gyakran egymÀsnak ellentmondÂ
eszm¢vel, ideolÂgiÀval rokonszenveztek. A
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korabeli hivatalossÀg Àltal tiltott eszmeÀramlatok ¢s az illegÀlis ellenz¢kiek viszonyÀnak alapos leÁrÀsa, a divatos, majd megunt
szerzûk, irÀnyzatok bemutatÀsa m¢g vÀrat
magÀra.
Recenzens alkalmatlan e hiÀnyok akÀr
r¢szleges pÂtlÀsÀra is. Annyit azonban ÀllÁthatunk, hogy ha volt k´z´s halmaza a sokf¢le
irÀnybÂl ¢rkezett ellenz¢kiek vilÀgn¢zet¢nek,
akkor abban az emberi jogok v¢delme mellett mindenk¢ppen fellelhetû volt egyfajta
antikommunista, erûszakmentes baloldalisÀg. A civil tÀrsadalom Ãjra¢leszt¢s¢nek hangsÃlyozÀsa, a lakÂ- ¢s munkahelyi ´nigazgatÀs, a sz´vetkezeti ¢s munkÀstulajdon formÀinak propagÀlÀsa, az elnyomottak ¢s kisemmizettek
tÀmogatÀsa, a k´rnyezetv¢delem v¢delm¢re
vagy az ellenkultÃra termel¢s¢re ¢s fogyasztÀsÀra szervezett mozgalmak felkarolÀsa a jellemzû t¡netei ennek a kommunistaellenes
baloldalisÀgnak. Az erûszakmentess¢get, szelÁds¢get pedig a forradalmi erûszak elvet¢se,
az ´nk¢ny- ¢s tekint¢lyuralom radikÀlis tagadÀsa, a spontÀn ¢s lassÃ ÀtalakulÀsi folyamatok, a k¡lpolitikai semlegess¢g, az ´nk¢ntess¢g irÀnti rokonszenv¡k jelezte.
A majdani kutatÂ talÀn feltÀrja azt is, hogy
mi¢rt ¢s mik¢nt szakÁtott (prÂbÀlt szakÁtani)
szÀmos ellenz¢ki a nyolcvanas ¢vek mÀsodik
fel¢ben ¢s fûk¢nt 1989 utÀn ezzel a tradÁciÂval. TalÀn azt is bemutatjÀk majd a j´vû t´rt¢n¢szei, hogy a rendszervÀltÀs utÀn erûszakmentes baloldali mÃltjukra hivatkozva mik¢nt prÂbÀltÀk lejÀratni a volt ellenz¢kieket
az addig lapulÂ, sût a kommunista hatalommal kooperÀlÂ sz¢lsûjobboldaliak ¢s àalÀmer¡lûÊ konzervatÁvok. °s persze azt is, hogy
mik¢nt viselkedtek ebben a helyzetben a
megtÀmadottak.
Solt Ottilia 1989 utÀni ÁrÀsai fontos adal¢kai lehetn¢nek egy ilyenfajta elemz¢snek. JÂl
p¢ldÀzzÀk ugyanis az ellenz¢kiek Àltal vÀlasztott egyik lehets¢ges utat. Solt nem lÀtta k¡l´n´sebb sz¡ks¢g¢t n¢zetei fel¡lvizsgÀlatÀnak.
A hÀborÃ elûtti rendszer irÀnti nosztalgiÀit
nem leplezû Ãj rezsimmel szemben vÀllalta a
baloldali tradÁciÂt: à1990 mÀjusÀban m¢g korÀntsem volt olyan magÀtÂl ¢rtetûdû, ami 1991 mÀjusÀra az lett: a MagyarorszÀgon hatalomra ker¡lû
koalÁciÂnak vilÀgos alternatÁvÀja van. Az embereket int¢zm¢nyes hierarchiÀba rendezû jobboldalisÀggal szemben az alapvetû egyenjogÃsÀgot hir-

detû baloldalisÀg, egy hajdanvolt (s akkor sem jÂ)
berendezked¢s restaurÀciÂjÀnak konzervativizmusa
helyett nyugatos modernizmus, tekint¢ly helyett jog,
egy hajdanvolt uralkodÂ elit reinkarnÀciÂja helyett
a teljesÁtm¢ny versenye, mÃlt helyett j´vû.Ê (II. k´tet 96. o.) M¢g vilÀgosabban fogalmaz az e
megÀllapÁtÀsÀhoz füz´tt lÀbjegyzetben: àA k¡l´nf¢le kisebbs¢gi jogok k´r¡lbÀstyÀzÀsÀval, az autonÂmiÀk tiszteletben tartÀsÀval, a t´rv¢ny elûtti
egyenlûs¢ggel stb. Senkit ne t¢vesszen meg, hogy
mindezen ¢rt¢keket ¢s jogint¢zm¢nyeket egyetlen
kormÀnyk¢pes jobboldali pÀrt sem vonja k¢ts¢gbe a
mük´dû parlamenti demokrÀciÀkban! Ezek m¢gis a
baloldal visszavonhatatlan vÁvmÀnyai a polgÀri vilÀg t´rt¢net¢ben.Ê (Uo.)
Erûszakmentes baloldalik¢nt meglepve tapasztalta, majd ¢lesen elÁt¢lte a hÀborÃ elûtti
rendszer szimbÂlumainak, int¢zm¢nyeinek
restaurÀlÀsÀt, szokÀsainak, a r¢gi Ãri osztÀly
stÁlusÀnak megelevened¢s¢t, a sz¢lsûjobb
irÀnti (hagyomÀnyos) enged¢kenys¢g¢t. Az
1992-ben k´zreadott, DR. ANTALL FELELýSS°GE cÁmü cikk¢ben Árja: à...Antall JÂzsef, keresve bÀzisÀt, egyre inkÀbb errefel¢ tapogatÂzott: jobbfel¢. HÀborÃs veterÀnok s a t´rt¢nelmi jogfolytonossÀg nev¢ben uralkodÂ Ãri k´z¢posztÀly fantomjai
k´z´tt igyekezett fel¢leszteni az odaadÀst. V¢gzetesen ¢rz¢ketlen volt a sz¢les r¢tegek m¢ltÂsÀga irÀnt,
amelyet Ãjra ¢s Ãjra megs¢rtett a t´rt¢nelmi MagyarorszÀg, a nemesi alkotmÀny ¢s a hadi dicsûs¢g
ÀllandÂ emleget¢s¢vel, mert ûseik nem voltak r¢szesei ennek a hagyomÀnynak. Elfogadhatatlan kockÀzatnak kit¢ve a kisebbs¢gben ¢lû magyarokat, de
akÀr a Magyar K´ztÀrsasÀgot is, az avÁtt ¢bredezûk
kedv¢¢rt Ãjra ¢s Ãjra meglebegtette a hatÀrrevÁziÂ
lehetûs¢g¢t. S a teljes kommunikÀciÂ uralmÀ¢rt
ÀcsingÂzÂ MDF-t´rzs kedv¢¢rt belement abba az Ázl¢stelen tÀmadÀsba a m¢dia ellen, amit hatÀrozottan elhÀrÁtott m¢g 1990 nyarÀn. S most mÀr r¢sen
kell lennie, ha meg akarja Âvni mindazt, amivel
az Ellenz¢ki Kerekasztalnak siker¡lt elker¡lni a
szomsz¢dok lehangolÂ sorsÀt. A minisztereln´knek
ä ha m¢g most is komolyan veszi kormÀnyra l¢p¢sekor hangoztatott elveit ¢s c¢ljait ä fel kell ismernie, hogy tragikusan rossz Ãtra t¢vedt, hogy ezen
az Ãton egyszerüen nincs szÀmottevû erû, amely tÀmogatni tudnÀ. A k¢t ¢vvel ezelûtt m¢g k´vetkezetesen antifasiszta minisztereln´k most ott tart, hogy
bel¡gyminisztere szemrebben¢s n¢lk¡l 1919-et nevezi a magyar t´rt¢nelem m¢lypontjÀnak, elegÀnsan elfeledkezve 1944-rûl. A jogÀllam fûvÀrosi
rendûrkapitÀnya [bizonyos Pint¢r SÀndor ä L.
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M.] jÂ modorÃ kis rasszista rohamcsapatok vez¢reivel tÀrsalkodik hivatalÀban.Ê (II. k´tet 132ä
133. o.)
Solt Ottilia a mÀsik, a posztkommunista restaurÀciÂt sem kedvelte. Amikor a posztkommunistÀk 1994 utÀn ÃjbÂl elûvett¢k r¢gi terveiket, ¢s a nagymarosi vÁzi erûmü ¢pÁt¢s¢t,
az iskolÀk k´rzetesÁt¢s¢t, a megyerendszer
feltÀmasztÀsÀt propagÀltÀk, Solt visszautalt a
demokratikus ellenz¢k, az alternatÁv szervezetek ¢s mozgalmak, illetve egyes, a hivatalos
tudomÀny perem¢n mük´dû szak¢rtûk 1989
elûtti ¢rveire. Nemcsak a posztkommunistÀk
n´vekvû arroganciÀjÀt, de a r¢gi kommunikÀciÂs szokÀsok ÃjbÂli jelentkez¢s¢t is elutasÁtotta: àOlyan embereket fogadott GÀl ZoltÀn, az
OrszÀggyül¢s eln´ke az OrszÀghÀzban ä s erre elhÁvta a t¢v¢kamerÀt is ä, akik az elmÃlt hÂnapokban panasszal teli leveleket Ártak a parlamentbe.
Persze nem mehettek oda mind egy szÀlig, mind a
k¢tezren (mert ennyien Ártak az elmÃlt egy ¢vben
az OrszÀghÀz panaszirodÀjÀba), az eln´k munkatÀrsai gondos munkÀval kivÀlasztottak k´z¡l¡k hÃszat. HÃsz olyan lev¢lÁrÂt, aki nem szem¢lyes ¡gy¢ben k¢rt kijÀrÀst, hanem a k´zjÂ ¢rdek¢ben ragadott
tollat. ñ, a kedves, ismerûs, t´bbnyire nyugdÁjas korÃ levelezûk, akik eljuttatjÀk a hatalomhoz a N¢p
ÂhajÀt-sÂhajÀt! (S akik k´z¡l aztÀn a cÁmzett gondosan vÀlogat.)Ê (II. k´tet 201. o.)
...¢s hÀtrÀnyai
Sz¢p magyar nyelven Árt szÀmos cikk, riport
bizonyÁtja nemcsak Solt tehets¢g¢t, de az erûszakmentes, szelÁd baloldalisÀg jelentûs intellektuÀlis hozamait is. A hatalmÀval vissza¢lû,
a munkan¢lk¡lieket, a rettenetes orszÀgokbÂl egy szÀl ruhÀban menek¡lûket vagy a hajl¢ktalanokat zaklatÂ, ¡ld´zû, hÀtrÀnyosan
megk¡l´nb´ztetû, elûÁt¢letesen viselkedû kis
¢s nagy hatalmassÀgok bemutatÀsa, leleplez¢se k´zben m¢g a szociÀlisan ¢rz¢ketlen olvasÂt is meg¢rinti ¢s magÀval ragadja a v¢dtelenek, a gyeng¢k irÀnti szolidaritÀs. K¡l´n´sen figyelemre m¢ltÂk ebbûl a szempontbÂl
az ¢lete utolsÂ ¢veiben Árt, a szociogrÀfia ¢s a
feltÀrÂ ÃjsÀgÁrÀs elûnyeit egyesÁtû ¢letk¢pek.
Ezekbûl a r´vid, t´m´r ÁrÀsokbÂl kider¡l, hogyan ÀllÁtja elû az Ãj kapitalista osztÀlytÀrsadalom a magyar vilÀg ´r´k figurÀit, az Âlban
lakÂ szolgaleg¢nyt, a rabsÀgban tartott csel¢dlÀnyt ¢s a mÀsik oldalon az Ãjgazdag magyar nÀbobot.

