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Lator LÀszlÂ

HONNAN J¹TT¹K,
ID°TLEN °JI SZ¹RNYEK?
Honnan j´tt´k, id¢tlen ¢ji sz´rnyek?
Vak prÂf¢tÀk ÂtestamentumÀbÂl?
Egy magam teremtette alvilÀgbÂl?
Vagy eleinkbûl k´lt´z´tt a l¢lek
pinc¢ibe ez a pokoli tÀbor?
Mintha csak Ãgy, mintha csak ´nmagÀtÂl,
valami bünt b¡ntetni gy¡lekezne,
mert van a t´rv¢ny? Vagy csak t¢ves eszme?
Honnan s hovÀ ebben a v¢ge-hossza
nincsen, fakÂ, k´r¡lhatÀrolatlan,
semmibe futÂ sivatagban,
szakadatlan, s hasztalan, szomjÃhozva?
°j s nap mezsgy¢j¢n, ingatag hatÀron,
undorÁtÂ zugokba ver az Àlom,
zavaros hÃgy, fekete trÀgya, ronda,
mÀr sz¢tesett, mÀr k´rvonaluk vesztett,
szervetlenn¢ romlott valaha-testek
k´zt kelletik mind s mind alÀbbra szÀllnom.
Egyre megy, milyen szÀnd¢kbÂl, mi¢rt lett
szÁv¡nk´n, ´nszÁv¡nk ellen, a v¢tek,
ha kÁv¡l¡nk nûtt, ha bennem, ha benned,
mit ¢r latolni: ha m¢gis, ha m¢gsem,
ha, oktalan, megmÀrt a szenved¢sben,
ha k¢t ´nz¢s egymÀsnak szeg¡l¢se
foglalja el hely¢t a szerelemnek?

KECSKEFEJý
Tudom, tudom, hogy csakis Ãgy lehet:
madÀr vagy l¢lek vagy mit tudom ¢n, mi,
a tÃlajzott hagymÀzas k¢pzelet
k´r¡lrajzolta mÀr a helyedet.
MadÀr, madÀr, mikor fogsz visszat¢rni?
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BabonÀs nevü, lapÁtott fejü,
boszorkÀnyforma, t¡nd¢rforma l¢ny,
tolljelmezes tolvaj, kecskefejû,
ki nappal f´ldszagÃ bozÂt t´v¢n
lapulsz, csak alkonyatkor j´ssz elû,
ha van vÀndor l¢lek,
csak benned ¢lhet!
SzÂlÁthatom-e, szÂlÁtsam nev¢n?
A fejeden k¢tfelûl hÂka csÁk,
v¢kony vonal, Ávben ereszkedik,
Àrny¢kpillÀd, hosszÃ t¡nd¢rszemed,
hogy ´sszekapcsol valami veled!
Mert ringatod, mert mutatod magad!
V¢kony suhÀngon az vagy-e, te vagy?
GazdÀtlan n¢ven, hallod, ¢rted-e?
szÂlÁtalak, igen, szÂlÁtalak!
Megrezzen, m¢gis megrezzen feje!
Mily tartomÀnybÂl j´tt¢l, Àrnyalak?
çmÁtÀs vagy? Az vagy, ki szeretett,
valamikor a tenyer¢be vett?
VilÀgosulj meg, ûr¡lt ¡zenet!
T¡nd¢r, boszorkÀny, r¢gen vÀrtalak!

DALOCSKA
most hogy sarkamban ¢rzem
ezt a nem-ismerem-mit
ami mindent jelentett
most n¢ha szinte semmit
amit nem r¢gen ¢n is
a szÁv hurkos csapÀit
alig tudom k´vetni
mÀr-mÀr semmit se szÀmÁt
ami holtig nyilallÂ
sebet ¡t´tt a lelken
eltompult agyÃ v¢nek
mÂdjÀra elfelejtem
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amit csak Ágy-Ãgy eddig
most egyre jobban ¢rtem
keserves k´zels¢gem
halÀlos messzes¢gem
mÀr sejtem nyelvemen van
¢rzem Áz¢t nev¢nek
nem sok idû s kifeslik
szemem elûtt a l¢nyeg

KovÀcs AndrÀs Ferenc

NEGYVENKED°S
àaz ûszi ¢g
mÀr extra-lights,
s elmultifilt
prompt negyven ¢vÊ
(Parti Nagy Lajos)

Az ember v¢g¡l negyven ¢v:
SzomorÃ, ¢gi nedve m¢g
SzivÀrg repedten s k´nnyed¢n,
AkÀr a rilk¢s k´nny-ed¢ny,
S a l¢t dezsûzve gyÀszlilÀn
ºt Àt idûknek fÀslijÀn,
Mint m¢zet izzadÂ akÀc.
Isten lehallgat, nem magÀz ä
S marad, mi volt, a n¢ma g¢z...
De gûze sincs, ha sz¢t, ha n¢z.
Az ember v¢g¡l negyven ¢v:
Felejti k¢pzelt fegyver¢t,
Fej¢ben skiccek ezre pang,
Mint ketrec¢ben Ezra Pound,
S ha rÀcsÀt sz¢treszeli ä ott
We´reslik T¢esz Eliot!
AnyÀz a f´ld, hsze' pusztasÀg,
S a felsûbb szerbek usztasÀk...
Mindenki megt¢r, mondta Borges:
R´g az eszm¢hez, pÂr a porhez!
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Az ember v¢g¡l negyven ¢v:
F¡r´szti lelki kegy... Fen¢t!
Szivarzik, Ár, hajt¢p, szaval:
Az °let forrÂ, sz¢p Szahar,
De benne merre lesz oÀz?
ElpassziÂz, elpessoÀz ä
NehÀny perszÂnÀt hazavisz,
Kim¢rten, mintha Kavafisz.
Kivan a pasziansz az örban:
LazÀz a lÀz a dancs, laz' ürben.
Az ember v¢g¡l negyven ¢v:
Nem t´bb, csak egypÀr hetyke n¢v.
Terjeng a lÁra ä polimer!
Gerjedve sÁr Apollinaire:
Mit ¢r az homme, ha francia?
A mü haszon-klapanci?... Ja.
Perszufl¢, s n¢ha perszonÀl.
Gubancba v¢sz a versfonÀl...
B¢lszÁn dereng a k¡lszinen ä
A semmi ÀgÀl, hül szivem.

AD ANIMAM SUAM*
1. Kiben a maga lelkihez: Soul!
2. Autoportrait, alexandrink' s.
3. Poªte Maudit nyaralgat.
Lelkem, takard be rÃt l¢nyem megannyi mÀsÀt,
Mely arcaim m´g¡l, mint ´ntudat, kilÂg!
Nem kell homÀly, se hÁr, minût blamÀs hommage Àd ä
MÀzsÀt, mÃzsÀt nyomok, s reÀ tucat kilÂt.
NyomasztÂ sÃly vagyunk, hogy szinte klasszikus mÀr,
Mint nyakkendûsen is nyaralgatÂ Babits,
S nem Âv ivor torony, se müparaszti cauchemar ä
Mit ¢r a fransziÀs m¡ty¡r, ha giccs a dics?

* Mon £me tiªde, ¢mue avant le dix-sept juillet ä
* KomÀm, ti¢d e mü, te semmi dÁszes¡ltje! (KAF p. m.)
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Vagyok fen¢t adys! LilÀzÂ bermudÀban
L¢lÀzok, habzok ¢n, mint Stella Artois,
Ki minden percemet mÀs sorsba permutÀltam ä
HabÀr a tÃl sok Art olykor megÀrtoÀ.
ñ, lelkem, bÂdlerem, mi s¡l, mi ¢g ki benned?
Sistergû porcukor, sumer tÀj, rend, sugÀr!
Mily ´sszt´k¢ly t´k´l, s r´pÁt vacogva fennebb,
Neg¢des nyÀridûm!... Summertime & sugar.

ANAKREñN ¹REGSZIK:
àBerki kabÂca, dalod ma se boldog az ¢jszaka m¢ly¢n!
P´ngetem ¢n is a hÃrt ä persze, hiÀba megint.
Negyvenedik nyaramat repesik mÀr k´rbe a lepk¢k!
Pille vagyok magam is ä lelkem az ûszbe suhan.Ê

RÀba Gy´rgy

BALLAGçS UTçN
F´lbomlott a menet rohantunk
az iskola udvarÀba
f´lmÀglyÀztuk az intûk´nyveket
meggyÃjtottuk n¢vsorrendben ÀtugrÀltuk
az igazolatlan hiÀnyzÀsokat
tiltott helyek lÀtogatÀsÀt
eszement vereked¢seket
sok puskÀzÀst k¢sz¡letlens¢get
a zajongÂ kamaszkor zend¡l¢seit
ÀtugrÀltuk mind a hetvenketten
arccal mÀr a boldogsÀg naps¡t¢se fel¢
igen mind a hetvenketten
mert a megszÀllÂk kisajÀtÁtottÀk
¢p¡let¡nket Ágy k¢t iskolÀt
s k¢t-k¢t pÀrhuzamos osztÀlyt ´sszevontak
kÀpolnÀban elf¡gg´nyz´tt oltÀr elûtt
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szorongtunk egy teremben hat tucat siheder
¢s sz´kellve a megrovÀsok f´l´tt
nem jutottunk tÃl a Birodalom hatÀrÀn
az Ãtra indÁtott SAS-behÁvÂkon
l¢gibombÀzÀson g¢pfegyvertüz´n
pajtÀsok csonkjainak eltakarÁtÀsÀn
a hÂnapokon esztendûk´n Àt
drÂts´v¢nnyel lehatÀrolt panorÀmÀn
a visszhang vert tanyÀt a hazat¢rû otthonÀban
szem¡nket intûk´nyvek perny¢je csÁpi
orrunkat f¡stje facsarja

AZ ISMERETLEN çLLAMPOLGçR
EML°KK¹NYV°BýL
Ha rÀk¢rdezel igazolvÀny
se kell hozzÀ ki lakik itt
mÀst szÁn¢sz alakÁt
lÀssuk hÀt ezt a valakit
KoronÀm mÀr iskolÀs koromban elgurult
detronizÀlt ÀllapotÃ alkalmi kengyelfutÂ
bebÀdogozott ¢gbolt alatt szaladgÀltam
akkortÀjt autÂlÀmpÀk f¢nye se vilÀgÁtott
kezemben se mirha se t´mj¢n legkev¢sb¢ arany
csupÀn egy fÀjdalomcsillapÁtÂ alÀÁrt receptje
a dupla pecs¢tet hiÀnyoltÀk a vesz¢lyes szerhez
mell¡ket verve megtagadtÀk kiszolgÀltatÀsÀt
rettegtek a helytartÂ szint¢n rettegû prib¢kjeitûl
ÀtkozÂdtam is az ¢jjel-nappal nyitva tartÂ patikÀban
az otthon szenvedû kiÀltozÀsa f¡lembe hasÁtott
m¢g a tÀvoli Blaha Lujza t¢ren is
visszavÀgtattam Ãjabb pecs¢t¢rt a k´rzetihez
ostorozott a zivatar m¢g csak elk´vetendû büneim¢rt
amikor v¢gre megvihettem a szert
nem a jÀszol kisded¢nek jajongÀsa fogadott
s akihez akkor v¢gk¢pp hazatalÀltam
visszavonhatatlanul felnûtt¢ v¢sett ¢nem
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EL°GIA A HALADçSRñL
Ki rajzolja meg egy kor arck¢p¢t
ki nevezi meg modelljeiket ki volt
a had¡gy¢r a k¡l¡gy¢r kicsit¢r kicsit¢r
akkortÀjt a kamrÀban f´lpolcolt cserfa-hasÀbok
k´vets¢g¡l k¡ld´zt¢k illatukat a szobÀba
a kÀlyhÀn s¡lt alma szaga feleselt vele
a Duna jeg¢n csÃszkÀlÂk tartottak ingyen elûadÀst
a hÀzak udvarÀn kornyikÀlÂ koldusok lÀbÀhoz
jÂt¢t lelkek papÁrba csavart k¢tfill¢rese koppant
tavasz j´tt¢t a jeges harsogÀsa jelezte
zsÀkkal takart vÀllÀn hozta az Àttetszû pill¢reket
est¢nk¢nt a rep¡lûk rût-z´ld villanÀsaira
macskak´vekrûl kocsihÃzÂ patÀk szikrÀi vÀlaszoltak
a szomsz¢d laktanya trombitÀsa fÃjt takarodÂt
s ha f¡ledre vontad a telefonhÁrmondÂ dobozÀt
m¢g hallhattad a vÀsÀrbÂl a boldog haza¡zenûket
s altatÂul a tavalyi ¢des-bÃst °jjel az omnibusz tetej¢n
T¢rhett¢l is az igazak nyugovÂjÀra
hiszen nagyot haladt azÂta a vilÀg

TÂth Krisztina

FORZANDO
Sem a szerelem sem az utcÀk sem a szomorÃ kertek ¢vek.
çrny¢kernyûi felhûk meredek l¢lekszakadt futÀsa.
Lejtûs Àlom felett sem a villÀmok sem a f¢nyek.
IngÂ sz¢lvermek aljÀn a megdûlt bÃzatÀbla.
Sem a homÀlyos t¡kr´k a pÀrÀs ¢jszakai dunnaf´ldek.
Szin¢n a vÀltozÂ vÁz t¡kr¢ben hÂlyagos holdarc a csillagok.
Tel¢se apadÀsa idûnek mellnek arcnak ´lnek.
A v¢r f¢nyk¢pei haragom ablakÀbÂl is hol vagyok.
Semmi sem volt el¢g az idû szavaink tapadÂs csÃnya test¡nk.
FÀz¢kony csÀpolÀsa a s´t¢ts¢g termeiben a hangok.
Ahogy egymÀs fel¢ huzatba huzat elûl igyeksz¡nk.
Mik´zben torlÂdnak mind az elûtt¡nk halandÂk.