Solt ä publicisztikÀja, orszÀggyül¢si besz¢dei tanÃsÀga szerint ä nemcsak hogy elfogadta az Ãj jogrendet, de szigorÃan szÀmon k¢rte a szakszerü jog¢rtelmez¢st ¢s -alkalmazÀst
a hatalom Ãj birtokosaitÂl, az igazsÀgszolgÀltatÀs szerveitûl ¢s k¡l´n´sen a rendûr´ktûl.
FelrÂtta nekik a jogtalan fegyverhasznÀlatot
csakÃgy, mint a szeg¢nyek zaklatÀsÀt. K´ny´rtelen¡l elÁt¢lte a faji elûÁt¢letek bÀrminemü megnyilvÀnulÀsÀt kormÀnytagnÀl, bÁrÂnÀl, hivatalnoknÀl, rendûrn¢l egyarÀnt. Az
erûszakmentes ¢s kommunistaellenes baloldali igazi gondjai akkor kezdûdnek, ha a szeg¢nyek vagy mÀs, befolyÀssal nem bÁrÂ emberek, csoportok k´vetnek el t´rv¢nys¢rt¢st.
Amikor Demszky GÀbor frissen megvÀlasztott fûpolgÀrmester n¢mi rendet kÁvÀnt csinÀlni a budapesti aluljÀrÂkban, ¢s ek´zben
szembeker¡lt r¢gi harcostÀrsaival, a KatalizÀtor Iroda enged¢ly n¢lk¡l ÀrusÁtÂ, enged¢ly¢rt tudatosan nem folyamodÂ, majd a szabÀlys¢rt¢si eljÀrÀs sorÀn kirÂtt p¢nzb¡ntet¢st
nem fizetû munkatÀrsaival, Solt habozÀs n¢lk¡l a szabÀlys¢rtûk oldalÀra Àllt. Demszky
visszakozott, belÀtta, hogy rossz forgatÂk´nyv
szerint cselekedett. Solt ezt àaz ûszintes¢g ¢s a
szemben¢z¢s gesztusak¢ntÊ ¢rt¢kelte. (II. k´tet
100. o.)
A KatalizÀtor Iroda esete jelentûs¢g¢t tekintve ´ssze sem hasonlÁthatÂ az 1990-es taxisblokÀddal, ahol Solt ÃjbÂl a jogot figyelmen
kÁv¡l hagyÂk (lÀzadÂk?) oldalÀra Àllt: àMi rokonszenvezt¡nk ä mit tagadjuk ä ezzel az orszÀgos
m¢retü polgÀri engedetlens¢ggel. Lenyüg´z´tt,
ahogy a lakossÀg a fûvÀrosban ¢s vid¢ken derüsen
tudomÀsul vette a k¢nyelmetlens¢get, ¢s megtalÀlta
a szolidaritÀs kifejez¢s¢nek formÀit, mintha v¢gre
anyanyelv¢n besz¢lne. [Kiemel¢s tûlem ä L.
M.] ImponÀlt a biztonsÀg, amellyel a torlasz¢pÁtûk
nagyon kev¢s t¢ved¢ssel meg tudtÀk mondani, hogy
mi a fontos, mi a fontosabb, ¢s mi nem az: hogy
Àtengedt¢k az orvost, a kenyereskocsit, a temet¢si
menetet, de feltartÂztattÀk a k´vetelûzû haszon¢rt
futÂkat (nem mintha az egy¢ni haszon hajszolÀsa
nem lenne tiszteletre m¢ltÂ dolog, csak hÀt itt
sztrÀjkhelyzet esete forgott fenn). Tiszteletet parancsolt a spontÀn szervezûk¢szs¢g, a menet k´zben kivÀlasztÂdÂ szervezûk k¡zdelme felelûss¢g¡kkel.Ê
(II. k´tet 102. o.)
Ez a cikk azon ritka alkalmak egyike, amikor Solt Ottilia kil¢p az Àltala vÀlasztott szerepbûl ä szÂszÂlÂk¢nt nem egyes ¡gyekben
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mozgÂsÁt (single issue movement) ¢s tÀj¢koztat, hanem egy szerinte kÁvÀnatos tÀrsadalom
k¢p¢t is felvillantja: àAzt k¢pzelt¡k, hogy a f¢l
¢vig csetlû-botlÂ kormÀnyt jobb teljesÁtm¢nyre, a
nemzet eg¢sze k¢pviselet¢nek profetikus szerep¢vel
birkÂzÂ t´bbs¢gi pÀrtot sz¢lesebb konszenzuskeres¢sre sarkallja majd a figyelmeztet¢s, az el¢gedetlenkedû tÀrsadalom pedig, tapasztalva sajÀt erej¢t ¢s gyenges¢g¢t, nem utolsÂsorban a televÁziÂn v¢gigizgult °T-tandrÀma tanulsÀgain
okulva lend¡letesen nekifog ¢rdekk¢pviselet¢t, a szakszervezeteket megerûsÁteni.Ê (II.
k´tet 102. o.)
Nem kÁvÀnunk itt a jogi idiotizmus (ismert
kifejez¢s, elhÁres¡lt orosz forradalmÀr tollÀbÂl) hibÀjÀba esni, Àm a jogk´vet¢s ¢s a politikai,
jogszabÀlyi vÀltoztatÀst kik¢nyszerÁtû jogs¢rt¢s viszonyÀt sokkal ellentmondÀsosabbnak tartjuk, a
jogs¢rt¢ssel kivÁvott jogszabÀly-mÂdosÁtÀsnak sokkal
t´bb kÀros mell¢khatÀsÀt ¢rz¢kelj¡k, mint tette
Solt Ottilia.
Az ûsi gesztus sz¢ps¢ge ¢s tisztasÀga (àA ki
tûled k¢r, adj n¢ki, ¢s a ki tûled k´lcs´n akar k¢rni,
el ne fordulj attÂlÊ), a viszonylagos jÂmÂdunk
miatt korÀntsem nyugodt lelkiismeret hÀborgÀsa sem feledtetheti vel¡nk, hogy a modell
hibÀs, a baloldal kedvelte utÂpiÀk alapjÀn nem
¢pÁthetû mük´dûk¢pes tÀrsadalmi rendszer. A szolidaritÀs soha nem volt a tÀrsadalmak fû szervezûereje: àaz erk´lcsi koordinÀciÂ nem jÀtszik ä
nem is jÀtszhat ä uralkodÂ szerepet egyetlen modern
tÀrsadalmi-gazdasÀgi rendszerben semÊ. (Kornai
JÀnos: R°GI °S öJ ELLENTMONDçSOK °S DI LEMMçK . Gondolat, 1989. 25. o.)
Azt sem hagyhatjuk figyelmen kÁv¡l, hogy
1989 utÀn a rendszervÀltÂk t´bbs¢ge fantÀziÀtlan gyakorlatiassÀggal ä Kornai fogalmait
hasznÀlva ä a b¡rokratikus koordinÀciÂ nyomasztÂ uralmÀt a piaci koordinÀciÂ meghatÀrozta rendszerrel kÁvÀnta felvÀltani. Olyan
piacgazdasÀgot ¢s demokrÀciÀt k¢sz¡ltek l¢trehozni, ahol a forradalmi erûszakon alapulÂ
jogot ¢s a jogon kÁv¡li ´nk¢nyt a mindenkire
egyformÀn ¢rv¢nyes jogrend ä korabeli szÂval a jogÀllam ä vÀltja fel.
A demokratikus ellenz¢k a kommunista
rendszer Àltal alÀÁrt nemzetk´zi egyezm¢nyekre hivatkozva tudatosan megszegte az illegitim hatalom, az egypÀrti diktatÃra t´rv¢nyeit s fûk¢nt alacsonyabb szintü jogszabÀlyait. Az Ãj hatalom (esetleg nem rokonszenves) t´rv¢nyei ¢s jogszabÀlyai ilyen alapon
nem k¢rdûjelezhetûk meg. Az emberek ¢s in-

t¢zm¢nyek k´z´tti ¢rintkez¢st, a piaci müveletek kiszÀmÁthatÂsÀgÀt ä bele¢rtve a tulajdonszerz¢st ¢s -ÀtruhÀzÀst ä demokratikusan
vÀlasztott (legitim) test¡letek ä a parlament
¢s az ´nkormÀnyzatok d´nt¢sei biztosÁtjÀk. A
tÃlhatalom kialakulÀsÀt a hatalmi Àgak gondos sz¢tvÀlasztÀsa akadÀlyozza meg. A t´rv¢nyek t´meges megszeg¢se ugyan ¡zenet,
àtiltakozÀsÊ (Hirschman), ami a hatalom birtokosait korrekciÂra k¢sztetheti, Àm egy
olyan vilÀgban, ahol hagyomÀnyosan sz¢les
k´rben ¢rv¢nyes¡ltek a t´rv¢nyker¡lû magatartÀs formÀi, minden ilyenfajta (hasznos
vagy kÀros) korrekciÂ k¢slelteti a jogrend
megszilÀrdulÀsÀt.
Solt nem Ágy lÀtta: àA taxisblokÀd Ág¢retei
szertefoszlottak, a tÀrsadalom kicsike oktÂberi figyelmeztetû forradalma szinte ¢szrev¢tlen¡l elbukott. Kis, pici forradalom volt, lever¢s¢hez sem kellett idegen hadsereg. Amikor a tÀrsadalmat a hatalom int¢zm¢nyei legyûzik, ellenforradalom k´vetkezik. TudjÀk, az az ellenforradalom, amikor
csak a belefÀradt kiskatonÀt (= n¢p) Át¢lik el, a parancsnok (= hatalom) Àrtatlan.Ê (II. k´tet 102.
o.) Fegyelmezett forradalmÀrk¢nt ä nem l¢v¢n forradalmi helyzet ä, parlamenti k¢pviselûk¢nt ¢s ÃjsÀgÁrÂk¢nt mindent megtett
az¢rt, hogy a szük´sen rendelkez¢sre ÀllÂ javak ¢s szolgÀltatÀsok min¢l nagyobb hÀnyada
jusson a szeg¢nyeknek. Az ûsi gesztust gyakorolta, a rendszert ¢pÁtû, Àtmentû hatalom
gondjai kev¢sb¢ ¢rdekelt¢k, utÂpiÀt sem ¢pÁtett. Legt´bbsz´r az esetet ¢s nem a szerkezetet ¢rtelmezte. Ekk¢nt korlÀtozva ´nmagÀt siker¡lt megûriznie erûszakmentes baloldalisÀgÀt.
°s a t´bbiek mire jutottak?
Laki MihÀly