1214 ã GÀbor MiklÂs: Az 1990-es naplÂbÂl (I)

Semmi sem volt ha volt akarom egyszer mondd meg hol van.
HovÀ csobogott Ágy el utak kanyargÂ ereszek hÀzak ment¢n.
Mindezt egy szenved¢ly zÃgÂ erûter¢ben Àllva mondtam.
LÀbamnÀl sziklapart volt odalent mÀgneses f¢ny.

GÀbor MiklÂs

AZ 1990-ES NAPLñBñL (I)
JanuÀr 21. VasÀrnap
Tegnap ¢s ma ä legalÀbbis Ágy reggel 10h k´r¡l, s¡t a nap. Viszont ism¢t eg¢sz ¢jjel
videÂzunk. így aztÀn °va d¢lig alszik. °n 9h k´r¡l felkelek, de a g¢pezet nem indul
be. T¢tlen vagyok. Olvasni m¢g csak olvasok, keveset, nem sz¢pirodalmat, hanem pl.
Churchill hÀborÃs eml¢kiratait, most megjelent magyarul is. Egy-k¢t h¢t Âta m¢g az
ÃjsÀgokat sem olvasom el, untatnak.
Lehet, hogy ez a dolog most valamennyire siker¡lni fog. Nem szabad jÂsolgatni.
(°rdekes, hogy a pesszimistÀk az utÂkor szem¢ben legt´bbsz´r nevets¢gesek. Pl. ha
valaki azt mondja, hogy C¢zanne pancser, az nevets¢gesebb, mint aki el¢g jÂ festûnek
nevezi, de mell¢ feldics¢r m¢g olyanokat is, akiket mi mÀr elfelejtett¡nk.) ögy lÀtszik,
az utÂkor eln¢zûbb. °s talÀn jÂvÀ akarja tenni? (Elv¢gre amÁg ez szÀmÁtott, a j´vendû
utÂkor nem ismerte el C¢zanne-t.) SzÂval: fene tudja, valami csak lesz itt, neh¢z elk¢pzelni, hogy ne legyen jobb, mint ami ide vezetett.
De tÀn m¢g ez sem biztos. A magamfajta persze utÀlta a hazugsÀgot, a cenzÃrÀt
meg a t´bbit. De az emberek t´bbs¢g¢nek van ezekn¢l fontosabb gondja is. Most utÀljÀk persze a kommunizmust, mÀr csak az¢rt is, mert tÃl sokÀ tartott, ¢s tÃlsÀgosan
mozdulatlan volt. (No meg mert SztÀlin ¢s Zsdanov ellen¢re m¢g mindig à¢rtelmis¢gigyanÃsÊ.)
A legsz´rnyübb a BalkÀn leleplezûd¢se itt, hogy hovÀ is jutottunk az Acz¢l-f¢le b´lcs
megb¢k¢l¢s leple alatt. A vasutasok e vilÀga, a vilÀg, amelyben ez a rossz szagÃ, vastag
¢s s´t¢t posztÂruha rangot jelent, a sapkÀn az aranyzsinÂrral kivarrt szÀrnyas jelv¢ny,
a nyugdÁj, az antiszemitizmus meg az isten-kirÀly... ez a csorda. [...] Az az elk¢pesztû,
hogy a kommunistÀk hozzÀ se tudtak ¢rni ehhez a n¢phez!
Azt hiszem, hogy az SZDSZ meg a Fidesz csak a vÀlasztÀsokig lesz itt fûszereplû.
AzutÀn az ellenz¢k szÀmÀra feltartott sz´gletbûl fogjÀk majd szÂrakoztatni a Mocca
presszÂ egykori intellektueljeinek utÂdait. °s majd Ãjra feltalÀlnak valami baloldalf¢l¢t.
Igen, minden reggel (reggelente, nem est¢nk¢nt, furcsa) az elsû percekben: a halÀl k´zels¢g¢nek ¢rz¢se; lassan magamhoz t¢rek: àdolgozni k¢neÊ ä de nem csinÀlok semmit. Nem tudom megszokni, hogy nem tudok igazÀn mozogni, hogy hÁzom, nem!
hogy k´v¢r vagyok! Motozok, n¢zelûd´m: hol vannak a mondatok? [...]
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JanuÀr 25. Cs¡t´rt´k
M¢giscsak fantasztikus ez: mindennap le¡l¡nk a t¢v¢ el¢, akÀr egy f´ld alatti bunkerben is ¢lhetn¢nk, mint egy titokzatos vez¢rkar vagy tudÂs kÁs¢rletezûk, ¢s n¢zz¡k naprÂl napra a hihetetlenn¢l hihetetlenebb t´rt¢nelmet, k´zelrûl bÀmulva kiv¢gzendûk
arcÀba, utcÀkon osonva a falak t´v¢n az orvl´v¢szekkel, vagy ¢ppen hegyek magasÀbÂl
n¢zve a hullÀmzÂ t´megeket (ha gyorsÁtunk, hisz ezt is lehet, valÂban bogarak ezek,
azt is meg¢rtem v¢gre, hogy az egy napig ¢lû bogÀr ugyanannyit ¢l Àt, mint a szÀzesztendûs kaukÀzusi agg, hisz gyorsabban ¢l, ahogy a g¢pezet forgÀsa megszabja, a vetÁtett
k¢pen ugyanaz ugyanÃgy kapkodja fej¢t, ugyanÃgy vakarÂzik, mint im¢nt lassabban
tette, az orrunk elûtt birodalmak bomlanak sz¢t, Lenint a lÀzadÂ t´meg ¢geti fejjel
lefel¢, eltünnek a s¡llyesztûben, egy darabig m¢g ûrizgetj¡k ûket, felszÂlalÀsaikat, aztÀn lemondunk rÂluk, let´r´lj¡k ûket, majd megbÀnjuk, hogy nem ûrizt¡k meg a napihÁreket ä de minek? lemondtunk. A t´rt¢nelem mindenn¢l ¢rdekesebb, vÀratlanabbul fordul, de el is tekinthet¡nk tûle. Ami marad, eml¢keztet valami mÀsra. Csak felid¢z, ´nmagÀban nem jelent semmit. N¢lk¡le viszont, igaz, a felid¢zett se mozdulna.
Az ´r´k dominÂelv, az ´r´k csikicsuki, a monoton mozgÀsok sorozatai, fordulatokon,
ÀrulÀsokon Àt ugyanoda, ¢s ugyanott Ãj meg Ãj felkiÀltÀsok: àKi hitte volna...?Ê à...elÀmulunk...Ê
FebruÀr 20. Kedd
K´nyvemben lappang egy àkoncepciÂÊ a àszÁnhÀzrÂlÊ, amely szem¢rmesen, de reakciÂs, a kritikusok ¢s ideolÂgiÀk Brook korÀban uralkodÂ rendezûszÁnhÀzÀval szemben.
A k´lt¢szet bizonytalansÀgÀra vÀgyom a kritikusok ¢s politikusok egy¢rtelmüs¢gei
ellen.
A mai helyzet nem k¢nyszerÁt egy¢rtelmü ÀllÀsfoglalÀsra?
çtmeneti fogÀsokat kell keresni (a szerves fejlûd¢s nem szünik meg). öj szÁniiskola
ä szÁn¢sz¡gyn´ks¢gek.
A maszekosodÀs kettûs arcÃ.
A rendezûk (igazgatÂk stb.): szemmel lÀthatÂan semmi gondjuk! nekik mindig igazuk volt ¢s van.
FebruÀr 21. Szerda
A Holmiban egy posztumusz kritika Gyurka VÀrkast¢lyÀrÂl. HÀtha most felfedezik? °s:
mi¢rt nem fedezik fel?
Itt van nÀlam, ¢s lassan jÂvÀtehetetlen¡l t´nkremegy a BagolyvÀr. Nincs annyi p¢nzem, hogy restaurÀltassam. °s a TÂbiÀs? [...]
MÀrcius 17. Szombat
MÀr t´bbsz´r tudomÀsul vettem, hogy semmi sem rÀz meg annyira, mint amikor a
t´meg ¡ld´zi, a t´meg megsz¢gyenÁti a magÀnyos embert ä ¢s semmi sem olyan katartikus, mint a magÀnyos seriff gyûzelme.
Ezt m¢g mindig LukÀcs Gy´rgyh´z ¢s a mohikÀnhoz (mindig utolsÂ a mohikÀn? mÀr
akkor is az volt?). No meg jelenlegi k´z¢rzetemhez. (Egy pletykalap vacak cikke; a
szÁn¢szgyül¢s, nem vÀllalom az eln´ks¢get, mi¢rt?)
ValÂszÁnü, ez ´sszef¡gg gyÀvasÀgkomplexusommal, szorongÀsaimmal, gyerekkoromtÂl mÀr?
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Hisz ä ezt senki sem tudja ä pÀrttitkÀr koromban is magÀnyos hûsnek k¢pzeltem
magam! A fene se hinn¢. Tudtam, hogy mindenki utÀl ä ez gyûz´tt meg igazamrÂl.
Az emberek ÀrulÀsa (pl. amikor magamra hagytak a Major-¡gyben) indokolta, hogy
aztÀn ism¢t àmagÀnyosÊ lehessek. (Az volt a nagy csalÂdÀs, amikor '56-ban rÀj´ttem,
hogy nem voltam magÀnyos, hogy ¢ppoly vacak voltam, mint akikkel szemben Àlltam.)
AmÁg ism¢t vissza nem helyeztek a Nemzetibe, azt hittem, hogy àszuver¢nÊ vagyok.
Rettegek a siker megsz¢gyen¡l¢s¢tûl, de a sikertelens¢g is sz¢gyen, a t´meg gyûzelme
szuverenitÀsom felett, sz¢gyelln¢k boldogtalan is lenni! Ez a gyÀvasÀgom. (Vagy ¢ppen
hogy gyÀva vagyok, csak ezt a szuverenitÀs pÂzaival takargatom magam elûtt is? A hallgatag ember! ä ez az!)
De mindez csak szÁn¢szet. Hisz a àgyûzelemÊ egyszerüen a mindennapi siker, nem
mÀs...
Lemondtam a sanzonrÂl, mert sz¢gyelltem volna ebben a balkÀni szocializmusban
Yves Montand-t utÀnozni.
De k´zben f¢ltem! F¢ltem a nûktûl, f¢ltem a hatalomtÂl, f¢ltem koll¢gÀimtÂl, f¢ltem
a k´z´ns¢gemtûl, f¢ltem az ÃjsÀgoktÂl, f¢ltem a pofontÂl... mindentûl ¢s mindenkitûl
f¢ltem ¢s f¢lek!
A SztÀlin? Egy nagy àelszÂlÀsÊ. (A t´rt¢nelmi nevezetess¢gü fing.) Aki nem akar meghalni, az csak elszÂlhatja magÀt. Ez ennek az orszÀgnak nagy, de attÂl m¢g nem kev¢sb¢ megalÀzÂ àtrag¢diÀjaÊ. Ha nem d´f le a vadkan vagy a balatoni vonat, gyÀva
kukac lesz belûled, megalÀzott figura, pusztÀn attÂl, hogy itt... ¢lsz. Ez¢rt az ¢n nagy
komolysÀgom meg mindaz, amit ¢rz¢keny ¢s okos (de nem el¢g okos) emberek mindig
felhoztak ellenem (a Hamlet pÂza, m¢g ez a zsurnaliszta tetü is a tollÀra veszi). ValÂjÀban
a filmszÁn¢szekhez szerettem volna hasonlÁtani, ¢des slÀgereket dalolni, marhatolvajokat ¡ld´zni lÂhÀton, vilÀgsikert aratni... ¢s itt? ha szilveszterkor fell¢ptem volna, sz¢gyelltem volna, hogy àbesegÁtek a konszolidÀciÂbaÊ. (°s k´zben mertem nem tudni a
kiv¢gz¢sekrûl! Hisz m¢g '60-ban is!)
Egyed¡l voltam, ¢s f¢ltem. Hogy ne vessem meg magam, az¢rt kellett a siker ä de
a siker megtagadÀsa is! Ezeknek? Ezektûl?
°s nem tagadhatom meg sem gyûzelmemet, sem bukÀsomat.
MÀrcius 19. H¢tfû
Ez a àszabadsÀgÊ, amely most rÀnk szakadt, sok illÃziÂt rombolt le. P¢ldÀul volt egy
olyan illÃziÂnk, hogy a KÀdÀr-f¢le àkonszolidÀciÂÊ, amelyet annyira r¡hellt¡nk, m¢giscsak EurÂpÀba vitt benn¡nket, hogy az ´tvenes ¢vek megalÀzÂ s¢rtetts¢ge m¢giscsak
megszünt... ¢s most egyszerre kider¡lt, hogy BalkÀn vagyunk. àNyugatÊ az m¢giscsak
mÀs vilÀg. Semmi sem t´rt¢nt, nem, nem vagyunk a senki f´ldj¢n, MagyarorszÀgon vagyunk. Ez¢rt most sem tudunk mit kezdeni pl. IvÀn verseivel.
Ezt pedig nem lehet tudomÀsul venni. Ezt nem lehet elfogadni. [...]
MÀrcius 21. Szerda
Meghallgatom a Babits-lemezt (àpolitikai okokbÂlÊ, hisz IvÀn vÀlogatÀsa politikus vÀlogatÀs volt). HÀt... Babits idûszerü. Ahogy ¢n a verseket mondom? HÀt, az... Âdon.
Egyszerüen nem ¢rtem azt az embert, aki ezeket a verseket Ágy mondta.
Persze Babits is Âdon kiss¢. De majd megprÂbÀlom ugyanezeket a verseket Ãjra
elmondani magnÂra.
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Az istenn¢ vÀlÀs ä sajÀt megisten¡l¢sem, hogy valamivel indokoljam gûg´met ¢s magÀnyomat... MÀrmint BabitsnÀl ez a fura, ma mÀr, vagy inkÀbb e pillanatban fura erk´lcsi dilemma a àszigetÊ; milyen neh¢z indokolni a àfel¡lÀllÀstÊ.
AkÀrhogy is, nem lehet alkuban ¢lni, mÀrpedig ¢n alkudtam... talÀn... ehh, ez mind
h¡lyes¢g! Az embernek az ¢rz¢kszervei is diktÀlnak elv¢gre! Az elmÃlt napokban n¢ha
attÂl f¢ltem, hogy a szÁvemre megy a dolog, ebben meg az lenne a sz¢gyen, hogy m¢g
azt hinn¢k, a haza sorsÀt szÁvtam mellre, holott az az elk¢pesztû dolog Àrtott volna
meg nekem, hogy akÀr akarom, akÀr nem, nekem ettûl f¡gg a sorsom, nekem ehhez
k´z´m van, olyan ez, mint a szeg¢nys¢g, a nyomor lehet, a tetü ÀtmÀszik rÀd is, nem
menek¡lsz! ¢s ez nem tragikus, ez nevets¢ges, groteszk, itt csak hallgatni lehet.
Ahogy Gyurka integritÀsÀt v¢dte a s¡kets¢ge... ahogy IvÀn integritÀsÀt v¢di a... micsoda? (Szinte nincs nap, hogy eszembe ne jutna: mi lehet vele? Eszemben sincs, hogy
felkeressem, megkeressem. Neki is, nekem is fÀjÂ s¢rt¢s lenne csak belûle.)
Babits nekem egy kicsit tÃl t´k¢letes ä az a àszigetÊ nem l¢tezik, bizony enn¢l kisebbek vagyunk. Csak talÀn a jÂzan esz¡nk ä talÀn az tesz àk¡lf´ldiekk¢Ê, hogy jÂzan
esz¡nk van. Ennyi talÀn mÀr el¢g is.
(Mindez pedig abbÂl, hogy a t¢v¢ k¢pernyûje elûtt ¡ld´g¢lve r¢szt vesz¡nk àhazÀnkÊ ¢s a àk´z´ss¢gÊ ¢let¢ben.)
N¢mi empÀtiÀval pl. mi rokonszenves ä ¢s ugyanakkor mi gyanÃs nekem az SZDSZ
politikusaiban? LÀtom, hogy igyekeznek becs¡letesek ¢s jÂ politikusok lenni egyszerre. Vagyis hogy olyan, ÀltalÀban fiatal emberek, akikbûl valamikor kommunista lett
volna, de ûk mÀr àokultakÊ, Ãgy gondoljÀk. Valahogy: eszes gyerekek, akik meg akarjÀk mutatni, hogy az okosok is lehetnek ¢letrevalÂk. MÀr eleve rosszhiszemüs¢get t¢teleznek fel mindenkirûl, merthogy ûk jÂhiszemüek, de tudjÀk, hogy a jÂhiszemüek
sose jÀrnak jÂl, tehÀt most majd megmutatjÀk, hogy tudnak ûk mÀsk¢nt is... Ágy lesz
az ember pÀrttitkÀr, ha nem vigyÀz.
K¢rd¢s: ´r¡l´k ¢n, hogy led´ntik a Lenin-szobrokat?
Telefon Julival: kire szavaz? MÀsra a listÀn, mÀsra az egy¢nin. (A n¢gy lehetûs¢g:
MDF, SZDSZ, Fidesz, MSZP.)
MÀrcius 26. H¢tfû
A forradalmi vÀlasztÀsok. Ism¢t egy 24 ÂrÀs t¢v¢¢lm¢ny. A forradalmÀrok szponzorai:
a nyugati Ãriemberek mint a szabadsÀg jÂvÀhagyÂi, bÀtorÁtÂi. K´zben a hÀborÃ elûtti
vilÀg automatikus restaurÀciÂja, ami ellen ijedten v¢dekezik a vilÀg. (Mik´zben Ãgy
tesz, mintha a àszabadsÀg ¢s b¢keÊ hajnalÀnak tapsolna.) Fogalmunk sincs rÂla, hogy
mit csinÀlunk.
°s bennem? Velem mi t´rt¢nik? Semmi. Mogorva ´regÃrsÀgba k¢nyszeredem, hacsak nem segÁt az ÁrÂg¢pem.
De a helyzet, k¢nyszer¢t nem ¢rzem, m¢gis, mint egy sorstrag¢dia, csak ¢ppen nevets¢ges. (Lord Jim?) Pletykalapok emlegetik a SztÀlint, szÁn¢szek, akik akkor m¢g nem
is ¢ltek, szervezked¢seikbe vonnÀnak be, de a SztÀlinra hivatkozva nem l¢pek, nem is
kell, k´zben szorongok, rosszkedvü vagyok, tehetetlen ä ¢s az eg¢szhez semmi k´z´m!
K´zben m¢g a Kos-komplexus is: nem l¢phetek be az Ág¢ret f´ldj¢re! Ha pl. NÀdas
P¢ter a t¢v¢ben arrÂl besz¢l, hogy egy nap Âta valÂban megk´nnyebb¡ltnek ¢rzi magÀt, akkor ¢n azon kell gondolkozzak, hogy szuverenitÀsom, amelyet t´bb¢-kev¢sb¢
eg¢sz ¢letemben birtokoltam, mik´zben tudatosan utasÁtottam el minden veszteget¢st
ä de minden sodrÂdÀst is! ä, ez a szuverenitÀs most ä ¢s ¢ppen most! ä mintha ´ncsa-
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lÀsnak lÀtszana, el akarjÀk rabolni tûlem (a kutya sem akarja, csak a t´rt¢nelem, amely
ma sem figyel olyan csek¢lys¢gekre, mint GM àszuverenitÀsaÊ), elrablÂdik tûlem, helyette az a sz¢gyen mutatkozik realitÀsnak, amelytûl valamikor oly sokat kÁnlÂdtam,
amelytûl, azt hittem, megmenek¡ltem mÀr...
Nem ezt akarom Árni! De a tollam nem engedelmeskedik, fut, feleslegesnek ¢rzi,
hogy megfogalmazzam, ami itt megfogalmazhatÂ lenne: hogyan is ¢rzem hÀt magam?
Mi is ez? Mi k´ze a k´zelgû halÀlhoz? A siker rÀnk erûltetett eg¢sz udvarÀval, hogy
foglalkoznunk kell vele, hogy bennem az ig¢nye...
Igen, az ÁrÂg¢p! A napi penzum! Ez m¢g magamhoz t¢rÁthet!
MÀrcius 27. Kedd
Az çrny¢kbÂl maradhatna n¢hÀny fejezet, a t´bbi magÀtÂl felbomlik. Naponta k¢ne
g¢pelnem a naplÂm, hogy kezelni tudjam.
Egyik nagy gondom: hogyan pusztÁtsam el az elpusztÁtandÂt, hogyan mentsem
meg, ami megmenthetû.
Mintha ism¢t nem talÀlnÀm a tollat, mintha csak ezen mÃlna a dolog.
çprilis 1. VasÀrnap
De. a KaukÀzusi a Nemzetiben.
Este Monori Lili a t¢v¢ben.
çprilis 4. Szerda
Zenthe Feri k´sz´nt¢se: û is 70 ¢ves.
VÀndor Pufi n¢hÀny napja halt meg (àhosszÃ szenved¢s utÀnÊ ä vagyis: rÀk).
Psota: a SzÁnhÀzi °let: HorvÀth çdÀm t¢v¢rendezû; ki´regedett filmrendezûk az
Opera ¢tteremben.
ögy mellesleg: az elsû nem ¡nnep Àpr. 4. A t¢v¢ben JancsÂ-film, sok sz¢p r¢szlettel.
çprilis 5. Cs¡t´rt´k
ApÀm a àmodernÊ ember. Nemcsak mert most, Áme, û igazolÂdik, a vÀllalkozÂ, szemben
velem, a forradalmÀrral. (Ezen aztÀn el lehetne gondolkozni, gondolkoznak is sokan,
de senki nem tudja, mit is gondoljon tulajdonk¢ppen.)
A siÂfoki villa teraszÀnak falÀra k¢t hatalmas mozihangszÂrÂt szereltetett fel, Ãgy,
hogy a lemezjÀtszÂ (gramofon?) sz¢riÀban ordÁtotta az amerikai slÀgereket a Bezer¢dy
utcÀra.
Mindez sokszor eszembe jut, amikor pl. r¢gi Tarzan-filmeket n¢z¡nk videÂn ä mit
szÂlna az ´reg, hogy ¢lvezn¢ ezt a hazavitt mozit! °n is ¢lvezem! A Gunga Dint akkor
n¢zem meg, amikor akarom! HÀt nem csoda? Ha nem k¢ne k´zben a halÀlra is gondolnom, hogy ¢lvezn¢m ¢n is az eg¢sz technikai fejlûd¢st!
çprilis 7. Szombat
71-ik sz¡lnap. °va tegnap este nagy gondban Árta bolondos ¡dv´zlet¢t. A k´nnyeim
csurogtak a nevet¢stûl, amÁg kisilabizÀltam. Juli lÀnyom is felk´sz´nt´tt, sz¢p ajÀnd¢kokkal.
Esûs, meleg, nyomasztÂ az idû.
LÀnyommal r¢g tervezz¡k, hogy elvisz minket hamburgert enni, sose siker¡lt
´sszehoznunk, Ágy aztÀn ma, sz¡let¢snapra, hozott k¢t adag hamburgert. ízlik.
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çprilis 13. P¢ntek
A kaposvÀriak Godot-ja. FÀrasztÂ ¢s unalmas, ¢s nagyon alaposak ¢s lelkiismeretesek,
hogy ezt el¢rj¢k. JordÀn TamÀs alakÁtÀsa gy´ny´rü. A darab megkopott, de lehet, hogy
csak az elûadÀs gyenge. Ascher TamÀs rendezûvel k¢ne elbesz¢lgetni rÂla. HiÀba,
amennyire szeretem Beckett mondatait, annyira unom a parabolÀit.
A szÁnhÀzban mÀr egy mÀs nemzed¢k, olyanok, mint a hetvenes ¢vekben a vid¢ki
elûadÀsokon t¡ntetûk. Sznobok. Kedvesek. Fidesz ¢s SZDSZ. Sz¢p, ¢rdekes fiatal nûk,
bÀr elûsz´r gyerekeknek n¢zem ûket. Julival ¢s GÀborral vagyunk. R¢gen jÀrtam a
belvÀrosi utcÀkban.
çprilis 15. VasÀrnap
Babarczy az InterjÃrÂl: mindinkÀbb bolsi propagandÀnak hat. àýsszel mÀr Berecz is
itt ¡l a n¢zût¢ren.Ê
EsterhÀzy ÀllÁtÂlag: most mi lesz vel¡nk? Eltünt az ellens¢g!
Mindig azt a furÀt ¢reztem, hogy itt nem lehet krimit Árni, mert a detektÁv nem
detektÁv, a rendûr nem rendûr, a gyilkos nem gyilkos, az Ãr nem Ãr, a szolga nem
szolga, vagyis: itt minden szituÀciÂ hamis. E´rsi darabjÀra mintha ez nem vonatkozna.
De mi¢rt nem? Hogyan? Mitûl nem? TalÀn: mert az eg¢sz a politikÀrÂl szÂl, de a szerzû
m¢gse vette komolyan a politikÀt.
LukÀcs gyûztes marad akkor is, amikor az ¡gye elveszett. V¢g¡l a halÀllal ker¡l szembe, nem egy ¡gy sorsÀval... v¢g¡l? Az elsû mondatokban mÀr!
Ez nem inkÀbb politikai drÀma, mint a RichÀrd vagy a Hamlet. (Csak annyira, hogy
a k´z´ns¢g àkapcsolhassonÊ. Ennyire àk´z¡gyÊ, nem jobban.) (ögy k´z¡gy, ahogy
k´z¡gy minden, ami egy kirÀllyal t´rt¢nik.)
A humor adja felsûbbs¢g¢t a halÀllal szemben is. (Egyr¢szt àGyuri bÀcsiÊ, mÀsr¢szt
àMi mÀst?Ê ä a halÀllal is szellemeskedik. àA kÂrhÀz... ott...Ê ä a hatÀrt nem ismerû
tudÀsvÀgy.)
Szem¢lyes tapasztalatom? A Nemzeti fiatal szÁn¢sze voltam, Ãgy harcoltam Major ellen
ä sût, Ãgy hittem, R¢vai ellen. °s ek´zben: n¢pszerütlen voltam! A politikusnak ez lehetett bün ä de ¢n annÀl inkÀbb hûsnek ¢reztem magam! (Egyik magyarÀzat.)
A kommunizmust k´nnyen kihevertem ä hogy nem vagyok hûs, azt nehezebben.
JÂ szerep ez a LukÀcs, vagy nem?
°n kitünûnek tartom. Jellemzû a magyar szÁn¢szetre, hogy ezt nem ¢rtik. (MGP
intelligens, de ebben û is àmagyarÊ.) Mi a magyar felfogÀs a àjÂ szerepÊ-rûl? Ez a bibi!
(Ez¢rt tartanak engem àokosnakÊ, holott ¢rzelgûs ripacs vagyok.)
Lehets¢ges, hogy nemsokÀra nem kell modernizÀlni Shakespeare-t, an¢lk¡l is meg¢rtik?
A hatalomra jutott forradalom frÀzisai mindent ´sszekevertek. Jobb? Bal? MuszÀj
volt irÀnyjelzû tÀblÀkat kirakni. Ez volt a szocreal. [...]
çprilis 17. Kedd
N¢ha ingerel, hogy beleszÂljak a politikÀba, csak hogy a f¢lhazugsÀgok, amelyeket
´sszehordanak (ma a Magyar Nemzetben BogÀcsi Erzs¢bet cikke 1982-rûl), ne maradjanak Ágy. De ha odanyÃjtanÀm a kisujjam... mÀsfel¢ kell, nem erre.
çprilis 18. Szerda
àEz a zseniÀlis f¢rfi sasnak olyan buta, mint egy libaÊ (J. Renard naplÂja). De nem
illik-e ez a mondÀs nagyon sok magyar sasra?
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D¢lutÀni Àlom: a kezdetre nem eml¢kszem, de aztÀn: befordultam egy utcÀba, ¢bred¢skor rÀismertem: az a r´vid feh¢rvÀri utca volt, egyik sarkÀn az elemi iskola, ide
jÀrtam elemibe, mÀsik sarkÀn a posta, ide n¢ha ¢n vittem ki a leveleket katonakoromban; nem tudom, kinek a tÀrsasÀgÀban voltam, de felkiÀltottam: àN¢zd csak, a Hont
Feri!Ê ä mert ott j´tt, velem szemben, egy nû tÀrsasÀgÀban, sokkal fiatalabban, mint
utoljÀra lÀttam (amikor ûrÀ eml¢kezt¡nk ¡nnepelve valamilyen kirÀlyi l¢pcsûhÀzban,
û meg ott ¡lt ä hogy is hÁvtÀk a feles¢g¢t?), rÀk´sz´ntem: àSzervusz, Feri!Ê ä de akkorra
mÀr eg¢sz k´zel ¢rt, lÀttam, de nem tudtam elhinni, hogy ez nem is û, annyira hasonlÁtott, az a nagy sasorr a kicsi ember keskeny arcÀban; az idegen megh´kkenve, elutasÁtÂn n¢zett vissza, ¢s mÀr tÃl is haladt rajtam, a nûvel egy¡tt, ¢n meg fel¢bredtem, de
olyan erûs ¢rzelemmel, amilyen a f¢lelem tud lenni, vagy mint amikor a nemi vÀgy
rohan meg minket. Hont Feri utÀn fÀj a szÁvem? Gondoltam volna ezt valaha? R´hej!
°s azonnal eszembe jutott a fiatal Major TamÀs meg a felszabadulÀs utÀni ¢vek... egyik
vÀgy hozta maga utÀn a mÀsikat, ¢s ott a hihetetlen borzalom, a felfoghatatlan, hogy
nincsenek mÀr! egyik sem! az eg¢sz nincs! Most ezzel mit kezdjek? (Proust?) Szeretni kell,