A POLITIKA V°DELM°BEN
TamÀs GÀspÀr MiklÂs: T´rzsi fogalmak IäII
Atlantisz, 1999. 384+456 oldal, 2695 Ft
(Müfaj, metafizika) Tiszteletet parancsolÂ
terjedelmü ¢s zavarbaejtûen gazdag gondolati anyagot g´rgetû mü ez: jÂ nyolcszÀz oldalnyi vÀlogatÀs a gondolkodÂ elmÃlt hÃsz
¢vben keletkezett filozÂfiai essz¢ibûl. Az olva-
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sÂ, aki elszÀnja rÀ magÀt, ¢s bolyongani indul
benne, bizony, k´nnyen elt¢vedhet a rengeteg¢ben. Hogy m¢gis valahogyan utat talÀljon, c¢lirÀnyos figyelembe vennie n¢hÀny
irÀnyjelzû tÀj¢kozÂdÀsi pontot. A k´vetkezû
ÁrÀs ä a gondolati labirintus elsûdleges belsû
rekonstrukciÂjÀra: a k¢t k´tet aff¢le baedeker¢nek elk¢szÁt¢s¢re vÀllalkozÂ ä szerzûje azt
javasolja: a komoly szÀnd¢kkal nekiindulÂ
utazÂ kezdje kirÀndulÀsÀt a legelsû meg a
legutolsÂ ÁrÀssal. Az a müfaj, ez a filozÂfiaf´lfogÀs k¢rd¢s¢t reflektÀlja. FilozÂfiai essz¢k?
Mi¢rt essz¢k, ¢s mi¢rt filozÂfiai essz¢k? Pontosabban: milyen filozÂfia essz¢i?
Essz¢k? A müfaj itt, mondja sajÀt kÁs¢rleteit ¢rt¢kelve TamÀs GÀspÀr MiklÂs: az int¢zm¢nyen kÁv¡lis¢g müfaja. Ezek az essz¢k
az¢rt lettek essz¢k, mert nem lehettek tanulmÀnyok, ¢s nem is akartak azok lenni. A demokratikus ellenz¢k szamizdatirodalmÀnak
hagyomÀnyÀbÂl nûttek ki, az akad¢miaiegyetemi tudomÀny¡zem int¢zm¢nyes k´vetelm¢nyeinek tudatos negligÀlÀsÀval sz¡lettek, nem a szakmÀhoz, hanem a àhonpolgÀrok k´z´ss¢g¢hezÊ kÁvÀnvÀn szÂlni. Müfajuk
Ágy n¢mik¢pp hasonlÂ a modern politikai filozÂfia szint¢n int¢zm¢nyes kereteken kÁv¡l
mük´dû megteremtûinek kedvelt müfajÀhoz: az ilyen-olyan alakot ´ltû, hol publicisztikus, hol sz¢pirodalmias essz¢hez. Ez az
essz¢ nem kev¢sb¢ teherbÁrÂ, mint rivÀlisa, a
szaktanulmÀny: hasonlÂ, sût alkalmank¢nt
¢ppens¢ggel sÃlyosabb gondolati terheket
k¢pes magÀra venni. Olvasni viszont, mit
mondjunk, ¢lvezetesebb. Elsûdleges gondolati r¢teg¢n kÁv¡l ez alatti ¢s e f´l´tti r¢tege
is van: benne a b´lcseleti hagyomÀny klasszikusainak ¢s a jelentûs kortÀrsi gondolkodÂknak az ÃjraolvasÀsÀval alÀtÀmasztott korkritikai elemz¢seket mindegyre hol az ¢rz¢ki f´lszÁnt, hol a metafizikai m¢lyt f´lvillantÂ bekezd¢sek szakÁtjÀk meg.
FilozÂfiai essz¢k? Vannak ilyenek, nagyon
is vannak, egyenesen a kortÀrsi filozÂfiai kultÃra vezetû müfajÀt k¢pezik. A filozÂfiÀt a
kortÀrsi analitikus ¢s a hermeneuta tudomÀnynak gondolja, Ágy tanulmÀnyokat Ár, a
posztmodern teoretikus müv¢szetk¢nt fogja
f´l, Ágy essz¢ket fogalmaz. MindhÀrman megegyeznek benne azonban, hogy a mai filozÂfia sz¡ks¢gk¢ppen: metafizika-kritika. TamÀs
GÀspÀr MiklÂs essz¢i ezzel szemben szenve-

d¢lyesen amellett ¢rvelnek, hogy a filozÂfia
igenis metafizikai alapokon nyugszik. A metafizikai sz¡ks¢glet az eurÂpai emberis¢g hagyomÀnyÀnak leg¢rt¢kesebb ´sszetevûje. Ez a
sz¡ks¢glet arra ´szt´n´z benn¡nket, hogy
tudjunk a transzcendenciÀrÂl, hogy a politika
¢s a morÀl e vilÀgÀt k¢pesek legy¡nk ´sszekapcsolni a v¢gsû dolgok tÃlvilÀgÀval. A metafizikai filozÂfia sz¡ks¢gk¢pp kritikai: a valÂ
vilÀggal szemben àmÀsvilÀgotÊ t¢telez, a szenved¢snek ä az emberi Àllapot e megker¡lhetetlen faktumÀnak ä a cs´kkent¢s¢n igyekszik. Aki a metafizikÀrÂl lemond, elÀrulja a
szellemet, f´ladja az igazsÀg keres¢s¢t, a filozÂfiÀt pedig a b´lcseleti hagyomÀny sz´vegeivel valÂ sÃlytalan jÀtszadozÀssÀ alacsonyÁtja.
Ezek az essz¢k nem a sz¢ps¢grûl, hanem
az igazsÀgrÂl szeretn¢nek besz¢lni. A filozÂfia
a szÀmukra nem csupÀn elegÀns, de ¡res,
szÂrakoztatÂ, de ´nc¢lÃ jÀt¢k: a vilÀgÀllapottal valÂ szÀmvet¢snek ¢s a vilÀgÀllapot megÁt¢l¢s¢nek mindegyre megism¢telt kÁs¢rlete.
(Korszellem, korkritika) A vilÀgÀllapot megÁt¢l¢s¢nek, azaz a korkritikÀnak a kiindulÂpontja itt, ezekben az essz¢kben a korszellem
kritikÀja. A korszellem t¢ved: nekem van igazam ä mondja k´r¡lbel¡l TamÀs GÀspÀr MiklÂs. Ahogy mondja, abban egyszerre van valami a nyilvÀnossÀgot f´lbolygatni rem¢lû
botrÀnyhûs erûszakossÀgÀbÂl, a maga igazÀban bizonyos gondolkodÂ magabiztossÀgÀbÂl ¢s a n¢zeteivel mindig egyed¡l maradÂ
k´zszereplû rezignÀciÂjÀbÂl. A korszellem, ez
a k¡l´n´s, ezerarcÃ csodal¢ny, mindegyre
ugyanazt fuvolÀzza, szubtilis elm¢letben ¢s
k´z´ns¢ges t´megcselekv¢sben, b´lcseleti ¢rtekez¢sben ¢s politikai programban, napilapcikkben ¢s müalkotÀsban, n¢pvez¢rek szÂnoklatÀban ¢s kispolgÀrok ÀlmÀban. TamÀs
GÀspÀr MiklÂs ezt a fuvolaszÂt, figyelemre
m¢ltÂ mÂdon, egyszerre hallja megszÂlalni
Nyugat ¢s Kelet felûl, ¢s mindk¢t irÀnybÂl
ugyanolyan f¡ls¢rtûnek talÀlja.
Milyen ez a korszellem? B´lcseletileg antifilozofikus, politikailag int¢zm¢nyellenes.
HatÀsÀt tekintve pedig kÀrhozatos: bÀr maga
ezt k¢ptelen f´lismerni, ¢ppen civilizÀciÂnk
alapjait Àssa alÀ.
Az antifilozofikussÀg fûk¢nt a posztmodern fordulat k´vetkezm¢nyeiben ¢rhetû tetten. TamÀs GÀspÀr MiklÂs nem kedveli sem
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a terminust, sem a benne kifejezûdû gondolati-¢rz¡leti tartalmakat. A posztmodern kora, ¢rvel: antifilozofikus kor. A filozÂfia valaha az igazsÀg keres¢s¢nek elk´telezettje volt:
l¢te ¢ppen az igazsÀg ¢s a puszta v¢leked¢s
elk¡l´nÁt¢s¢re ¢p¡lt. A mai filozÂfia f´ladja
az igazsÀgkeres¢s t´rekv¢s¢t: egybemossa az
igazsÀgot ¢s a v¢leked¢st. Ami Ágy az eredeti b´lcseletbûl egyÀltalÀn megmarad, nem
egy¢b valamif¢le irodalmias hagyomÀnynÀl.
A filozÂfiÀtÂl elhagyott terep pedig àsz¡rreÀlis
szellemi sivataggÀÊ alakul Àt. FilozÂfiainak
mondott, valÂjÀban m¢lys¢gesen filozÂfiaellenes mÁtoszok gy´keresednek meg benne: a
posztmodern kor k´ztudalmÀnak megannyi
Àlb´lcseleti hitreg¢je. A relativizmus elv¢vel,
amely a k¡l´nf¢le hagyomÀnyok elvi egyen¢rt¢küs¢g¢t meghirdetve igazÀbÂl lehetetlenn¢ teszi a hagyomÀnyok ´sszehasonlÁtÀsÀt ¢s
kritikÀjÀt. Az autentikussÀg t¢tel¢vel, amely a
jÂ ¢s rossz kettûss¢g¢t az autentikus ¢s inautentikus kettûss¢g¢vel cser¢li f´l. Az ¢rt¢kvÀlsÀg legendÀjÀval, amely ¢rt¢keink veszt¢n sopÀnkodva a modernitÀs¢rt¢keink elleni lÀzadÀs Ãjabb Àlarca csupÀn. Az ¢rt¢kvÀlasztÀs
gondolatÀval, amely az egy¢ni autonÂmiÀra
hivatkozva az erk´lcsi igazsÀggal szembeni
radikÀlis szkepszisnek nyit utat.
Az int¢zm¢nyelleness¢g elsûsorban a
posztkommunista Àtmenet fejlem¢nyeiben
mutatkozik meg. Ahogy az elûbb, a filozÂfiaelleness¢g eset¢ben, Ãgy v¢gsû soron most is
a filozÂfiÀval valÂ szakÁtÀs Àll a hÀtt¢rben.
A filozÂfia egykor nem csupÀn az igazsÀgot
kereste: a szabadsÀgot is ä ¢s az int¢zm¢nyek
vilÀgÀban volt k¢pes megtalÀlni azt. A mai
k´z¢rz¡let az int¢zm¢nyekben nem a szabadsÀg elûfelt¢tel¢t: egyenesen megsemmisÁtûj¢t
lÀtja. A szabadsÀg vilÀga Ágy fogalmilag int¢zm¢nyeken kÁv¡li vilÀg lesz, a k´z´ss¢gi-tÀrsadalmi l¢t sajÀtk¢ppeni k´zege, a politika
megsemmis¡l. A tegnapi kommunista alattvalÂ, a mai posztkommunista polgÀr retteg az
int¢zm¢nyektûl: a politikÀt ÀtlÀthatatlan ¢s
ellens¢ges k´zegnek Át¢li, az Àllamot a tÃlhatalom ¢s az ´nk¢ny forrÀsÀnak gondolja. Eszm¢nye az int¢zm¢nyek, azaz a politika n¢lk¡li vilÀg. A bÀrsonyos-felemÀs f¢lforradalmÀban megmutatkozÂ vÀgyai mind-mind ezt
igazoljÀk. A civil tÀrsadalmat a maga k¢nyszermentess¢g¢vel ¢s antihierarchikussÀgÀval
a politikÀtÂl megszabadÁtott politikai k´z´s-