most (Hendrikje most ¢ppen nem nagyon akarja elfogadni, hogy szeressem, ´nv¢delembûl k¢nytelen vagyok hÀt visszahÃzÂdni magamba) ä vagy eml¢kezni, vagy Árni!
(Pl. azt megÁrni, amikor a fiatalember a felszabadulÀs utÀn, amikor FerkÂt elvitt¢k az
oroszok, SiÂfok, ahova apja holmijai¢rt leutazott egy parasztszek¢ren, elvadult, j´n a
szerelem, ott, SiÂfokon, ¢s ebben Àt¢li, hogy SiÂfok nincs, nem is volt, hogy a kapitalista
vilÀg fasiszta vilÀg volt, hogy a t¡nd¢rhercegnû polgÀrlÀnyka K´z¢p-EurÂpÀban egy
zsidÂk lakta nyaralÂhelyen ¢s nem Gainsborough festm¢nye stb. ä talÀn àMari ¢s
DollyÊ? talÀn egy idûsebb lÀny? Ek´zben elkezdûdik a munka, az ¢let, FerkÂ hazaj´n
¢s meghal, ¢s û Ãjra szeretni kezd ä de mi t´rt¢nt?)
Ez az abszurd, ez a t´rt¢net: hogy egy fiatalember, aki m¢g nem is ¢lt, Àt¢li, hogy
mÃltja mÀr nincs, hogy ettûl a pillanattÂl kezdve, mintha meghalt volna, semmi sem
valÂdi, minden mÀr csak utÀnzat; amÁg voltak a dolgok, addig nem tudta, hogy ez: az;
varÀzslat az eg¢sz, gonosz szemf¢nyveszt¢s, csalÀs: hisz a àr¢gi SiÂfokÊ sem àolyanÊ
volt! (A slÀgereket, amelyektûl most el¢rz¢keny¡l, akkor megvetette, de valahol ott
szÂltak a hÀtt¢rben, ¢s ez el¢g...) (FilmvilÀga nyomÀn ÀtkomponÀlta SiÂfokot, vagy ¢ppen SzentkuthytÂl vett tengerhasonlatokkal, k¢sûbb Picasso Àtfestette àmondainreÊ a
Balatont stb. Egy lehetetlen hajsza az eg¢sz SiÂfok utÀn. °s ehhez a SzÁnhÀzi °let nyaralÀsi hÁrei, a zsidÂ csalÀdok f¢nyk¢pei, k´zt¡k Karinthy ¢s a k´ltûk... UgyanÃgy, mint
RomÀniÀban vagy CsehszlovÀkiÀban ä bÀrhol K´z¢p-EurÂpÀban, nem AngliÀban!)
(Sznobizmus ¢s reg¢nyess¢g!)
çprilis 19. Cs¡t´rt´k
Mihez is hasonlatos ez az ¢rz¢s? (Az ´reged¢s ¢rz¢se? de milyen fiatalosan, szenved¢lyesen tiszta!) Egy pontra van kisz´gezve... Van ilyen? TalÀn filmen lÀttam? Vagy a
lepkegyüjtûkrûl hallottam, hogy ûk ilyesmit csinÀlnak?... szÂval egy ponthoz vagy sz´gezve, ¢s e pont k´r¡l vergûdsz szÀrnyaddal (denev¢r?), vonaglasz eg¢sz testeddel...
De minden mozdulatod od¢bb van, nem talÀlhatja telibe annak az egy pontnak s´t¢t
semmitmondÀsÀt, hisz ¢pp ez¢rt tudod mozgatni eg¢sz testedet, mert nem ez az egy
pont, ez csak egy hely, ¢s egy egyenletes, nem szünû fÀjdalom ä maga a biztonsÀg, ez
az, amitûl nem szabadulhatsz, de semmi, ´nmagÀban csak a s´t¢ts¢g... betÀjolhatatlan,
ez a fekete lyuk.
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çprilis 21. Szombat
MÀth¢ Erzsi interjÃja a t¢v¢ben. Egyszerü, dolgozÂ nû megrendÁtû vallomÀsa az ¢let¢rûl. SzorongÂ, de erûs ember. Az elsû izgulÀs utÀn felenged ä gy´ny´rü mondatokat
mond sorsÀrÂl, a szÁn¢sznûsorsrÂl is, ahogy mondani szoktÀk, egy gyÂgyÁthatatlan folyamatrÂl. Igazi szÁn¢sznû abban is, ahogy müvelt ¢s müveletlen egyszerre: tÀn a szerepek, a nagy drÀmÀk teszik, hogy ezek a nûk (JÀszai is ilyen volt) oly naivan tudjÀk
tisztelni a müvelts¢get, k´zben nyersen müveletlenek maradnak, mint egy csel¢d ä de
v¢g¡l is Shakespeare, Schiller, Lorca meg a t´bbi olyan müveltt¢ teszi ûket, amilyent
ugyan hiÀba keresn¢l asszonytÀrsaik bÀrmely r¢teg¢ben. Nevets¢gesek, k´nnyekig
meghatÂk, ahogy àtudatossÀgrÂlÊ besz¢lnek, ahogy feln¢znek müvelt mestereikre, mik´zben, ahogy belemelegedve ¢let¡krûl szÂlnak, azt mÀr Csehov is Árhatta volna, ha
tudott volna ilyen sz¢pen Árni.
ögy mellesleg kider¡l, hogy Major ¢s a Nemzeti micsoda f´rtelmes egy iskola volt,
milyen, szinte jÂvÀtehetetlen kÀrokat okozott szÁn¢sznemzed¢kek gondolkozÀsÀban.
Igaz, hogy pl. ez a MÀth¢ Erzsi, ez a kivÀlÂ, remek szÁn¢sznû, ezzel a sok csacsisÀggal
egy¡tt, amit àÀt¢l¢srûlÊ, àtudatossÀgrÂlÊ ´sszehord, m¢giscsak az û àiskolÀjukbanÊ ä
mondjuk: az û k´zel¡kben, tÀrsasÀgukban, vel¡k egy fed¢l alatt lett az, aki.
Kem¢ny, neh¢z ¢letek. K´nnyekig meghatÂk. °s nincs segÁts¢g. Persze lenne, ha
legalÀbb meggazdagodnÀnak k´zben, ha lenne àtÀrsasÀgiÊ ¢let¡k, ha s¡r´ghetn¢nekforoghatnÀnak sajÀt, talÀn hamis, de mindenk¢ppen zsivajgÂ, csillogÂ vilÀgukban ä
ez talÀn valamit enyhÁthet a lecsÃszÀs, az ´reged¢s, az elker¡lhetetlen¡l elk´vetkezû
mellûz´tts¢g idûszakÀnak kÁnjain. BÀr a t´bbs¢g a vilÀg minden r¢sz¢n ¢s minden korban valÂszÁnüleg t´bb¢-kev¢sb¢ az à´reg fegyvermestern¢Ê sorsÀra jut. HiÀba... kurvÀk vagyunk. °s ha a kurva nem szedi meg magÀt fiatalkorÀban (aminek mindig akadÀlya, ha valÂban àszereti a fasztÊ), akkor bizony...
°s milyen fura! Ez a MÀth¢ Erzsi valÂban remek szÁn¢sznû, pompÀs dolgokat lÀttam
tûle... Mi¢rt, hogy m¢gse lett belûle soha sztÀr? Mi a k¡l´nbs¢g?
çprilis 24. Kedd
A FûiskolÀn, Sz¢kely GÀbor dramaturgosztÀlyÀban besz¢lget¢s a IV. Henrikrûl. UtÀna
Sz¢kely hoz haza taxin. Ez egy nagyon rokonszenves ¢s... er¢nyes fiatalember. A fûiskolai àlÀzadÀsrÂlÊ besz¢l. Nem ¢rzi jÂl magÀt, zavart. Nem bÁzik az àÃj vilÀgÊ j´vûj¢ben.
A kongresszusig pÀrttag volt, ez m¢g nem lenne baj (hisz pl. a n´vend¢kek ût jel´lik
Kazimir utÂdjÀul, ¢s, mint a Katona igazgatÂja, igazÀn gÀncs n¢lk¡li lovag). Ugyanaz
a baja, mint mostanÀban szinte minden àbecs¡letesÊ embernek: hogy a vilÀg kezd ott
tartani, ahol a hÀborÃ elûtt, ahogy a kommunista erûszak nem tartja f¢ken, elfoglalja
àterm¢szetesÊ helyzet¢t. Ebben pedig nincs sok ´r´m. Nincs igazÀn perspektÁvÀnk, de
a '45 utÀni kÁs¢rlet, Ãgy lÀtszik, m¢giscsak egyetlen lehets¢ges prÂbÀlkozÀsa volt a rem¢nynek. [...]
çprilis 27. P¢ntek
A v¢n tenger¢sz a rÀdiÂban. El lehet ezt mondani? No persze, el, de egy nÀlam szÁn¢szebb
szÁn¢sznek, pl. az ´reg Beregi OszkÀrnak, annak igen, de ¢n mÀr nem vagyok ennyire
szÁn¢sz. (Nehezemre esik mÀr szÁn¢sznek lenni, mÀr a LukÀcsot is abbahagynÀm. Csak
azzal foglalkozn¢k, hogy rendezzem iromÀnyaimat meg Gyurka k´nyv¢t. De ezt a lezÀrulÀst, ezt talÀn m¢gis halasztgatni kell m¢g... De mi¢rt? 71 ¢ves korban mÀr ideje
lenne tÀn annak, amihez igazÀn hÃz a term¢szetem, a mostani term¢szetem...)
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àFurcsa az ÁrÀs fizikai neh¢zs¢ge is, a betüvet¢s ideges rÀndulÀsai: mintha nem talÀlnÀm, vagy elfelejtettem volna a sajÀt ÁrÀsomat.Ê (RÂnay Gy.: NaplÂ.)
çprilis 28. Szombat
EsterhÀzy P¢tertûl alÀÁrÀsos meghÁvÂt kaptam egy felolvasÀsÀra. Minek k´sz´nhetem?
Elûsz´r csaknem b¡szk¢n arra gondolok, hogy tÀn olvasott tûlem valamit. De aztÀn:
talÀn inkÀbb a LukÀcs-szerep...? KÀr.
MÀjus 1. Kedd
A rÀdiÂban, itt a f¡lem mellett, egy hang elk¢pesztû sz´vegeket mond mÀj. 1. alkalmÀbÂl. HazÀm hangja ilyen, amiÂta ¢lek! Otthon vagyok! Sziasztok, ´reg haverjaim,
akik ugyanÃgy ¢lt¢tek Àt e hont, v¢gre semmi zavar, ez az a haza!
A fiatalok ¢s mi, ´regek, akik m¢g eml¢ksz¡nk erre-arra.
'56-ban leszÀmoltam a rendszerrel. Egyetlen elvem: megûrz´m szuverenitÀsomat,
vagyis berendezkedtem arra, hogy utÀlom a vilÀgot, amelyben ¢lek, hogy naponta legyûz´m, hogy itt ¢lek, ¢s soha nem lesz semmi k´z´m hozzÀ. (ögy gondoltam, mindent megteszek majd, amit egy szÁn¢sz megtehet. JÂformÀn udvarias is alig voltam a
àrendszerrelÊ. Milyen megr´k´ny´d´tt ¢s meglepett volt KÀdÀr arckifejez¢se azon a
fogadÀson, amikor °va àkivÀlÂÊ lett, ¢s egymÀs mell¢ ker¡lt¡nk a b¡f¢ben, talÀn nem
akart hinni a szem¢nek, hogy valaki ilyen udvariatlanul n¢z rÀ vissza, ¢s nem k´sz´n...
pitiÀner àgyûzelmekÊ ¢s ijeds¢gek.) IgazÀn csak '78 utÀn ¢reztem, hogy legyûztek, addig azt hittem, hogy ¢n szabad vagyok, ¢s ezt a vilÀg is tudja, tudja a àhatalomÊ is.
Tudtam, hogy mocsokban ¢lek, minden pillanatban tudtam. A fiatalok nem vett¢k
annyira komolyan ezt a sz´rnyüs¢get, hisz ûk nem lÀttÀk a pereket, nem lÀttÀk '56-ot
¢s k´vetkezm¢nyeit sem. SzÀmukra az eg¢sz, Ãgy, ahogy van, benne ¢n is, hisz ¢ltem,
az eg¢sz valami pitiÀner undoksÀg volt. Term¢szetesnek vett¢k, mint ¢n is annak idej¢n apÀm ¢letformÀjÀt, nem k¢rdezt¢k, hogyan lett ilyenn¢, ez nem is ¢rdekelte ûket,
egy¢rtelmüen, n¡Ànszok n¢lk¡l utÀltÀk az eg¢szet. °n v¢geredm¢ny¢ben tudok mindenf¢le jÂ dolgokat çdÀm OttÂrÂl, Acz¢l Gy´rgyrûl, m¢g R¢vai JÂzsefrûl is, az eg¢szrûl. Az û szem¡kben nevets¢ges ¢s ostoba banda az eg¢sz, ahogy van. ýk ugyanis bolsevikok. (A t¢v¢ben TGM à¢rt¢keliÊ a most bÃcsÃzÂ parlamentet: pontos marxista
elemz¢s. Az SZDSZ-eseket figyelmeztetni k¢ne, hogy egy politikus nem mosolyoghat
ilyen f´l¢nyes gÃnnyal a pofÀmba, plÀne ha Ágy n¢z ki. Ez¢rt utÀljÀk nÀlunk a zsidÂkat
ä jÂ, tudom, hogy TGM nem zsidÂ, de majd annak hiszik, majd rÀfogjÀk. Ez olyan
àbolsiÊ mosoly. R¢vai JÂzsef is ilyen h¡cpe volt.)
K¢tf¢lek¢ppen utÀljuk a rendszert, ¢s k¢tf¢lek¢ppen vagyunk a term¢kei. Ha innen
n¢zz¡k, akkor àûkÊ hasonlÁtanak rÀ jobban, ha onnan, akkor àmiÊ.
°n term¢szetesnek veszem, ami most t´rt¢nik, elv¢gre t´bb mint 30 ¢ve, hogy beoltottak a kommunizmus ellen. ýk meg nem is sejtik, hogy mi ûbenn¡k a àkommunistaÊ. Az ¢n szÀmomra ez egy àemberiÊ t´rt¢net, az û szÀmukra egy helyzet, amelybûl
Àtl¢pnek egy mÀsik helyzetbe. RÀadÀsul az a àmÀsikÊ az û szÀmukra egyszerüen egy
mÀsik, mÁg az ¢n szÀmomra kÁs¢rtetiesen ugyanaz, mint ahonnan az eg¢sz elindult.
(Elv¢gre csak a k¡lsûs¢gek szÀmÁtanak: a frÀzisok, a piros-feh¢r-z´ldek, a goj politikusok mÃltbÂl elûbÃjÂ pofÀi, ezek az alispÀni pofÀzmÀnyok, az ÀrvalÀnyhaj. ýk azt
hiszik, hogy a cserk¢sz mÀs, mint az Ãtt´rû, ¢n meg tudom, hogy ugyanaz.)
Egyetlen tennivalÂm lehet: fÃjok egy nagyot, ¢s visszafiatalodom, vagyis Àldozatnak
tekintem magam ebben a jÀtszmÀban, semmi mÀsnak, ahogy az emberhez illik. (Leg-