s¢gk¢nt gondolja el. Az emberi jogokat katalÂgusuk tudatos ´sszevÀlogatÀsÀval, politikaellenes hangsÃllyal fogja f´l. A demokrÀciÀt,
ezt a k´zvitÀkra, akarat¢rv¢nyesÁt¢sre ¢s
k¢nyszerre ¢p¡lû int¢zm¢nyrendszert int¢zm¢ny n¢lk¡li k´zegnek k¢pzeli.
Az antifilozofikus-int¢zm¢nyellenes posztmodern ¢s posztkommunista polgÀr egy¡tt
¡ld´g¢lnek civilizÀciÂjuk romjain. Nem is ismerik ¢s nem ismerik el igaz ¢s hamis, jÂ ¢s
rossz k¡l´nbs¢g¢t, rabjai sajÀt pillanatnyi vÀgyaiknak ¢s ¢rz¢seiknek, megsemmis¡lt ¢s
megsemmis¡lû int¢zm¢nyeik maradvÀnyai
k´z´tt a magÀnjellegünek ¢s a szem¢lyesnek
hisznek csupÀn.
(Kommunizmus, posztkommunizmus) TamÀs GÀspÀr MiklÂs essz¢i a metafizikai filozÂfia v¢delm¢ben, a filozÂfia- ¢s politikaellenes korszellemmel folytatott vitÀban sz¡letnek tehÀt. Igazi terep¡k azonban nem a metafizika felhûr¢giÂja ¢s nem a korszellemmel
valÂ hadakozÀs mocsara, hanem az, ami a
kettû k´z´tt talÀlhatÂ: a t´rt¢net- ¢s morÀlfilozÂfia. MÀr a gyüjtem¢nyben szereplû legelsû, ¢ppen hÃsz esztendeje sz¡letett ÁrÀs megfogalmazza a kulcsgondolatokat: a t´rt¢nelemnek ¢s a politikÀnak igenis lehets¢ges erk´lcsi szeml¢lete, a t´rt¢nelem ¢s a politika
erk´lcsi megÁt¢l¢s¢nek igenis l¢tezik hagyomÀnya. A kulcsgondolatok a k´tet programjak¢nt is f´lfoghatÂk. Pontosan az itt leÁrtakat
k´veti ugyanis valamennyi essz¢: erk´lcsi Át¢letet fogalmaz a t´rt¢nelmi-politikai vilÀgÀllapotrÂl. A mi t´rt¢nelmi-politikai vilÀgÀllapotunk elsûsorban is a kommunizmus ¢s a
posztkommunizmus kettûss¢ge: az, amiben
'89 elûtt ¢lni k¢nyszer¡lt¡nk, ¢s az, amit '89
utÀn meg¢lhett¡nk. A gyüjtem¢ny egyik tematikai sÃlypontjÀt Ágy a kommunizmusposztkommunizmus ¢rtelmez¢s¢nek szentelt
essz¢k adjÀk.
A kommunizmus egyfelûl szomorÃ vÀlsÀgterm¢k, mÀsfelûl sikeres modernizÀciÂs strat¢gia. Mint vÀlsÀgterm¢k, a liberÀlis polgÀri vilÀgkorszak ´sszeomlÀsÀnak ¢lm¢ny¢bûl
sz¡letik meg. A boldog b¢keidûknek v¢ge, a
PÀrt ¢lcsapatÀtÂl vezetett forradalommal kell
´sszet´rni az ´nmagÀt tÃl¢lt liberÀlis demokrÀcia elkorhadt int¢zm¢nyeit. A kommunizmus tervezete nem sz¢p Àlom, nem a kÁm¢letlen valÂsÀg kem¢ny t¢nyein megfeneklett
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gy´ny´rüs¢ges illÃziÂ: nem megvalÂsÁthatatlan ¢s jÂsÀgos utÂpia tehÀt. Ellenkezûleg: ¢ppens¢ggel megvalÂsÁthatÂ ¢s gonosz utÂpia.
A honpolgÀrok demokratikus akaratk¢pviselete helyett az emberek kvÀzitudomÀnyos àl¢nyegk¢pviselet¢tÊ megteremtve a k´z´ss¢gi
cselekv¢s terep¢t, a politikÀt szÀmolja f´l. Ez
a szomorÃ vÀlsÀgterm¢k ugyanakkor sikeres
modernizÀciÂs strat¢gia is. Az emberi nem
egys¢g¢t c¢lul tüzû programja modern eszk´z´ket hasznÀl: a gazdasÀgi n´veked¢st, a
tudomÀnyokat, a t´megkultÃrÀt. AhovÀ csak
meg¢rkezik, oda sokkszerü modernizÀciÂt
szabadÁt. Egyszerre ¢s egyetlen csapÀssal forgatja f´l a premodern viszonyokat: szekularizÀl, urbanizÀl, racionalizÀl. V¢res-kegyetlen
mÂdszerekkel borzalmas, Àm gigÀszi müvet
alkot. Az ´sszeomlÀsÀt kÁs¢rû antikommunista megnyilvÀnulÀsok Ágy nemritkÀn k´z´ns¢ges modernizÀciÂellenes-antikapitalista indulatokat fejeznek ki.
A posztkommunista Àtmenet a kommunizmus sz´rnyüs¢geitûl megszabadÁtÂ megvÀltÀst Ág¢rte a benne r¢sztvevûknek, a t´rt¢nelem v¢g¢t f´lvillantÂ liberÀlis utÂpia beteljesed¢s¢vel kecsegtette a nyugati megfigyelûket. AztÀn pedig nem hozta el sem a megvÀltÀst, sem a t´rt¢nelem v¢g¢t, sem a liberÀlis
utÂpia beteljesed¢s¢t. Ami t´rt¢nt, magyarÀzza a szerzû, mind´ssze Ãjabb ÀllomÀs a modern emberis¢g megprÂbÀltatÀsainak sorÀban. Mi t´rt¢nt? A pÀni f¢lelem l¢gk´r¢ben
v¢gbement esem¢nysorozat, a t´megeknek
a liberÀlis-demokratikus reformoktÂl valÂ ellenszenv¢tûl ¢s mind utÀlkozÂbb k´z´ny¢tûl kÁs¢rve, a politikai osztÀly felszÁnes jelszavaitÂl ¢s m¢lyen ´ngyarmatosÁtÂ attitüdjeitûl
megtÀmogatva. A szabad tÀrsadalom valÂs
alternatÁva n¢lk¡li ÃjjÀalapÁtÀsa, a f¢lig ¢rtett
nyugati mintÀk hiÀnyosan v¢giggondolt
utÀnzÀsÀval, az ÃjjÀalapÁtÀshoz n¢lk¡l´zhetetlen hitcikkelyek elfogadÀsa n¢lk¡l. UtÂpiaellenes f´lkel¢s, doxofil ä a v¢leked¢st a
tudÀs f´l¢ helyezû ä ¢s p¡rrhÂnista ä az igaz
megismer¢s lehetûs¢g¢t tagadÂ ä gondolati alapokon v¢grehajtva. A hierarchia ¢s a
k¢nyszer elleni lÀzadÀs, amely a zsÀkutcÀba
vezetû szocialista utÂpiÀval szemben, Àllam¢s politikaellenes t´rekv¢seivel, maga is a
szocialista utÂpiÀbÂl merÁt ihletet. Forradalom helyett eretneks¢g, a megrontott eszme
eredeti tartalmÀt visszaÀllÁtÂ megmozdulÀs,