GÀbor MiklÂs: Az 1990-es naplÂbÂl (I) ã 1223

feljebb vilÀgosabb most, hogy volt '45 ÀrulÀsa. Hogy mi¢rt is hittem, hogy lehet k´z´m
hozzÀjuk akkor.) [...]
MÀjus 9. Szerda
Platonov a Katona J. SzÁnhÀzban.
Csehov: kell vagy nem kell? DrÀma ez, speciel ez, vagy nem az? Ha nem: mi¢rt nem?
Az elûadÀs? A Katona mÀs minûs¢g, mint a t´bbi magyar szÁnhÀz. MÀs k¢rd¢s, hogy ez
az elûadÀs milyen. Az elsû felvonÀs bizonytalan, unalmas, k´zhely. (Mik´zben az eszed
tudja, hogy itt m¢gis minden àjobbÊ.) A harmadik felvonÀs remek. SzÀzad eleji osztrÀk
elûadÀs (mÀrmint hogy Schnitzler ¢s kortÀrsai Ãgy ÁrtÀk darabjaikat, hogy Ágy kellett
volna jÀtszani ûket. A mai Ázl¢s¡nk szerint akkor Ágy kellett volna). Erûs ¢s egys¢ges
csapat + ¢rz¢keny rendezû (Ascher). Ilyenkor ¢rzi Ãgy az ember, hogy itt minden
r¢sztvevû àintelligensebbÊ, mint mÀs szÁnhÀzaknÀl. Holott csak arrÂl van szÂ, hogy
mind egy olyan vilÀgban mozognak, amely az ´v¢k, nem türik, hogy az û vilÀgukon
kÁv¡l mÀs vilÀg eszedbe jusson ä t´k¢letesen elfogadod az û logikÀjukat, tehÀt: egy
rendszer rabsÀgÀba ker¡lt¢l, amelyrûl mÀr te is elhiszed, hogy ez a àvilÀgÊ.
çmbÀr... àvilÀgÊ?
Amit csinÀlnak, az t´k¢letes, ¢s ez a szÂ nem zÀrja ki, hogy ¢ppen ez az elûadÀs vagy
egy jelenet stb. nem t´k¢letes... csak az¢rt nem az, mert nem gondoltÀk v¢gig, nem
volt rÀ el¢g idej¡k vagy kedv¡k, mit tudom ¢n... amit lÀtsz, az m¢gis t´k¢letes, bekukkantÀs a t´k¢letess¢g vilÀgÀba, ahol minden klappol, igen, ez az intelligencia vilÀga...
hogy is mondjam... m¢g ez a szenved¢lyes tragikom¢dia, ez is t´k¢letes, hisz v¢gre
megoldottÀk a szÁnhÀzak oly r¢gi probl¢mÀjÀt: Csehov ez, nevetsz, ¢s... ha nem is sÁrsz,
de lÀtod, hogy ûk sÁrnak, kiss¢ borzadsz is a szerencs¢tlenektûl... Ezek az oroszok bizony nem nagyon szeretetrem¢ltÂk, csak egyet¢rthetek Ascherrel, Ágy kell besz¢lni az
¢rzelmek ¢s ¢rzelgûs´k, az intellektuelek ¢s mit tudom kik e vilÀgÀrÂl, igen, ha tetszik,
hÀt ¢nrÂlam is, Ágy bizony [...] SzÂval ez t´k¢letes, ezek a szÁn¢szek hihetetlen¡l jÂl
tudnak jÀtszani, a dÁszletek naturalizmusa frappÁrozÂ, az eg¢sz eredeti, ha valami nem
eg¢szen kidolgozott, akkor se az¢rt, tudnÀk ûk, csak nem volt idej¡k...
Na ¢s?
Ha a szÁnhÀz csak ennyi volna, akkor bizony belûlem sose lett volna szÁn¢sz, ez¢rt
¢n nem j´ttem volna erre a pÀlyÀra. Erre csak valamilyen k¢nyszerhelyzet szorÁthat
minket, hogy ezt csinÀljuk, az intelligenciÀnak (amely m¢g a szenved¢lyek, az ´szt´n´k
stb. erej¢vel ¢s fontossÀgÀval is tisztÀban van, meg a jÂsÀg erej¢vel is, ne feledj¡k, hisz
az oroszoknÀl tartunk, egyszÂval azt is tudja, hogy az intelligencia fityiszt se ¢r, ha...),
az intelligencia k¢nyszere, a t´k¢letess¢g fantomja (no meg persze a t¢v¢ ¢s a film konkurenciÀja) ä ez a mi k¡l´n bejÀratÃ, nek¡nk fenntartott zsÀkutcÀnk.
V¢gtelen unalom... Ruszt JÂskÀt ez ellen hozta a gÂlya...
MÀjus 10. Cs¡t´rt´k
Legy¡nk ûszint¢k: ebben a szÁnhÀzban van valami Flaubert szellem¢bûl is. Flaubert...
a leveleit sokszor olvastam ¢s ¢lveztem, ¢s okosodtam tûle, a felszabadulÀs àsikolyaivalÊ. A k´nyveit viszont alig olvastam. (N¢ha eszembe jut, hogy elûveszem egyiketmÀsikat.) De mostanÀban keveset olvasok a t¢v¢ miatt, meg a szemem is hamar kifÀrad.
Viszont ahogy jÀtszom, az nem Àll tÀvol ettûl a szÁnhÀztÂl. °s ha rendezn¢k? De nem
errûl Àlmodom!
Ebben a t´k¢letess¢gben van valami beszorultsÀg.
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àSikongatokÊ azon, hogy milyen jÂl, t´k¢letesen megcsinÀljÀk ezt is, meg azt is. Az
eg¢sz m¢gis egy Ãjfajta dramaturgia inkÀbb, nem egy Ãjfajta szÁnjÀtszÀs.
Ugye itt a àprobl¢maÊ: Csehovot àmegoldaniÊ ä vagyis hogy a àk´lt¢szetÊ meg az àirÂniaÊ ä
no meg: Csehov, az kom¢dia... hÀt tess¢k. Ez a harmadik felvonÀs t´k¢letes megoldÀsa ennek a probl¢mÀnak. De mÀr a HÀrom nûv¢r is az volt, talÀn nem ennyire àkegyetlenÊ.
°s most?
A r¢gi vita Brookkal? çrtatlan szÁnhÀz? Ezt csak Ruszt ¢rti. NÀla viszont nekem k¢ne
megtanulnom mÀsk¢nt jÀtszani, mint ahogy tudok. (Ma mÀr persze ez csak elvi k¢rd¢s.)
BeÀllÁt Marika n¢ni, a bejÀrÂnûnk. HosszÃ ideig beteg volt, azt hitt¡k, sose lÀtjuk t´bb¢. Ma itt van, ugyanolyan frissen s¡r´g-forog, ennek k´vetkezt¢ben paprikÀs csirk¢t
eb¢del¡nk. Vesz¢lyben a fogyÂkÃrÀm? (Amikor Marika n¢ni beÀllÁt, ¢s felkeltem °vÀt,
elsû szava: àHagyjatok b¢k¢n!Ê ä ez hogyan cseng ´ssze a tegnap esti Platonov-elûadÀssal?)
Kinn mÀr nyÀr van, viharokkal, esûkkel. Az ablakok sz¢pek ä de zavar az utca büze;
ez most mÀr mindig Ágy lesz? Ez a rossz l¢legzet?
G¢pelem 1971-et.
Szentkuthy RembrandtrÂl a Holmiban.
Piszkos Fred.
A t¢v¢ben Mata Hari GarbÂval.
Szegû Andris telefonÀl.
°va Arck¢pet jÀtszik.
MÀjus 11. P¢ntek
A rÀdiÂban MÀrai-sz´vegek (SzindbÀd). (Nem ¢rdekes? Sose szerettem MÀrait ä s ma
Ãgy gondoljÀk, hogy a sz´vegei ànekem valÂkÊ.)
Viharok, zÀporok, nyÀrillÃziÂk.
T¢v¢ben: BalkÀn, BalkÀn, BalkÀn. (Mintha v¢dve lettem volna tûle, mint aki egy
gyarmaton ¢l. A mozi, a szÁnhÀz, a k´nyvek: ez mind mÀshonnan j´tt.)
Megszokni, hogy ne gy´t´rj´n, hogy ne legyen k´z´m hozzÀ, ahogy fiÃkoromban
sem volt, hogy ne legyek politikus picit sem; a t¢v¢ is mindennap elrabolja nyugalmamat, hasztalan.
Rab vagyok, m¢g mindig rab.
Csak a munka szabadÁt fel.
MÀjus 12. Szombat
Az ÁrÂg¢pemet javÁtjÀk. (NDK gyÀrtmÀny! Ha egy Olivettim lehetne! Kb 60-70 ezer.)
A szerelû MoszkvÀban jÀrt, az ottani k´r¡lm¢nyekrûl mes¢l, elsûsorban a sorban ÀllÀsokrÂl.
Az orosz t¢v¢ben r¢gi filmek ¢s katonadalok. SzÁvfÀjdÁtÂ. Ahogy az ember vissza¢rez
'45-re, szinte hihetetlen. Mit ¢rezhetnek ûk? (Fura: az oroszokat mindig sajnÀlni kell
egy kicsit.)
Mindenf¢le filmek a t¢v¢ben.
Kriszta kij´nne a kÂrhÀzbÂl h¢tv¢g¢re, ha lenne hova.
°jjel f¢l 4-ig ¡l¡nk a k¢pernyû elûtt.
Esûs, vÀltoz¢kony idû.
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E´rsi IstvÀn a Holmiban. ögy Ár, mint Karinthy Cini. °n is Ágy Árok? Nem, nem ilyen
jÂl. Ti. ¢n nem is àÁrokÊ, ilyenkor ¢rzem, mennyire nem vagyok profi, igen, talÀn a
àmüfajÊ hasonlÂsÀga teszi, talÀn ¢ppen a k´zels¢g, de Proust vagy Dickens mellett àÁrÂÊ
maradok, amennyire egyÀltalÀn, de E´rsi vagy Karinthy mellett nem tudok? BizonyÀra van itt valami t¢ved¢s, az eg¢szben, ¢n nem vagyok àkompetensÊ (LukÀcs mondja E´rsi darabjÀban), de valamit m¢gis jelent nekem ez az ¢rz¢s, ha tollat fogtam a
kezembe... Ezeket az ÁrÀsokat bÀrmikor abbahagyhatom, vagy nem hagyom abba,
mindegy, m¢gis imponÀlÂan àmeg vannak ÁrvaÊ. °n legfeljebb odÀig jutok, hogy
àmajdÊ megÁrom.
Egy jÂ pont nekem: azt hiszem, ritkÀn fordul elû, hogy aforizmÀimat szellemes besz¢lget¢sek formÀjÀban adnÀm el (holott az ¢letben gyakran rajtakapom magam, hogy
szellemeskedem, de az ¢letben az ilyesmi a gÀtlÀs id¢tlen t¡nete, legalÀbbis nÀlam, az
ijedts¢g¢) ä vagy fordÁtva? hogy mert nem tudok pÀrbesz¢det Árni, hÀt kidolgozott
szellemess¢geimbûl ¢pÁtek fel valami pÀrbesz¢dszerüt? Ezt a tr¡kk´t E´rsi ¢s Cini is
alkalmazzÀk. (Ilyet Moliªre, Racine sose tesznek, Shakespeare is csak ritkÀn, ¢s nÀla
ez is mÀs.) (°s besz¢lget¢seim IvÀnnal a Shakespeare-iz¢ben? Ott a t¢ma a fontos, nem
a drÀmai szituÀciÂ.)
MÀjus 13. VasÀrnap
NaplÂm g¢pelem (1971).
°va gondterhelt Kriszta ¢s a csalÀdja miatt. LelkifurdalÀsai vannak, mert nem tud
segÁteni. (A csalÀd erre valÂ, hogy lelkifurdalÀsokat okozzon, amit aztÀn szeretetnek
nevez¡nk?)
T¢v¢ ¢jjel, nappal. °s k´zeleg a bÃcsÃ. Hogy t´rt¢nik majd meg? Szeretek ¢lni, azt
hiszem, mindent szeretek az ¢letben, mindent sajnÀlni fogok itt hagyni.
Babarczy hÁv egy Schnitzler-darabra. Olvasom, eddig nincs sok kedvem hozzÀ. Mi¢rt hÁvnak ilyen szerepre? Kit ¢rdekel majd ez? ElhibÀzott rutin...
Piszkos Fred.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Matei C¦linescu

àHOGYAN LEHET VALAKI AZ, AMI?Ê
A romÀn ¢s a francia Ciorant olvasva
Nemes P¢ter fordÁtÀsa

àHogyan lehet valaki az, ami?Ê ä veti fel Montesquieu LETTRES PERSANES-jÀhoz Árt elûszavÀban Paul Val¢ry, a hÁres àHogyan lehet valaki perzsa?Ê k¢rd¢st boncolgatvÀn. Az
egyszerre frivol, fennh¢jÀzÂ ¢s szarkasztikus felkiÀltÀsban felszÁnre t´rû elk¢ped¢s ä a
PÀrizs utcÀin perzsÀkat megpillantÂ XV III. szÀzadi k¢pzelt pÀrizsi polgÀr elk¢ped¢se
ä Val¢ry ¢rtelmez¢s¢ben m¢lyebb filozÂfiai jelent¢seket hordoz. Az id¢zett k¢rd¢s ä
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mint mondja ä àminden egyedi l¢tezû nevets¢ges voltÀnakÊ k¢rd¢se, s mint ilyen, konkr¢t
megjelenÁt¢se egy ÀltalÀnosabb jelens¢gk´rnek. Az eszmei teljess¢g felûl szeml¢lve, az
àegyedi l¢tezûÊ festûi, karnevÀli minûs¢get ´lt; vagy mÀsk¢nt, Val¢ry szavaival àminden
emberi tÃlontÃl emberiv¢ vÀlik, k¡l´ncc¢, ûr¡ltt¢, g¢pies utÀnzattÀ, balgasÀggÀÊ.1
Meg kell jegyezn¡nk, hogy perzsÀnak lenni Val¢ry szÀmÀra tulajdonk¢ppen semmivel sem kev¢sb¢ bizarr, mint Montesquieu pÀrizsija szÀmÀra. A k¡l´nbs¢g csupÀn
annyi, hogy a t¢nyt regisztrÀlva Val¢ry elkezdi tovÀbbgondolni a dolgot, ami v¢g¡l is
a minden egyedi l¢tezû metafizikai kom¢diÀjÀrÂl szÂlÂ megÀllapÁtÀshoz juttatja el. Legyen bÀrmi is az ember (perzsa vagy ¢ppens¢ggel francia vagy mÀs), l¢tez¢se v¢gsû
fokon komikus: ez a komikum azonban absztrakt term¢szetü, a belûle fakadÂ nevet¢s
pedig ä hÁjÀn minden emberi ¢rzelemnek ä a maga t´k¢letes letisztultsÀgÀban tisztÀn
filozÂfiai jellegü. Val¢ry megfontolÀsai k´z´tt nem szerepel, hogy esetleg a perzsa ´nn´nmagÀnak is feltehetn¢ Montesquieu k¢rd¢s¢t.
Ha azonban egy perzsa k¢rdez rÀ a àHogyan lehet valaki perzsa?Ê probl¢mÀra ä
vagy ha bÀrmely mÀs nem nyugat-eurÂpai, àegzotikusÊ, illetve a nyugat-eurÂpai àcentrumhozÊ k¢pest àperiferiÀlisÊ tÀrsadalom tagja tünûdik el felûle ä, akkor a k¢rd¢st
kÁs¢rû gondolatok ¢s ¢rzelmek v¢lhetûleg mÀr kev¢sb¢ elvontak ¢s kev¢sb¢ derüsek
lesznek. A àHogyan lehet valaki perzsa?Ê probl¢ma bizonytalansÀgokat kavarhat fel,
talÀn irigys¢get ¢s alsÂbbrendüs¢gi ¢rz¢st is, s mindez a mi k¢pzeletbeli perzsÀnkban
a sajÀt kultÃrÀjÀnak marginalitÀsa, illetve megk¢setts¢ge feletti m¢ly frusztrÀltsÀg ¢s
elkesered¢s indulatait ¢bresztheti fel. A k¢rd¢s elvezethet a nemzeti ´nkritikÀra vagy
akÀr ´nvÀdakra ¢p¡lû szeml¢lethez ä mint Nietzsch¢nek a k´z¢p-eurÂpai n¢metekrûl
szÂlÂ vÀzlatos feljegyz¢seiben lÀthattuk, ahol ez a magatartÀs a àHogyan lehet valaki
n¢met?Ê fennhangon meg nem fogalmazott k¢rd¢s¢re adott vÀlaszk¢nt ¢rtelmezhetû.
Mindemellett a probl¢ma a harag ¢s a gyül´lk´d¢s kiindulÂpontja is lehet; vagy ¢ppens¢ggel erûsÁtheti a perzsÀk jogos s¢rtetts¢g¢t ama t¢ny felett, hogy n¢p¡ket a mohÂ
nyugati hatalmak kifosztjÀk. Ez utÂbbi felismer¢s azutÀn a Nyugat vagy a modernitÀs
vagy a kapitalizmus (a hÀrom fogalom gyakran egymÀs szinonimÀjak¢nt szerepel) sz¢lsûs¢ges kritikÀjÀba, sût teljes elutasÁtÀsÀba torkollhat. V¢g¡l pedig allegorikus figurÀnkban a k¢rd¢sfelvet¢s a kompenzÀciÂ elve alapjÀn erûteljes felsûbbrendüs¢gi ¢rz¢st
is kivÀlthat: perzsÀnak lenni maga a csoda ¢s az ¢g ÀldÀsa; a perzsasÀgba az ember
belesz¡letik ä az a k´z´s eredet ¢s a k´z´s kultÃra Àltal formÀlt k¡l´nleges privil¢gium,
s persze senki sem vÀlhat perzsÀvÀ merû kÁvÀnsÀgbÂl vagy asszimilÀciÂ ÃtjÀn.
A nemzett¢ vÀlÀs folyamatÀt nemr¢giben v¢gigjÀrt eurÂpai n¢pek k´z¡l talÀn a romÀnok, k´zelebbrûl pedig a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti romÀn ¢rtelmis¢giek voltak azok,
akik a szokÀsosnÀl m¢lyebben ¢lt¢k Àt a àHogyan lehet valaki romÀn?Ê probl¢ma implikÀciÂit ä noha magÀt a montesquieu-i gondolat pontos parafrÀzisak¢nt megfogalmazott k¢rd¢st elûsz´r a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn tett¢k fel. A megfogalmazÂ pedig
nem volt mÀs, mint a hazÀjÀt ´nszÀntÀbÂl elhagyÂ, PÀrizsban ¢lû ¢s franciÀul ÁrÂ romÀn
emigrÀns, E. M. Cioran. A k¢rd¢s felvetûd¢s¢nek k´zelebbi k´r¡lm¢nyei, valamint a
szerzû homÀlyos, f¢lig titkos, Àm k¢ts¢gbevonhatatlan utalÀsa korÀbbi k´nyv¢re ä az
1936-ban Bukarestben megjelent SCHIMBAREA LA FAÒ¯ A ROM¯NIEI (ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSA ) cÁmü harcias nemzetiszocialista kiÀltvÀnyra ä olyan momentumok, amelyek miatt ¢rdemes a probl¢mÀt taglalÂ hÀborÃ utÀni sz´veget ä A SORS R¹V ID ELM°LETE cÁmü kis essz¢t ä behatÂbb vizsgÀlÂdÀsnak alÀvetn¡nk. àVannak orszÀgok, amelyek
egyfajta ÀldÀsban r¢szes¡lnek, egyfajta kegyelemben: minden siker¡l nekik, m¢g szerencs¢tlens¢-
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geik is, katasztrÂfÀik is a javukra vÀlnak; ¢s vannak orszÀgok, amelyeknek semmi sem siker¡l,
m¢g diadalaik is bukÀsok... FranciÀnak lenni el¢gg¢ nyilvÀnvalÂ dolog: az ember nem szenved
tûle, ¢s nem is ´rvendezik f´l´tte; bizonyossÀgot jelent, ami igazolja a r¢gi k¢rd¢st: ÏHogyan
lehet valaki perzsa?Î Annak a paradoxona, hogy valaki perzsa (vagy adott esetben romÀn),
olyan gy´trelem, amit tudni kell kihasznÀlni, olyan hÀtrÀny, amibûl hasznot kell hÃzni. Megvallom, valaha szenvedtem attÂl, hogy egy k´z´ns¢ges nemzethez tartozom, Àldozatok k´z´ss¢g¢hez,
akiknek eredet¢vel kapcsolatban semmif¢le illÃziÂnak nincs helye... Micsoda megprÂbÀltatÀs volt
ez ifjÃi arroganciÀm szÀmÀra! Azt a k¢rd¢st, hogy ÏHogyan lehet valaki romÀn?Î, csak ÀllandÂ
gy´trelmek ÀrÀn tudtam megvÀlaszolni. Gyül´ltem n¢pemet, orszÀgomat, sajÀt tompasÀguk Àltal
megbabonÀzott idûtlen parasztjait, akik szinte sz¢trobbannak tompultsÀgukban, zavart, hogy tûl¡k szÀrmazom, megtagadtam ûket, elutasÁtottam lÀrvaszerü bizonyossÀgaikat, geolÂgiai ÀlmodozÀsaikat... Folytonosan Àtkoztam azt a szerencs¢tlens¢get, hogy k´z¢j¡k sz¡lettem. Egyetlen
nagy gondolat ejtette ûket rabul: a sors gondolata. Ezt ¢n teljes erûmmel elutasÁtottam, nem lÀttam
benne mÀst, mint ments¢get a gyÀvasÀgra, ¡r¡gyet a lemondÀsokra, az ¢sszerüs¢gnek ¢s gyÀszos
filozÂfiÀjÀnak megnyilvÀnulÀsait. Mibe kapaszkodhattam? OrszÀgom l¢te nyilvÀnvalÂan ¢rtelmetlen volt, ¢s Ãgy tünt szÀmomra, mintha ez az orszÀg a jelent¢ktelens¢g ´sszegz¢se volna, avagy
az elk¢pzelhetetlen testet ´lt¢se, SpanyolorszÀg Siglo de Oro n¢lk¡l, hÂdÁtÀsok ¢s ûr¡let n¢lk¡l,
bÀnataink Don Quijot¢ja n¢lk¡l. Ehhez a nemzethez tartozni ä micsoda leck¢je a megalÀztatÀsnak
¢s a szarkazmusnak, micsoda megprÂbÀltatÀs, micsoda rÀkfene!
VigyÀzzunk azonban, ne panaszkodjunk tÃl sokat: mert nem k¢nyelmes-e a vilÀg zürzavarÀval
szembeÀllÁtani nyomorÃsÀgaink ¢s veres¢geink koherenciÀjÀt? °s az egyetemes dilettantizmus lÀttÀn nem vigasztalhatjuk-e magunkat azzal, hogy a szenved¢s tekintet¢ben roppant szakmai illet¢kess¢ggel rendelkez¡nk?Ê2
Amikor Cioran d´nt´tt afelûl, hogy a hÀborÃ utÀn kiadott harmadik francia nyelvü
aforizmagyüjtem¢ny¢ben ä A BOMLçS K°ZIK¹NYV E (PR°CIS DE D°COMPOSITION,
1949) ¢s A KESERþS°G SZILLOGIZMUSAI (SYLLOGISMES DE L'AMERTUME, 1952) utÀn
megjelentetett A L°TEZ°S KíS°RT°S°-ben (LA TENTATION D'EXISTER, 1956) ä szerepelteti itt id¢zett szarkasztikus, sût keserü fejteget¢s¢t a romÀnokrÂl, tovÀbbment annÀl,
semhogy csupÀn egy ´nironikus ¢s kiss¢ frivol fricskÀt adjon (boldogtalansÀgtÂl Àtitatott) romÀn identitÀstudata korÀbbi apokaliptikus indulatainak. T´bbrûl volt szÂ, mint
egyszerü kÁs¢rletrûl arra, hogy tÃll¢pjen a maga egykori m¢ly odaadÀsÀn a nacionalizmus egy meglehetûsen paradox vÀltozata irÀnt ä ama nacionalizmus irÀnt, amely
egyszerre volt hagyomÀnyellenes ¢s radikÀlis, ¢s amely a romÀnsÀgot arra ´szt´k¢lte,
hogy emelkedj¢k ki àt´rt¢nelem alattiÊ jelent¢ktelens¢g¢bûl, ¢s ä tombolva, megszÀllottan, mÀmorosan ¢s elt´k¢lten ä v¢gre-valahÀra l¢pjen be a T´rt¢nelembe. JÂ okunk
van azt gondolni, hogy ezzel az ÁrÀssal Cioran valÂjÀban ´rd´güz¢sre vÀllalkozott: el
akarta kergetni azokat a d¢monokat, amelyek ott bujkÀltak kompenzÀlÀst keresû korÀbbi nacionalizmusÀnak s´t¢tebb r¢tegeiben, ¢s amelyek az ¢vek sorÀn valÂszÁnüleg