az Àllam n¢lk¡li tÀrsadalom megteremt¢s¢nek kÁs¢rlete, sût, ilyenformÀn meglehet: a
szocializmus nem vÀrt gyûzelm¢nek megnyilvÀnulÀsa.
(Nemzet, nacionalizmus) A kommunizmusposztkommunizmus t´rt¢net¢tûl elvÀlaszthatatlan egy mÀsik t´rt¢net: a nemzetÀllam t¡nd´kl¢s¢nek ¢s bukÀsÀnak t´rt¢nete. A k´zv¢leked¢s Ãgy tudja: a kommunizmus bÃcsÃja
¢s a posztkommunizmus bek´sz´nte a nacionalizmus ¢s a nemzetÀllam ÃjjÀsz¡let¢s¢t hozta magÀval. TamÀs GÀspÀr MiklÂs azt feleli
erre, hogy ¢ppen ellenkezûleg: ami rÀnk szakadt, az egyenesen a posztnacionalista ¢s
posztnemzetÀllami Àllapot ä az etnarchia ¢s
az etnoanarchizmus. Ez a t´rt¢net, a nemzetÀllam t¡nd´kl¢s¢nek ¢s bukÀsÀnak t´rt¢nete
k¢pezi a gyüjtem¢ny mÀsik tematikai sÃlypontjÀt. Az elmes¢lt t´rt¢net egyszerre mutat
figyelemre m¢ltÂ egys¢get ¢s megjegyz¢sre
¢rdemes k¡l´nbs¢geket. TamÀs GÀspÀr MiklÂsnak a nacionalizmusrÂl ¢s nemzetrûl vallott f´lfogÀsa az elmÃlt hÃsz ¢vben l¢nyeg¢ben alig vÀltozott, a nemzetÀllam szerep¢nek
megÁt¢l¢s¢rûl vallott n¢zetei azonban jelentûsen Àtalakultak. A nemzetÀllam, ami korÀbban a lehets¢ges legkisebb rossznak lÀtszott,
most, a posztkommunista Àtmenet iszonyatainak f¢ny¢ben a lehets¢ges legnagyobb jÂnak tünik f´l.
A nacionalizmus, magyarÀzza TamÀs GÀspÀr MiklÂs, kettûss¢gekre ¢p¡l: a nemzetet
egyszerre tekinti sz¡ks¢gszerü term¢szetnek
¢s szabad reflexiÂnak, egyszerre lÀtja term¢szetesnek ¢s felsûbbrendünek, egyszerre fogja f´l elvk¢nt ¢s tulajdonsÀgk¢nt. A sz¡ks¢gszerü term¢szet ¢s a szabad reflexiÂ kettûss¢g¢ben a nacionalizmus a term¢szet vÀlasztÀsÀra szÂlÁt f´l. Az idegen mÁtoszÀra ¢pÁtve elk¡l´nÁti a nemzeti egys¢get a k¡lvilÀg sokf¢les¢g¢tûl; a minket mÀsoktÂl elvÀlasztÂ hatÀr
rejtjel¢t ¢s a tûl¡nk k¡l´nb´zû ismeretlen
megismerhetetlens¢g¢nek metaforÀjÀt kÁnÀlja nek¡nk. A term¢szetes ¢s felsûbbrendü
kettûss¢g¢ben a nacionalizmus k¢pes er¢nyny¢ nemesÁteni a term¢szetet. A sajÀt nemzet
felsûbbrendüs¢g¢nek elk´telezettjek¢nt hisz
a mÀs nemzetekkel valÂ ´sszehasonlÁtÀsban,
Ágy egyetemes krit¢riumokat fogad el. A minket k´zvetlen¡l k´r¡lvevû irÀnti term¢szetes
vonzalomra ¢pÁtve ¢rtelmes k´z´ss¢gben k´t
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´ssze benn¡nket; az otthonossÀg ¢rzet¢t kÁnÀlva nek¡nk, a sz¡ks¢gk¢pp szük t¢rbeli ¢s
idûbeli korlÀtok k´z¢ szorÁtott embereknek.
Az elv ¢s tulajdonsÀg kettûss¢g¢ben a nacionalizmus tulajdonsÀggÀ vÀltoztatja az elvet. A
nemzetet megkonstruÀlva naturalizÀlja a filozÂfiai utÂpiÀt; partikulÀris k´z´ss¢g¡nk l¢tezû tulajdonsÀgÀnak nyilvÀnÁtva a b´lcseleti elvet ¢s partikulÀrisnak t¡ntetve f´l az univerzÀlist.
A nemzeti ¢rz¢s elûÁrta normÀk hatÀrozottan ellentmondanak a modern humanisztikus erk´lcs normÀinak. Az erk´lcs az erk´lcsi
kijelent¢sek univerzalizÀlhatÂsÀgÀra ¢p¡l, a
nemzeti ¢rz¢s tagadja ezt az univerzalizÀlhatÂsÀgot; az elûbbi az erk´lcsi kijelent¢sek
preskriptÁv jelleg¢t, az utÂbbi deskriptÁv jelleg¢t hirdeti; az az erk´lcsi kijelent¢seket autonÂm ¢s laikus jellegünek tekinti, ez mind
az autonÂm, mind a laikus jelleget megtagadja tûl¡k; az erk´lcs individuumokban, a nemzeti ¢rz¢s csoportokban lÀtja az erk´lcsi kijelent¢sek alanyait. A k¢t normahalmaz azonban ´sszeegyeztetendû ¢s ´ssze is egyeztethetû. K´lcs´n´s engedm¢nyekkel, a nemzeti ¢rz¢s erk´lcsi jelleg¢nek megsz¡ntet¢s¢vel ¢s az
erk´lcs nemzeti ¢rz¢sre vonatkoztatÀsÀval
igenis egy¡tt ¢lhet nemzet ¢s erk´lcs.
Pontosan ez az viszont, ami a posztkommunizmus ànemzetiÊ mozgalmai eset¢ben lehetetlen. A posztkommunista ànemzetiÊ mozgalmai nem nemzetiek, a nacionalizmus ¢rtelmezhetû keretein tÃl vannak immÀr. A liberÀlis nacionalizmussal szemben ezek depolitizÀlnak ¢s naturalizÀlnak: k´z´ss¢g¡k nem
egy¢b a szellemi-politikai k´z´ss¢gtûl elszakÁtott v¢rk´z´ss¢gn¢l. Az etnicizmus megnyilvÀnulÀsai mind´ssze: nacionalizmus helyett
etnarchiÀt ä valÂdi int¢zm¢nyek n¢lk¡li, ´nk¢nyesen alapÁtott k´z´ss¢g f´l´tti, etnicitÀssal legitimÀlt abszolÃt hatalmat ä, Àllamnemzet helyett etnoanarchizmust ä az etnikai csoportok kivÀlÀsa folytÀn mindegyre tovÀbb t´redezû Àllamrendszert ä szabadÁtanak rÀ szerencs¢tlen n¢peikre. A liberÀlis nacionalizmus asszimilÀlt ¢s hÂdÁtott, ez az àÃj nacionalizmusÊ avagy radikÀlis partikularizmus etnikai tisztogatÀst v¢gez. A nemzetbûl, a valahai politikai k´z´ss¢gbûl itt mind´ssze a kollektÁv v¢rs¢gi l¢t puszta t¢nye marad meg. A
gonosz Ãj arca ez, a f´l´sleges emberi szenved¢s megint Ãjabb forrÀsa.

(Liberalizmus, konzervativizmus) AkÀrhonnan indul is TamÀs GÀspÀr MiklÂs, lÀtjuk,
mindegyre ugyanoda ¢rkezik. A hamis korszellem filozÂfia- ¢s politikaellenes n¢zeteket
szajkÂz, a posztkommunista Àtmenet sikeresen teljesÁti be az Àllam- ¢s int¢zm¢nyellenes
vÀgyakat, a nyomÀban kibontakozÂ etnicista
hullÀm eredm¢nyesen zÃzza sz¢t a nemzetÀllamot. A politika vilÀga ä szabadsÀgunk egyed¡li lehets¢ges k´zege ä haldoklik. öj, politika utÀni vilÀg van megsz¡letûben a hely¢n,
szabadsÀgunkat megint Ãj vesz¢lyek fenyegetik. Mi marad? N¢hÀny kicsiny sziget: liberÀlis int¢zm¢nyek ¢s a konzervatÁv gondolat
hüs¢ges v¢delmezûi. TamÀs GÀspÀr MiklÂs
alighanem legkeserübb f´lismer¢se azonban,
hogy immÀr a liberalizmus ¢s a konzervativizmus apolÂgiÀja sem fogalmazhatÂ meg
olyan jÂszÁvvel ¢s olyan k´nnyed¢n.
Liberalizmus? A politika haldoklÀsÀnak
korszakÀbÂl visszatekintve maga is felelûsnek
lÀtszik az¢rt, ami bek´vetkezett. UtÂpiÀja
egyr¢szt az Àllam n¢lk¡li tÀrsadalom vÁziÂjÀra
¢p¡l, fogalomk¢szlet¢vel mÀsr¢szt k¢ptelen
megk´zelÁteni jÂ n¢hÀny politikai jelens¢get.
UtÂpiÀja tehÀt e tekintetben meglepûen hasonlÁt a szocialista utÂpiÀhoz. Az àemberitÊ
sajÀtk¢ppen nem int¢zm¢nyesnek tekintve a
tÀrsadalmat Àllam n¢lk¡li politikai k´z´ss¢gnek gondolja, ¢s az àÀllam elhalÀsÀtÊ tervezi
meg. Fogalomk¢szlete pedig alkalmatlan a
politika teljes vilÀgÀnak meg¢rt¢s¢re. A szabadsÀg filozÂfiÀjÀt megfogalmazva Ágy ¢rtetlen¡l Àll az engedelmess¢g jelens¢ge elûtt,
k¢ptelen szÀmolni a hagyomÀnnyal, nem tud
mit kezdeni a tekint¢llyel.
Konzervativizmus? A liberÀlis moderns¢g
elk´telezett v¢delmezûje, Àm filozÂfia nem lehet belûle. HagyomÀnyûrzû beÀllÁtottsÀgk¢nt
a f´nnÀllÂ status quo pÀrtjÀt fogja, s a r¢git
egyszersmind jobbnak tekintve visszÀsnak,
hiÀbavalÂnak ¢s kockÀzatosnak lÀt bÀrmif¢le,
elsûsorban is forradalmi vÀltozÀst. Ez a pÀrtfogÀsra szorulÂ status quo, jobbnak tekintett
r¢gi ma a modern liberÀlis berendezked¢s,
veszedelmesnek lÀtott vÀltozÀs pedig az azt
f´lforgatni szÀnd¢kozÂ megannyi àposztmodernÊ-posztliberÀlis t´rekv¢s. A modernitÀs
viszonyai k´z´tt azonban magÀnak a modernitÀsnak a konzervatÁv ä tekint¢lyelvü ä v¢delme nem ´lthet filozÂfiai formÀt. àKonzervatÁv filozÂfiaÊ mint olyan: lehetetlen.
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A bevezetû tanulmÀnyban a szerzû elÀrulja: az elmÃlt k¢t ¢vtizedben, mik´zben ilyenolyan alkalmakbÂl sz¡letett dolgozatait fogalmazta, mindv¢gig ez a k´nyv jÀrt a fej¢ben,
a maga vÀltozatlan tematikÀjÀval, Àm vÀltozÂ
problematikÀjÀval. Az elk¢sz¡lt k´nyv olvasÂjak¢nt hozzÀtehetj¡k: az eltelt k¢t ¢vtized ¢s
a vÀltozÂ problematika ellen¢re meglepûen
egys¢ges mü keletkezett. TamÀs GÀspÀr MiklÂs, a szivÀrvÀny szÁneit vÀltogatÂ k´zszereplû
¢s a prÂteuszi szerepekben f´ltünû publicista
itt mint filozÂfiai essz¢ÁrÂ figyelemre m¢ltÂn
egys¢ges arcot mutat. A radikÀlis filozÂfus arca ez, aki mindegyre tapasztalni k¢nyszer¡l:
a vilÀg nem olyan, amilyennek szerinte lennie kellene. K´nyve ez¢rt az elsû lapjÀtÂl az
utolsÂig: kiÀbrÀndult, keserü ¢s k¢ts¢gbeesett. Aki nekiindul, annak szÀmolnia kell vele, hogy mire a v¢g¢re ¢r, nem csupÀn kiv¢teles szellemi ¢lm¢nnyel lesz gazdagabb: az
utazÀs sorÀn Âhatatlanul nyomasztÂ hangulatba ker¡l majd.
Perecz LÀszlÂ
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Passuth Krisztina: Avantgarde kapcsolatok
PrÀgÀtÂl Bukarestig 1907ä1930
Balassi, 1998. 381 oldal, 2500 Ft
Mindk¢t k´nyv a tank´nyv- ¢s szakk´nyv-kategÂriÀban jelent meg a hatÀrozott, r´vid,
c¢lrat´rû ´sszefoglalÀs ig¢ny¢vel, elsûsorban
egyetemi hallgatÂknak ajÀnlott, de haszonnal
forgathatjÀk a XX. szÀzadi irodalom ¢s müv¢szetek minden rendü ¢s rangÃ olvasÂi is.
Magyar nyelvü ´sszefoglalÀs mindk¢t publikÀciÂ, de mindkettûnek van hosszÃ listÀn k´z´lt idegen nyelvü publikÀciÂelûzm¢nye ¢s
forrÀsa.1 Az adott t¢mak´r´kbûl kiÀllÁtÀsok,
katalÂgusok, monogrÀfiÀk jelentek meg a vilÀg t´bb pontjÀn, n¢hÀnynak e k¢t k´nyv
szerzûje is k´zremük´dûje, ÁrÂja volt. Buda-