t´bbsz´r is megkÁs¢rtett¢k.
Ha pedig mindez Ágy van, akkor a àComment peut-on ¨tre roumain?Ê k¢rd¢s¢t
nemcsak a nyilvÀnvalÂ montesquieu-i sz´veg´sszef¡gg¢s felûl kell ¢rtelmezn¡nk, hanem ä megÁt¢l¢sem szerint elsûdlegesen ä rejtett utalÀsa, a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSA
felûl is ä mÀrpedig romÀnul Árt k´nyvei k´z¡l ez az, amelytûl a k¢sûbbi francia moraliste
a leginkÀbb elhatÀrolÂdott. Az 1956-os keltez¢sü A L°TEZ°S KíS°RT°S°-nek a romÀnokrÂl szÂlÂ teljes fejezet¢t tekinthetj¡k Ãgy, mint a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSA pozitÁv,
radikÀlis oldalÀnak kifordÁtÀsÀt, illetve negatÁv oldalÀnak ´nsanyargatÂ f´lerûsÁt¢s¢t.
A francia Cioran hite szerint a romÀnok nemcsak hogy kudarcot vallottak (a T´rt¢ne-
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lembe valÂ bel¢p¢s tekintet¢ben), hanem siker¡lt tanÃbizonysÀgÀt adniuk a kudarc
elûÀllÁtÀsÀban valÂ jÀrtassÀguknak, sût ez irÀnyÃ zsenialitÀsuknak ä amaz egyetlen jÀrtassÀguknak ¢s zsenialitÀsuknak, amellyel rendelkeznek. Ebbûl a szempontbÂl Cioran
b¡szke a maga romÀnsÀgÀra ä arra, hogy àa fÀjdalmat illetûen magasszintü szakismeretekkel
rendelkezikÊ. Cioran ironikus hajlamai nyilvÀnvalÂk itt; bÀr azt hozzÀ kell tenn¡nk,
hogy amennyiben A SORS R¹VID ELM°LETE a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-nak hallgatÂlagos megtagadÀsa, Ãgy a szerzû ¢rt¢kfelfogÀsÀnak m¢lyebb r¢tegei nem vÀltoztak
tÃlsÀgosan sokat ä leszÀmÁtva talÀn az ¢letre valÂ rÀlÀtÀsnak azt a term¢szetes ÀtalakulÀsÀt, amelyet az ´reged¢s biolÂgiai folyamata ÀltalÀban magÀval hoz.
°rdemes itt talÀn n¢hÀny szÂt szÂlnom arrÂl a szem¢lyes t´rt¢netrûl, amely engem
Cioranhoz mint müvei olvasÂjÀt füz. Gyermekkorom kommunista RomÀniÀjÀban, az
´tvenes ¢vek sztÀlinizmusÀnak idej¢n t´rt¢nt, hogy egy ismerûs´m kezembe adta az
akkor szigorÃan tiltott szerzûnek szÀmÁtÂ Cioran K ¹NNYEK °S SZENTEK (LACRIMI SI
SFINÒ I, 1937) cÁmü müv¢t. Ez a tiltott olvasmÀny azonban nem hagyott m¢ly nyomot
bennem. Ciorant ä a francia Ciorant ä a magam szÀmÀra igazÀban a hatvanas ¢vek
v¢g¢n fedeztem fel. Ez idûtûl fogva nagy lelkesed¢ssel olvastam k´nyveit ä akkori kedvencem a ZUHANçS AZ IDýBEN (LA CHUTE DANS LE TEMPS, 1964) volt. Az a tekint¢ly,
amire Nyugaton tett szert (¢lvonalbeli francia ÁrÂk a francia nyelv nagy stilisztÀjak¢nt
¢s igazi moraliste-k¢nt tartottÀk szÀmon, Chamfort huszadik szÀzadi utÂdjÀt lÀttÀk benne), illetve az a t¢ny, hogy nev¢t RomÀniÀban nyomtatÀsban tovÀbbra sem lehetett
leÁrni, felt¢tlen¡l befolyÀsolta olvasmÀny¢lm¢nyemet ä fokozta a hatÀs varÀzslatossÀgÀt. Azt k´vetûen, hogy 1973-ban magam is emigrÀns lettem, tovÀbbra is olvastam,
illetve Ãjraolvastam Cioran ÁrÀsait. Csakhogy ettûl fogva olvasmÀnyaimhoz szem¢lyesebb lett a viszonyom, s ez fog¢konyabbÀ tett Cioran erûteljes pesszimizmusa ¢s apokaliptikus beÀllÁtÂdÀsÀnak irÂniÀja irÀnt. Egyet¢rtettem a marginalitÀst magasztalÂ n¢zeteivel, osztottam felfogÀsÀt, hogy ezekben a neh¢z idûkben az ÁrÂ szÀmÀra a legmegfelelûbb l¢tforma a szÀmüzet¢ssel jÀrÂ gy´k¢rtelens¢g ¢s a hontalansÀg ä az utÂbbi
minden nyomorÃsÀgÀval egy¡tt ä, ¢s nagyra tartottam szigorÃ kritikÀjÀt, amellyel azt
a nemzetet sÃjtotta, amelybûl mindketten szÀrmaztunk. S bÀr gyakran azonosultam
a sz´vegeibûl ÀradÂ komor hangulattal, a lagymatag jÂzan ¢sz ¢s a b´lcs k´zhelyek
elleni lÀzadÀsÀval, ¢s bÀr ¢lveztem az Àtkai nyÃjtotta borÃs gy´ny´rt, soha nem olvastam Ciorant mÂdszeresen, nem is szÀnd¢koztam Árni rÂla eg¢szen addig, amÁg 1983ban meghÁvÀst nem kaptam arra, hogy KaliforniÀban romÀn emigrÀnsok egy csoportja elûtt besz¢ljek. SzÀmolva az ilyen ´sszej´veteleket t´bbnyire jellemzû nosztalgikuspszeudon¢pies hangulattal, tovÀbbÀ annak biztos tudatÀban, hogy mondandÂmmal
hallgatÂim k´r¢ben megbotrÀnkozÀst keltek majd, Ãgy hatÀroztam, hogy Ciorannak
A SORS R¹V ID ELM°LET°-ben a romÀnokrÂl kifejtett ÀllÀspontjÀhoz füz´tt elemz¢semet adom elû. (Legnagyobb meglepet¢semre Ãgy tünt, hogy a k´z´ns¢g tetsz¢ssel
fogadja Cioran gondolatait, vagy legalÀbbis azok kifejt¢s¢nek mÂdjÀt, amirûl a romÀnok egyfajta eszt¢tizmusÀra k´vetkeztettem: nem bÀnjÀk, ha szidalmazzÀk ûket, felt¢ve, ha azt sz¢p stÁlusban teszik, ¢s k¡l´n´sen nem, ha az, aki lehordja ûket, hÁrnevet
szerzett magÀnak Nyugaton.) JÂl eml¢kszem akkori igyekezetemre, hogy szert tegyek
a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSA egy p¢ldÀnyÀra, hiszen tudtam, hogy ez a k´nyv ä amelyet korÀbban soha nem vehettem k¢zbe ä igencsak fontos A SORS R¹VID ELM°LET°nek ¢rtelmez¢s¢hez. Azonban minden ilyen irÀnyÃ kÁs¢rletem hiÀbavalÂnak bizo-
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nyult: a k´nyv Nyugaton egyetlen k´nyvtÀrban sem volt meg. Csak k¢sûbb, emlÁtett
elûadÀsom megjelen¢se utÀn3 jutottam hozzÀ az 1936-os kiadÀs kisszÀmÃ birtokosÀnak egyik¢tûl a mü egy f¢nymÀsolt p¢ldÀnyÀhoz.
A ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-nak elsû olvasÀsa revelÀciÂ volt szÀmomra: egy mÀsik
Ciorant mutatott meg, azt a Ciorant, akit mindaddig k¢ptelen voltam magam el¢ k¢pzelni, Àm akinek jelenl¢t¢t ä most, hogy f´lfedeztem ä teljes bizonyossÀggal felismertem valamennyi mÀs k´nyv¢ben is. AzÂta Ciorant eg¢szen mÀs szemmel olvasom Ãjra.
A francia nyelven sz¡letett k´nyvek ä k¡l´n´sen A L°TEZ°S KíS°RT°SE ¢s a T¹RT°NELEM °S UTñPIA ä fontos r¢szei ettûl fogva Ãgy tüntek fel elûttem, mint a ROMçNIA
SZíNEVçLTOZçSA els¡llyeszt¢s¢re, ÃjraÁrÀsÀra (m¢gpedig els´prûen negatÁv jellegü ÃjraÁrÀsÀra), illetve ä ha szabad ilyen szÂ´sszet¢tellel ¢lnem ä meg nem ÁrottÀ t¢tel¢re tett
kÁs¢rletek. Az olvasÀsnak ez az Ãj lÀtÂsz´ge nemcsak a romÀn ¢s a francia Cioran k´z´tti szembetünû folytonossÀgok (¢s alkalmank¢nti lÀtvÀnyos ÀtfordÁtÀsok) ¢rz¢kel¢s¢re tett fog¢konnyÀ, hanem Ãjfajta mÂdon vilÀgÁtotta meg szÀmomra gondolkodÀsÀnak kev¢sb¢ nyilvÀnvalÂ ÀllandÂ ´sszetevûit ¢s s¢mÀit, illetve ÁrÀsaiban a paradoxonokra ¢p¡lû retorika ÀtfogÂ hasznÀlatÀt (ez utÂbbi bizonyos fontos k´vetkezm¢nyeit
ÁrÀsom v¢ge fel¢ szeretn¢m behatÂbban tÀrgyalni).
Egy 1972-es b¢csi besz¢lget¢s sorÀn Fran§ois Bondy megk¢rdezte Ciorant, hogyan
viszonyul a VasgÀrdÀhoz, a fasizmus romÀn vÀltozatÀhoz. Cioran tagadta, hogy valaha
is tagja lett volna a szervezetnek, amely elmondÀsa szerint inkÀbb àvalami ûr¡lt szektaÊ
volt, semmint pÀrt, ¢s amelyet a legt´bb romÀn ¢rtelmis¢gi len¢zett. De sokukat a megvet¢s nem tartotta vissza attÂl, hogy bel¢pjen a szervezetbe, amint ezt maga Cioran is
sietett hozzÀfüzni: àL¢lektani szempontbÂl mÀs volt a helyzet. °s azok az ¢rtelmis¢giek, akikrûl
besz¢ltem, akik diplomÀs mivoltuk ellen¢re unalmas, vid¢ki ¢letre voltak szÀmüzve, ´r´mmel l¢ptek
be [a VasgÀrdÀba]. A VasgÀrdÀt az unalom ¢s valamennyi bajuk egyfajta ellenszer¢nek tekintett¢k ä gyÂgyÁrnak m¢g az ¢let sÃlyosabb csapÀsaival szemben is. Tekintve [a generÀciÂnak] a
sz¢lsûs¢gek irÀnti hajlamÀt, akÀr a kommunistÀk is sokakat magukhoz vonzhattak volna; a kommunistÀk azonban nagyon gyeng¢k voltak, ¢s nem jelentettek igazi alternatÁvÀt [a VasgÀrdÀhoz
k¢pest]. Akkoriban a sajÀt bûr´m´n tapasztaltam, milyen az, ha az embert annak ellen¢re ragadja magÀval a hullÀm, hogy a r¢szv¢telhez a legcsek¢lyebb meggyûzûd¢s
sem füzi [az ¢n kiemel¢sem]. AzÂta gyakran megfigyeltem ezt a lelkiÀllapotot, ¢s nemcsak
hÃsz¢vesekn¢l (amilyen idûs ¢n magam voltam akkoriban), hanem a hatvanas ¢veikben jÀrÂ emberekn¢l is. Ami az effajta helyzeteket illeti, azokkal szemben magam ma mÀr immÃnis
vagyok [az ¢n kiemel¢sem].Ê4
Egy k¢sûbbi, Lea Vergine olasz ÃjsÀgÁrÂnûnek 1984-ben adott interjÃjÀban Cioran
kiss¢ hosszabban, bÀr nem ilyen egy¢rtelmüen vÀlaszolt a fasizmushoz füzûdû egykori
hÁrhedt kapcsolatait firtatÂ k¢rd¢sekre. BeszÀmolt rÂla, mennyire gyül´lte a kirÀlyt