pesten is rendeztek kiÀllÁtÀst (nem is egy alkalommal) a cseh kubizmus, konstruktivizmus, poetizmus mütÀrgyaibÂl, rangos bemutatÂn jelent meg a lengyel konstruktivizmus,
a Zenit-k´r,2 az ¢szt modernizmusnak ¢s
avantgarde-nak is volt egy kisebb kiÀllÁtÀsa
P¢csett 1991-ben, ezt azonban kevesen lÀttÀk,
vÀlogatÀsa sem volt Àt¡tû erejü.3 A nemzetk´zi kiÀllÁtÀsokon, hazai ¢s k¡lf´ldi bemutatÂkon az 1960-es ¢vektûl egyre gazdagabb
anyaggal szereplû magyar avantgarde fontos
szerepet jÀtszott a t¢rs¢g müv¢szet¢ben ¢s
irodalmÀban. Ezt korÀbbi publikÀciÂi utÀn
mindk¢t szerzû jÂl tudja, k¡l´n´sen eleven
elemz¢sekben azonban csak Passuth Krisztina hangsÃlyozza ebben a k´nyv¢ben is. Beke
forrÀsvÀlogatÀsÀban a magyar avantgarde
kultÃra mindenekelûtt kitünû fordÁtÀsokban
van jelen, sommÀs utÂszavÀban ¢s magyar
forrÀsaiban a magyar dadaizmus csak vÀzlatosan szerepel. A Beke Àltal szerkesztett DADAIZMUS antolÂgiÀban mindenekelûtt KahÀna MÂzesnek (p¢ldÀul Kurt Schwitters: ANNAV IRçGNAK), GÀspÀr Endr¢nek (p¢ldÀul
Tristan Tzara: GçZ-SZíV ) az 1920-as ¢vekbûl
szÀrmazÂ fordÁtÀsait ¢lvezhetj¡k, mÁg korunk
remek fordÁtÂ magiszterek¢nt Tandori Dezsû
jelenik meg versfordÁtÀsaival (p¢ldÀul Richard H¡lsenbeckäTristan Tzara: A KOCSIS
MEG A PACSIRTA PçRBESZ°DE, vagy Hans Arpä
Walter SerneräTristan Tzara: A KROKODILFODRçSZ °S A S°TABOT HIPERBOLçJA, 1982ben ¢s 1986-ban k¢tszer is lefordÁtott verse),
de ¢rdekesek TatÀr Gy´rgy ¢s SzabÂ Gy´rgy
prÂzafordÁtÀsai is. Beke maga is vers- ¢s prÂzafordÁtÂk¢nt szerepel ebben a k´tetben.
K´nyv¢ben tehÀt az eredeti sz´vegek fontosak, az utÂszÂ, a jegyzetek ¢s a fekete-feh¢r
k¢pek csak eml¢keztetnek az egykor botrÀnyosnak titulÀlt irÀnyzat alkotÂira, helyszÁneire, alkotÀsaira.
Itt mer¡l f´l a Passuth-k´nyv cÁm¢ben is
olvashatÂ 1907-es ¢vszÀm mint az avantgarde
kezdet¢nek k¢rd¢se. Passuth Krisztina a kubizmus pÀrizsi sz¡let¢s¢nek idej¢t tekinti az
avantgarde kezdet¢nek, Beke LÀszlÂ vÀlogatÀsa viszont enn¢l sokkal korÀbbi szimbolista-expresszionista k´lt¢szetet is k´z´l avantgarde megnyilvÀnulÀsk¢nt. A szakirodalomban mÀs szerzûkn¢l is elûfordul mindk¢t megk´zelÁt¢s, de ezektûl elt¢rû datÀlÀs is. A legtÀvolabbi eredet hÁve, Mario de Micheli,
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1848-ra teszi az avantgarde sz¡let¢s¢t, mostanÀban t´bb szerzû (Steven A. Mansbach ¢s
mÀsok) az 1890 k´r¡l sz¡letett eurÂpai modernizmust, szecessziÂt is avantgarde mozgalomnak tekinti. A szigorÃbb k´r¡lhatÀrolÀs
hÁvei ä ezek k´z¢ tartozik e cikk ÁrÂja is ä viszont az 1910-es ¢vek elûtt nem besz¢lnek
avantgarde-rÂl. A kubizmus t¢rrel-idûvel, Ãj
k¢pstruktÃrÀval foglalkozÂ irÀnyzata csak akkor lett teljes vilÀgmegvÀltoztatÀssal, tÀrsadalmi aktivitÀssal eljegyzett irÀnyzattÀ ¢ppen
K´z¢p- ¢s Kelet-EurÂpÀban, amikor k´zvetlen¡l az I. vilÀghÀborÃ kit´r¢se elûtt (1913),
majd alatt szint¢zist alkotott a n¢met f´ld´n
1905 k´r¡l sz¡letett expresszionizmussal ¢s
az olasz müv¢szek Àltal 1909-tûl MilÀnÂban
¢s PÀrizsban l¢trehozott, az eg¢sz kontinenst
meghÂdÁtani akarÂ futurizmussal.
Passuth Krisztina az irÀnyzatok tartalmi
bemutatÀsa helyett a terjedelem lehetûs¢geihez k¢pest hosszÃ tanulmÀnyt Ár az Àltala fontosnak tartott avantgarde helyszÁnekrûl, esem¢nyekrûl, müv¢szekrûl. K´nyv¢ben igen
vonzÂ a t¢mÀkhoz gondosan vÀlogatott, jÂ
minûs¢gü szÁnes ¢s fekete-feh¢r k¢panyag.
MÀr a cÁmlap k´zel hoz az olvasÂhoz egy
1924-es belgrÀdi ZENIT-kiÀllÁtÀsplakÀtot, mely
a hasonlÂ nevü mozgalom egyik fû szervezûj¢nek, Ljubomir MiciÔ szerb k´ltûnek k´z´lt
manifesztuma szerint a magasba szÀllÂ, minden orszÀg Ãj müv¢szeinek barÀtsÀgÀt szimbolizÀlÂ idearep¡lûk egyike. (Passuth t´rt¢nelmi k¢rd¢sekkel nem foglalkozik, adottnak
veszi a tÁzes-hÃszas ¢vek eurÂpai viszonyait,
s alig emlÁti az ezeken fel¡lemelkedni igyekvû
avantgarde politikus gesztusait.) K´nyv¢ben
Ázes tÀlalÀsban lÀthatjuk a prÀgai, br¡nni
mÃzeumok kuboexpresszionista festm¢nyeit,
szobrait, a cseh, a lengyel ¢s a romÀn avantgarde mestereinek ¢s csoportjainak alkotÀsait, t´bb vÀltozatban Tristan Tzara portr¢jÀt
(Tihanyi LajostÂl ¢s M. H. MaxytÂl), aki
mindk¢t k´nyv egyik fûhûse. Tristan Tzara
müvelt kelet-eurÂpai zsidÂ csalÀdbÂl szÀrmazott, romÀn szimbolista k´ltûnek indult,
majd 1916-ban a hÀborÃ k´zep¢n barÀtjÀval,
Marcel Jancuval Z¡richbe utazott, hogy ott
t´bb kelet- ¢s k´z¢p-eurÂpai emigrÀns müv¢sszel egy¡tt szÁnes papÁrruhÀkba ´lt´zve
kabar¢k´ltûk¢nt francia vagy n¢met dadanyelven Ãj irÀnyzatot teremtsen. A dadaizmust k¢sûbb teljesen nyugati szellemi term¢kk¢nt interpretÀlta a szakirodalom, mind-

k¢t tÀrgyalt k´nyv¡nk ¢rdeme, hogy ezt a sematikus k¢pet a szerzûk Àrnyalni tudjÀk. Passuth erûsebben jelzi az elûzm¢nyeket, Beke
sejteti a k´z¢p-eurÂpai k´zpontok egyetemes
tÀvlatait.
Passuth Krisztina igen nagy r¢szletess¢ggel figyelte meg az Ãj technikÀk, ikonogrÀfiai
tÁpusok, formaelemek jelentkez¢s¢t az Àltala
fontosnak tartott t¢rs¢gekben. Bizonyos topogrÀfiai szükÁt¢ssel dolgozik: a cseh, lengyel, romÀn, d¢lszlÀv csoportok mellett a magyar modernizmus ¢s avantgarde budapesti
¢s b¢csi k´reivel foglalkozik. K´nyve elej¢n ä
kicsit tÃlozva ä jelenti ki a k´vetkezût: à1914
elûtt k¢t k´z¢p-eurÂpai orszÀgban sz¡letik avantgarde mozgalom, CsehorszÀgban ¢s MagyarorszÀgon.Ê Szerencs¢re n¢hÀny bekezd¢ssel k¢sûbb
alÀhÃzza a n¢met k´zpontok fontossÀgÀt
(N¢metorszÀg, sût OlaszorszÀg is K´z¢p-EurÂpa a XX. szÀzad elej¢n!), ¢s az olasz futurizmus hatÀsÀval is t´bb helyen foglalkozik a
tanulmÀnyban. Berlin jelentûs¢g¢t inkÀbb a
hÃszas ¢vekben m¢ltatja, DrezdÀrÂl, M¡nchenrûl keveset besz¢l. Weimar ¢s Dessau pedagÂgiai t´rekv¢sei k´zelebb Àllnak hozzÀ,
mint a hÀborÃellenes, anarchista ¢s mÀs baloldali n¢met politikai mozgalmakkal egy¡tt
fell¢pû berlini Die Aktion k´re, utÂbbinak grafikÀjÀt ä igaztalanul ä mÀsodlagos ¢rt¢k hordozÂjÀnak v¢li. Passuth Krisztina mindenekelûtt a PÀrizsban sz¡letett kubizmust tartja a
legelsû avantgarde irÀnyzatnak, kevesebbet Ár
az expresszionizmusrÂl, s bÀr felsorol k´nyv¢ben sok futurista jelens¢get, esem¢nyt, a
futurizmus ¢s mÀs avantgarde mozgalmak
olykor ellentmondÀsos, de sorsd´ntû kapcsolatÀval sem foglalkozik behatÂbban.
A magyar aktivizmus elsû korszakÀnak
mesterein¢l felfedezi a futurista stÁlusjegyeket, de arrÂl nem tesz emlÁt¢st, hogy mÀs k´z¢p- ¢s kelet-eurÂpai k´zpontokhoz hasonlÂan Budapesten is megjelent mÀr 1910 ÀprilisÀban az elsû, 1909-ben PÀrizsban kiadott
FUTURISTA MANIFESZTUM Babits MihÀly fordÁtÀsÀban a Nyugatban.4 A Nyugat k´ltûi ¢s
kritikusai (Babits, KosztolÀnyi, SzabÂ Dezsû),
valamint az elsû modernista csoport, a Nyolcak tagja, Ber¢ny RÂbert foglalkoztak ¢s vitatkoztak a futurista kifejez¢smÂddal. A Nyolcak k´r¢nek fest¢szet¢t mÀr 1962-ben k´nyvben tÀrgyalta a szerzû,5 s t´bb Àltala is rendezett kiÀllÁtÀson Ãgy szerepelt ez a magyar
expresszÁv naturalista festûcsoport, mint az
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elsû avantgarde mozgalom MagyarorszÀgon.
A Nyolcak k´r¢nek C¢zanne-t ¢s mÀs posztimpresszionista mesterek t´rv¢nyt fogalmazÂ
müv¢szet¢t k´vetû t´rekv¢sei ma mÀr inkÀbb
az avantgarde fel¢ vezetû utat jelzik, s csak
n¢hÀny müv¢sz (Ber¢ny, Tihanyi) vÀlik k´z¡l¡k a politikus avantgarde müfajok müvelûj¢v¢.
Passuth Krisztina az 1920-as ¢vek k´zep¢ig kiterjesztett PÀrizs-centrikus avantgarde
fogalma kiÀllÁtÀsok ¢s kutatÀsok sz´vev¢ny¢bûl formÀlÂdott. A szerzû sok ¢vtizedes pÀlyÀja sorÀn sz¢p tanulmÀnyokat Árt a pÀrizsi
magyar kubistÀkrÂl, R¢th Alfr¢drûl, CsÀky
JÂzsefrûl stb., igen jelentûs szerepe volt Frantiôek Kupka 1989-es pÀrizsi ¢letmü-kiÀllÁtÀsÀnak katalÂgusÀban, valamint a PÀrizs primÀtusÀt hangsÃlyozÂ hÁres PÀrizsäBerlin-kiÀllÁtÀs
kiadvÀnyÀban,6 Ágy logikusan k¢pviseli a mÀr
a XIX. szÀzadban kialakult, sok valÂs ¢rt¢ket
jelentû PÀrizs-mÁtoszt. TalÀlt hozzÀ igazi festûÂriÀst is Kupka szem¢ly¢ben, aki Vaszilij
Kandinszkijhoz hasonlÂan Ãj festûi ¢rt¢keket, Ãj, mÀsodik valÂsÀgot teremtû szuver¢n
alkotÂ, aki zenei kubisztikus, orfikus kompozÁciÂival, organikus absztrakt festm¢nyeivel
K´z¢p-EurÂpa legjelentûsebb szellemi/ideÀlis avantgarde müv¢sze. HasonlÂ szellemis¢g
volt jelen Berlinben is a Der Sturm k´r¢nek
kiÀllÁtÀsain az 1910-es ¢vektûl, ahol tisztelt¢k
Robert ¢s Sonia Delaunay orfizmusÀt, a m¡ncheni Blauer Reiter-k´r müv¢szeit. SzomorÃ,
de m¢ltÂsÀgteljes eml¢ke ennek a kornak
1914-ben Egon Schiele rajza a Die Aktion
egyik cÁmlapjÀn, mely a hamar elesett francia
k´ltû, Charles P¢guy arcvonÀsait id¢zi fel.
HasonlÂ, PÀrizst ¢s a francia moderns¢get
id¢zû jelens¢g MagyarorszÀgon Apollinaire
K UBIZMUS-tanulmÀnyÀnak megjelen¢se a Ma
kiadÀsÀban, 1918-ban (D¢nes ZsÂfia fordÁtÀsÀban). Az 1909-ben gyalog PÀrizsba zarÀndokolÂ KassÀk Lajos is mindig a kubizmus
primÀtusÀrÂl besz¢lt, lapjaiban bÁrÀltÀk a futurizmust ¢s az expresszionizmust, a Tett ¢s
Ma k´r¢ben l¢trej´tt elsû magyar avantgarde
mozgalomban a hÀrom irÀnyzat m¢gis
egyenlû sÃllyal volt jelen. Egyes müv¢szek
(Uitz B¢la, Bortnyik SÀndor) bemutatÀsÀnÀl
Passuth Krisztina jelzi ezeket a jellemvonÀsokat, de k´vetkeztet¢seket nem von le sehol,
talÀn doktriners¢gtûl f¢lve. A magyar avantgarde mozgalom Àltala leginkÀbb kedvelt
alakja MÀttis Teutsch JÀnos grafikus, festû,

szobrÀsz, aki bÀr k´zvetlen¡l nem kapcsolÂdik KupkÀhoz, m¢gis hozzÀ hasonlÂan spirituÀlis, orfikus avantgarde müv¢sz. Passuth
Krisztina mÀr az 1970-es ¢vektûl foglalkozik
tanulmÀnyaiban MÀttis Teutsch k¡l´n´s kvalitÀsaival, tiszta kolorisztikus ¢s formai ¢rt¢keivel. (KÀr, hogy a brassÂi müv¢sz PÀrizsä
BerlinäM¡nchenäBudapestäRÂma ´sszef¡gg¢seiben kialakult, kiteljesedett müv¢szet¢nek mÀsodik korszakÀt n¢hÀny bukaresti
kiÀllÁtÀsa alapjÀn a romÀn avantgarde-hoz
sorolja.)
MÀttis Teutsch jogos kiemel¢se mellett a
magyar avantgarde fûbb alakjai mind megjelennek Passuth k´nyv¢ben. Egy Àrnyalattal
halvÀnyabb a valÂsÀgosnÀl a magyar dada bemutatÀsa Beke LÀszlÂ vÀlogatÀsÀban ¢s tanulmÀnyÀban. Ha esz¡nkbe jut az a t¢ny, hogy
k´z´s futurista elûzm¢nyek utÀn KassÀk mÀr
1915-ben Árt quasi dadaista verset az EPOSZ
W AGNER MASZKJçBAN cÁmü k´tet¢ben (1915),
mely n¢metre fordÁtva a z¡richi Der Mistral
cÁmü antimilitarista lapban is megjelent
(1915), akkor Ãgy ¢rezz¡k, hogy m¢ltÀnytalansÀg a V ILçGANYçM (1921), A Lñ MEGHAL
A MADARAK KIREPºLNEK (1922) ÁrÂjÀt csak k¢sûbbi müveivel szerepeltetni, s a magyar dada bemutatÀsÀt D¢ry Tibor ÁrÀsÀval kezdeni
(1921), m¢g akkor is, ha az is kitünû ¢s a t¢mÀhoz tartozik.7 A b¢csi dada-fordÁtÀsok,
-manifesztumok, -versek kisebb szÀmban valÂ szerepeltet¢s¢t talÀn az indokolja, hogy
Bek¢nek nagyobb terjedelmü anyagot kellett
bemutatnia Z¡richtûl New Yorkig, MoszkvÀtÂl Hannoverig, B¢cstûl Berlinig k´vetve
nyomon (a dadÀtÂl az OberdadÀig) egyetlen
irodalmi ¢s müv¢szeti mozgalom t´rt¢net¢t.
Passuth Krisztina a hÃszas ¢vekben a
ànagy k´zpontokÊ, Berlin, PÀrizs avantgarde
jelens¢geit r¢szletesebben mutatja be, mint a
tÁzes ¢vek elej¢nek t´rt¢net¢t. TanulmÀnyÀban ism¢t kedvez a cseh, a lengyel, a romÀn,
a d¢lszlÀv mozgalmaknak. Sajnos SzlovÀkiÀbÂl (PozsonybÂl, KassÀrÂl, LosoncrÂl) sem a
magyar, sem a szlovÀk avantgarde irodalom
¢s müv¢szet nincs jelen a k´nyvben. HasonlÂ
nagyvonalÃsÀggal nem kap emlÁt¢st sem KolozsvÀr, sem Arad egyetemes eurÂpai eszm¢kben ¢s kapcsolatokban gazdag avantgarde
irodalma ¢s müv¢szete, a KiÀltÀs, a Napkelet,
a Korunk, a PeriszkÂp k´re. Egyetlen felsorolÀsban olvashatÂ öjvid¢k a Zenit szerb k´r¢bûl, pedig volt ott magyar nyelvü aktivista
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lap is, az öt, melyet a K´z¢p-EurÂpa tragikus
t´rt¢neti helyzet¢t expresszionista versekben
meg¢neklû Csuka ZoltÀn szerkesztett. Csuka
a sz¢thullÀs jegyeit figyelte meg az 1920-as
¢vek K´z¢p-EurÂpÀjÀban, mik´zben aktivista-konstruktivista tÀrsai a j´vû papÁrtornyait
¢pÁtett¢k, ¢s àidearep¡lûikÊ (MiciÔ) szÀlldostak
k´zpontokbÂl a perif¢riÀkra, perif¢riÀkbÂl a
k´zpontokba.
Az expresszionista-dadaista hangv¢tel ezen
a tÀjon idûszerünek tünt, mik´zben 1922 k´r¡l EurÂpa-szerte mÀr az expresszionizmus
halÀlÀrÂl cikkeztek n¢met, magyar, lengyel,
cseh, litvÀn, lett, ¢szt kiadvÀnyokban. (Az
utÂbbi hÀrom helyszÁn emlÁt¢se sajnos ism¢t
kimaradt Passuth Krisztina k´nyv¢bûl.)8
A dadÀval abszurddÀ formÀlt expresszionizmus a legtÀvolabbi vÀrosokban (p¢ldÀul
Esz¢ken ¢s SzabadkÀn, ahogy Passuth Krisztina is emlÁti) megjelent a hÃszas ¢vekben
K´z¢p-EurÂpÀban, szÁnpadon, lapokban, k´tetekben. A mindk¢t k´tetben mostohÀn kezelt Palasovszky ¹d´n budapesti k´r¢nek
egyik szÁnpadi produkciÂja volt Tristan Tzara GçZ-SZíV cÁmü müv¢nek elûadÀsa GÀspÀr
Endre fordÁtÀsÀban.9 Ebben az avantgarde
müv¢sz vilÀgformÀlÂ erej¢nek Kupka, KassÀk, Marinetti Àltal k¡l´nb´zû mÂdokon hirdetett mÁtosza mÀr ironikus formÀt ´lt: àaz
ember piszkos, meg´li az Àllatokat, a n´v¢nyeket,
testv¢reit, viszÀlykodik, intelligenciÀja van, sokat
besz¢l... De a müv¢sz teremtû formÀt tud kidolgozni, mely organikussÀ leszÊ. Ezeket Árja Tzara,
nosztalgikusan eml¢kezve a szÀzad elej¢n
sz¡letett ÀbrÀndra.
Az emlÁtett vÀzlatossÀgok, hiÀnyok ellen¢re Beke LÀszlÂ ¢s Passuth Krisztina k´teteinek megjelen¢se fontos esem¢ny. Jelzi, hogy
a ma posztmodernnek nevezett korban a
XX. szÀzad elsû ¢vtizedeinek egyes eszm¢i
m¢g mindig aktuÀlisak. Rem¢lj¡k, e k´teteknek folytatÀsuk lesz Ãjabb tank´nyvekben,
Ãjabb antolÂgiÀkban, tanulmÀnyk´tetekben.
(Egy t´bb k¡l´nb´zû nÀciÂhoz tartozÂ szerzûi
gÀrdÀtÂl szÀrmazÂ tanulmÀnyk´tet ä ¢ppen
Passuth Krisztina szerkeszt¢s¢ben ä mÀr ¢vek
Âta kiadÂra, kiadÀsra vÀr Budapesten.) Elj´het m¢g az idû, hogy napvilÀgra ker¡ljenek
a legismeretlenebbnek tünû helyekrûl is
olyan ÁrÂk, müv¢szek alkotÀsai, akik hittek az
avantgarde utÂpiÀjÀban, a szÂ, a hang, a szÁn,

a forma embert, kultÃrÀt formÀlÂ erej¢ben.
Vannak, akik k¢ts¢gbe vonjÀk e kutatÀsok
fontossÀgÀt, mÀsok, müv¢szek, ÁrÂk ma is
hisznek m¢g a k´vet¢s, az apolÂgia gesztusaiban. A hatvanas ¢vektûl vilÀgszerte ÃjraalakÁtottÀk az eurÂpai konstruktivizmus
programjait ¢s formÀit, Ãjra¢ledt a dada is
versben, prÂzÀban, performance-ban, a vilÀgrÂl ¢s ´nmagunkrÂl valÂ csÃfondÀros v¢lem¢nyalkotÀsban. Csak egyetlen p¢ldÀt emlÁten¢k 1999 tavaszÀrÂl Budapestrûl. A StÃdiÂ
1900 nevü magÀngal¢riÀban egy fiatal müv¢sz, Bada Dada Tibor10 provokatÁv festm¢nyekben, kollÀzsokon, valamint sajÀt szem¢ly¢ben dada-jelmezbe ´lt´zve jelent meg kiÀllÁtÀsÀn, videofelv¢telen tornagyakorlatok v¢gz¢se k´zben ism¢telte az ´r´k´s dada ´r´k´sek¢nt a TOTçL -TAVASZ harci kiÀltÀsait. Festm¢nyein ä az alattuk olvashatÂ cÁmekkel is
megerûsÁtve ä megjelenik a FARKASEMBER A
HALçLOS TAVASZBAN, a HOLDUDVAR HçROMSZ¹G °S A K UBO-K OZMIKUS K ONV ERZIñ A K IKELETTEL. A fiatalember zakÂjÀnak mindk¢t
ujjÀt levÀgta, nyaka k´r¢ Àllatpr¢met csavart,
fej¢n furcsa alakokkal dÁszÁtett szÁnes kalapot
viselt, ¢s lÀthatÂan fÀzott, vacogott. Alakja,
versei ¢s k¢pei beleillettek volna a Beke Àltal
´sszegyüjt´tt antolÂgiÀba, s mivel Ãjvid¢ki
szÀrmazÀsÃ müv¢sz, Passuth Krisztina is emlÁthette volna a nev¢t.
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SzabÂ JÃlia

A HOLMI POSTçJçBñL
Kedves Szerkesztû ör!
K´sz´n´m udvariasan, sz¢pen megfogalmazott vÀlaszÀt, ami ä tapasztalataim alapjÀn ä
ritka jelens¢g folyÂirataink r¢sz¢rûl. S k¡l´n
k´sz´n´m, hogy szÁveskedett n¢mi pozitÁv
vonÀst is felfedezni àürbe k¡ld´tt dadogÀsaimbanÊ.
Mind, ennek ellen¢ben ¢szrev¢teleivel
nem tudok egyet¢rteni. Ahogy tetszik Árni:
àFÀradt ¡get¢s mÀr a mÀmor / SajgÂ fÀjÂ keblemenÊ ä àk¢pzavarÊ. Engem inkÀbb a meg
nem ¢rt¢s zavar! °rtelmez¢sem szerint a mÀmor felfokozott ¢rzelmi Àllapot. A kebel pedig a szÁvet az ¢rz¢sek, ¢rzelmek k´zpontjÀt
jelk¢pezi. A àFÀradt ¡get¢sÊ pedig a dinamizmus (aktivitÀs) lanyhulÀsÀt, kopottsÀgÀt, cs´m´r¢t, stb. jelenÁti meg. S mindezen motÁvumok ´sszehÀzasÁtÀsÀban ¢n nem lÀtok semmif¢le zavarossÀgot.
TovÀbbÀ: àL¡ktetû k¢j kell... VÀgy-okozÂÊ.
Errûl az ¹n Àltal ´nk¢nyesen csonkÁtott versszakrÂl azt tetszik Árni: àA k¢j inkÀbb kiel¢gÁti, bet´lti a vÀgyat, mintsem okozzaÊ. ä Magam is l¢ha gondolkodÂ ¢s keveset olvasott
ember l¢v¢n, belÀtom ez Ágy igaz, de az igazsÀghoz az is hozzÀtartozik, hogy ¹n kitetszett
felejteni e n¢gysoros strÂfa mÀsodik ¢s harmadik sorÀt, amely Àltal e szakasz helyesen Ágy
szÂl:
àL¡ktetû k¢j kell,
Z´ldellû ¢den,
LÀngolÂ Àlom,
VÀgy-okozÂ.Ê
NyilvÀnvalÂ, hogy ebben az ´sszef¡gg¢sben
mÀr eg¢szen mÀsk¢nt hangzik e strÂfa, vagyis
nem a àL¡ktetû k¢jÊ, hanem a àLÀngolÂ
ÀlomÊ okozza a vÀgyat, ä ami mÀr elk¢pzelhetû.
A tovÀbbi kifejez¢sek àÂmÂdiÊ, vagy ÃjmÂdisÀgÀrÂl, Ãgy gondolom felesleges vitÀznunk, mert ez mÀr nem a leÁrtak jelent¢s¢nek ¢rtelmez¢se, hanem az Ázl¢s k¢rd¢sk´r¢nek szubjektÁv szf¢rÀjÀba tartozik. De
ami egy¢bk¢nt a kifogÀsolhatÂ k´ltûi k¢pek
vilÀgÀt illeti, hÀt bizony ä ne sz¢pÁts¡k ä bûven akad belûle ismert ¢s elismert po¢tÀink
müveiben is: pl. àfekete naps¡t¢sÊ, àpiskÂta
sÁrk´vekÊ, àCsend izmaiÊ, àvad szeszek Àrny¢kaÊ, ¢s folytathatnÀm a sort akÀr a v¢gte-
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lens¢gig. °ppen ez¢rt lep meg az az intolerÀns ¢s kirekesztû szellem ä akÀr udvarias,
akÀr nyers formÀban ä ami szÀmos irodalmi
folyÂiratunk r¢sz¢rûl megmutatkozott. CsodÀlkozom azon, hogy ¹n´k egy pÀlyÀja elej¢n ä pontosabban pÀlyÀtlansÀga ä l¢vû vid¢ki alkotÂval szemben szigorÃbban viselkednek, mint a mÀr be¢rkezett szerzûkkel.
S azon is csodÀlkozom, hogy sokak Àltal ä
irodalom¢rtûk (pl. b´lcs¢szdoktorok, Kazinczy dÁjas nyelv¢sz, stb.) kiforrott, sz¢pen
kimunkÀlt alkotÀsok k´z´tt sem tetszett talÀlni k´zl¢sre m¢ltÂ müvet, mint amilyen pl. a
àKimondhatatlanul elhagyatottanÊ, àMinden
¢n halÀlaÊ, àTÃlontÃlÊ, àMondd, mit ¢r?Ê,
stb. BÀr vitathatatlan ezek is k´z¢rthetû, tehÀt
hagyomÀnyos versek, amelyeket fÀjdalmas tapasztalataim alapjÀn erûsen hÀtt¢rbe szorÁtanak, persze mindez mÀr nem csak eszt¢tikai,
hanem emberi-szabadsÀgjogi k¢rd¢s is.
MegÁt¢l¢sem szerint sajnos kev¢s az ´ntudatos, gondolkodni is k¢pes ember, aki kiÀll
igazsÀga mellett ¢s harcolni mer jogai¢rt. °n
a magam r¢sz¢rûl a szabadsÀg ¢s igazsÀg
megszÀllott hÁvek¢nt nem tudok mÀr belenyugodni szellemi elnyomÀsomba, Ãgy gondolom, hogy nÀlunk m¢g nagy gondok vannak a szabadsÀg ¢s demokrÀcia hÀzatÀj¢kÀn,
k¡l´n´sen nagy gondok az es¢lyegyenlûs¢g
¢s a k¡l´nb´zû müv¢szeti ideolÂgiÀk, valamint az ezeket k¢pviselû szem¢lyek egyenlû
es¢lyü folyÂiratbeli egymÀsmellettis¢ge tekintet¢ben.
Megk´sz´nve szÁves t¡relm¢t, az elk´vetkezendûkre t´bb meg¢rt¢st ¢s toleranciÀt rem¢lve, egy¢bk¢nti kedvess¢g¢t pozitÁvumk¢nt ¢rt¢kelve,
SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel:
MargyetkÂ JÂzsef
CsurgÂ, 1999. jÃnius 07.

P.s. HosszÃ ideig nem szoktam vÀlaszolni az
engem ¢rt m¢ltÀnytalan kritikÀkra, de mÀr
elfogyott a t¡relmem. Ez¢rt 1999-tûl, Ãgy
d´nt´ttem (az eddigi informÀciÂim ¢s tapasztalataim birtokÀban), hogy minden Àltalam
igazsÀgtalannak v¢lt kifogÀsra vÀlaszolni fogok, ¢s àSzabad ¢sszel nem adom ocsmÀny /
mÂdon a szolga ostobÀt.Ê Mert ezt a nem ¢ppen tisztess¢ges viszonyokat, amik jellemzik
korunk irodalmi folyÂirat-vilÀgÀt mÀr nem
lehet szÂ n¢lk¡l tovÀbb elviselni. Ami itt folyik rosszabb ¢s elnyomÂbb szÀzszorta ¢s
ezerszerte az Ã.n. kÀdÀri diktatÃrÀtÂl is.

ELHALLGATçSRA
íT°LTETTEM
Nem vÀlaszolnak a hÁrneves lapok,
Nem m¢ltatnak ûk tisztes feleletre.
Lehet nem ¢rtem meg Ãj idûk dalÀt,
De hÀt n¢mÀnak lenni semmi kedvem.
Es¢lyegyenlûs¢g sÁrjÀn gaz virul,
Senkinek sem szÀmÁtunk kirekesztve.
SzabadsÀg helyett kivÀltsÀg lett az ör,
A rendszervÀltÀs nincs m¢g befejezve.
ä ögy hallom mÀr demokrÀcia van,
°s megszÂlalnom m¢gis lehetetlen.
Nem k´zlik k¢sz munkÀim sem soha,
KlÀnok klikk-vÀra hÀt bevehetetlen.
Eltaposnak, bÀr nem hagyom magam,
çm szeg¢ny vagyok, tehÀt tehetetlen.
HiÀba szÂl igazat sz¢p szavam,
Ha itt elhallgatÀsra Át¢ltettem.
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