(II. KÀrolyt), akit nap mint nap lÀtott annak a k´nyvtÀrnak az ablakÀbÂl, ahol anarchista irodalmat olvasott (àTeljess¢ggel anarchista voltam akkoriban... huszonegy ¢vesenÊ);
felid¢zte, ahogyan k¢t k´zeli barÀtjÀval ä egyik¡k kommunista ä szÂrakozÀsk¢ppen
eljÀrtak annak a f¢lûr¡lt filozÂfusnak a k¢ptelen elûadÀsaira, aki àa MihÀly Arkangyal
nevü, fasizmusbÂl, miszticizmusbÂl ¢s az ortodox vallÀsos fanatizmus furcsa kever¢k¢bûl ´sszegyÃrt szervezet egyik v¢dn´ke voltÊ; visszaeml¢kezett arra, hogy a militÀns hallgatÂsÀg egyszer majdnem megverte, amikor hangosan nevetni kezdett a professzor patetikusan
ostoba elûadÀsa alatt, s hogy ez az esem¢ny mekkora r¢m¡lettel t´lt´tte el, majd Ágy
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folytatta: àEgy l¢lektani mozzanat k´vetkezett be: annyira f¢ltem, hogy elkezdett ¢rdekelni ez a
csoport, ¢s minthogy szemben Àlltak azzal az emberrel, akit a vilÀgon a legjobban gyül´ltem ä a
kirÀllyal ä, elkezdtem rokonszenvet ¢rezni irÀntuk. Szerencs¢re egy francia Àllami ´szt´ndÁj segÁts¢g¢vel PÀrizsba j´ttem.Ê
Cioran 1937-ben, egy esztendûvel a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSA megjelen¢se utÀn
ker¡lt FranciaorszÀgba. °letmüv¢ben ez a k´nyv talÀn a legfûbb nyoma annak, hogy
szerzûj¢t valaha egy sz¢lsûs¢ges ideolÂgia hullÀma àmagÀval ragadtaÊ (Cioran huszonhat ¢ves volt a megjelen¢s idej¢n, ¢s ä annak ellen¢re, hogy a k´vetkezû idûszak nagy
r¢sz¢t PÀrizsban t´lt´tte ä m¢g vagy n¢gy-´t ¢vig ugyanez a hullÀm sodorta magÀval).
A VasgÀrdÀnak vagy vezetûj¢nek, Corneliu Codreanunak n¢v szerinti emlÁt¢s¢t vagy
akÀr bÀrminû konkr¢t utalÀst a korabeli RomÀnia politikai ¢let¢nek meghatÀrozott
szereplûire, illetve esem¢nyeire hiÀba is keresn¢nk a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-ban.
Cioran profetikusan besz¢l, ÀltalÀnos fogalmakban. írÀsmÂdja olyannyira szenved¢lyes, hogy ä ha elfogadjuk, hogy k´zben csakugyan nem vezette àa legcsek¢lyebb meggyûzûd¢sÊ sem ä mintha ´nmagÀt prÂbÀlnÀ meggyûzni arrÂl, hogy RomÀniÀnak ä az
addigi àt´rt¢nelem alattiÊ nemzetnek ä lehet, sût kell hogy legyen t´rt¢nelmi j´vûje.
Ezt a j´vût a sz´vegben felmagasztalt agresszÁv ¢rt¢kek vez¢rlik majd: a fanatizmus,
az erûszak mitolÂgiÀja, a hÀborÃ, a hûsi kitartÀs ¢s Ágy tovÀbb. Ez¢rt ezt a müvet ä
amelyet mint eg¢szet alÀbb r¢szletesebben is elemzek majd ä az ÀllhatatossÀg vagy ´nmeggyûz¢s gyakorlatak¢nt is felfoghatjuk. Azok az ism¢telt, lenyüg´zû kijelent¢sek,
mint: àegy fanatizÀlt, mÀmorban ÃszÂ RomÀniÀra vÀgyom, olyan RomÀniÀra, amelynek n¢pess¢ge KÁnÀ¢val, sorsa FranciaorszÀg¢val vetekszikÊ stb., k´zvetlen jelent¢s¡k´n tÃl Ãgy is
¢rtelmezhetûk, mint rÀolvasÀsok mormolÀsa a rem¢nys¢g Àllhatatos fenntartÀsÀ¢rt. A
meggyûzûd¢s teljes hiÀnyÀrÂl Fran§ois Bondynak 1972-ben tett kijelent¢se f¢ny¢ben
megÀllapÁthatjuk, hogy Ciorannak az ´nmeggyûz¢sre tett eff¢le kÁs¢rletei teljes csûd´t
mondtak. Ekk¢ppen pedig àmeggyûzûd¢sek n¢lk¡li fanatikusÊ-k¢nt valÂ k¢sûbbi ´njellemz¢s¢t joggal alkalmazhatjuk az ifjÃ Cioranra is.
Fran§ois Bondyval folytatott besz¢lget¢s¢ben Cioran azt mondja, hogy a harmincas
¢vekben a sz¢lsûs¢gek irÀnt fog¢kony fiatal romÀn ¢rtelmis¢ginek nemigen volt mÀs
vÀlasztÀsi lehetûs¢ge, mint a VasgÀrda, hiszen a kommunistÀk ä akik egy¢bk¢nt sokaknak vonzÂ lehetûs¢get jelenthettek volna ä tÃlsÀgosan gyeng¢k voltak. TÃlsÀgosan
gyeng¢k m¢g Lenin ¢s az orosz forradalom olyan csodÀlÂi szÀmÀra is, mint Cioran:
marginÀlisak, szociÀlisan ¢s etnikai szempontbÂl elszigeteltek (a kisszÀmÃ kommunista
kÀder t´bbs¢ge valamely kisebbs¢ghez tartozott ä ÀltalÀban zsidÂ, magyar vagy szlÀv
volt) ¢s politikailag is tÃlontÃl jelent¢ktelenek. A sz¢lsûs¢ges nacionalistÀk eg¢szen
mÀsf¢le probl¢mÀval szembes¡ltek. Eugen Weber a LegionÀrius mozgalom t´rt¢net¢rûl szÂlÂ r´vid munkÀjÀnak ´sszegzû r¢sz¢ben ezt a k´vetkezûk¢ppen jellemzi: à...abban az orszÀgban, ahol mindenki nacionalista, egyetlen mozgalmat mint sz¢lsûs¢ges vagy k¡l´n´sebben jobboldali beÀllÁtottsÀgÃ csoportosulÀst sem k¡l´nb´ztethet¡nk meg a t´bbitûl csupÀncsak a maga nacionalizmusa alapjÀn... A sovinizmusnak kellett ellensÃlyoznia a gazdasÀgpolitika fogyat¢kossÀgait, a xenofÂbiÀnak kellett jÂvÀtennie a stagnÀlÀst; vezetûkultuszoknak kellett
gyÂgyÁrt Ág¢rni¡k minden bajra ¢s vÀlaszt minden k¢rd¢sre. Nem a LegionÀriusok¢ volt az elsû
mozgalom, amely a romÀn politikai ¢letben az illÃziÂkerget¢st meghonosÁtottaÊ.5
E k´r¡lm¢nyek k´z´tt nyilvÀnvalÂ neh¢zs¢gekbe ¡tk´zik, hogy sz¢lsûs¢ges beÀllÁtÂdÀsÀt bÀrki is legalÀbb retorikailag megfelelûk¢pp kifejez¢sre juttathassa. De ä Weberrel ellent¢tben ä Ãgy v¢lem, hogy a LegionÀriusoknak nemcsak azt siker¡lt tudo-
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mÀsul v¢tetni¡k, hogy mozgalmuk nacionalista forradalmi mozgalom, hanem azt is,
hogy szervezet¡k igenis k¡l´nb´zik mÀs jobboldali politikai csoportoktÂl vagy pÀrtoktÂl. Megk¡l´nb´ztette ûket az erûszakra ¢s terrorizmusra ¢p¡lû harcmodor (¢ppÃgy,
mint a mozgalom idûnk¢nti elhatÀrolÂdÀsa az erûszaktÂl, sût az erûszakmentess¢g hirdet¢se), tovÀbbÀ az a n´vekvû vonzerû, amelyet a t´megekre gyakoroltak. °ppen a
t´meges csatlakozÀs, legfûk¢nt pedig az ifjÃ nemzed¢kre gyakorolt nagy hatÀsa volt
az, ami a LegionÀrius mozgalmat a t´bbi jobboldali pÀrttÂl ä emezek m¢goly harsÀnyan nacionalista retorikÀja ellen¢re is ä vilÀgosan elk¡l´nÁtette.
A harmincas ¢vek mÀsodik fel¢ben megjelent cikkeinek ifjÃsÀgkultuszÀbÂl sz¡ks¢gk¢pp k´vetkezett Cioran egyidejü nyÁlt gyül´lete az idûsek irÀnt: olyasfajta indulatokrÂl van itt szÂ, amelyeket nyugodtan hÁvhatunk sz¢lsûs¢gesen gerontofÂb ¢rz¢seknek.
így p¢ldÀul, amikor CRIMA BATRîNILOR (AZ ¹REGEK BþNE) cÁmü ÁrÀsÀval tiltakozik az
ellen, hogy a Müvelûd¢si Miniszt¢rium pornogrÀfia ¡r¡gy¢n felf¡ggesztette Mircea
Eliad¢nak a bukaresti egyetemen bet´lt´tt tanÀri ÀllÀsÀt (egyik reg¢ny¢t a sajtÂ ugyanis ezzel az indokolatlan vÀddal illette), Cioran az ´regek eg¢sz nemzed¢ke elleni tÀmadÀssÀ sz¢lesÁti mondandÂjÀt. Eliad¢t az ifjÃsÀg àszellemi beÀllÁtÂdÀsÀnakÊ jelk¢pek¢nt
ä azaz a r¢givel szembeni kem¢ny fell¢p¢s figurÀjak¢nt ä jellemezve, szem¢ly¢ben
Cioran az idûsek megk¢sett bosszÃjÀnak ÀldozatÀt lÀtja: àMircea Eliade tÁz ¢vvel ezelûtt
kezdte meg a r¢gi elleni harcot. ýk sokÀig cs´ndben maradtak, ¢s vÀrtak. TudtÀk, hogy egyszer
csak elj´n majd az alkalom a megtorlÀsra.Ê6 F¡ggetlen¡l az Eliade-esettûl, mi lenne hÀt a
teendû? Mik¢nt bÀnjunk az ´regek fullasztÂ, kÀros befolyÀsÀval? Cioran javaslata ä a
sors minû irÂniÀja! ä a lehetû legdurvÀbb: pusztuljanak! àEgyn¢mely ´reggel szemben a
Szent Bertalan-¢j az egyed¡li megoldÀs. Azok a fiatalok, akik az idûsek irÀnt a legcsek¢lyebb meg¢rt¢st tanÃsÁtjÀk, egyszerüen az anakronizmus vagy az ´regek¢hez hasonlÂ magatehetetlens¢g bizonyÁtvÀnyÀt ÀllÁtjÀk ki magukrÂl. °letrevalÂsÀgunk egyed¡li m¢rc¢je az ´regek irÀnti utÀlatunk
hûfoka. °rdek¡nk az, hogy siettess¡k halÀltusÀjukat, nem pedig az, hogy ä szÀnalomtÂl vez¢relve
ä tovÀbbi ¢letre kÀrhoztassuk ûket.Ê
így azutÀn mindenekelûtt a fiatalok voltak azok, akiknek k´r¢ben a VasgÀrda a korszak minden mÀs politikai ideolÂgiÀjÀnÀl hat¢konyabb t¢rÁtûmunkÀt v¢gzett. Ezt a
helyzetet ´r´kÁti meg az abban az idûben RomÀniÀban tartÂzkodÂ Eugªne Ionesco
allegorikus-abszurd drÀmÀja, AZ ORRSZARV ö. A szerzû Àt¢lte a folyamatot, ahogyan
k´zeli barÀtainak t´bbs¢ge az Ãj ideolÂgia varÀzslatos hatÀsa alÀ ker¡lt, vagy mÀsk¢nt
ä a darab k´zponti metaforÀjÀval ¢lve ä, amint azok ´nk¢nt jelentkeztek, hogy orrszarvÃkkÀ lehessenek. A LegionÀriusok megk¡l´nb´ztetû jegye ä Weber szÁves engedelm¢vel ä az a rendkÁv¡li hatÂerû volt, amellyel az ´nk¢ntes hadrendbe szervezûd¢s
t´megjelens¢g¢t elûid¢zt¢k. A misztikus kollektivizmus ¢s a szellemi ´ngyalÀzÀs aktusÀban m¢g a legkifinomultabb Ázl¢sü ifjak is boldogan feladtÀk minden fenntartÀsukat.
Olyan volt az eg¢sz, mint valami erk´lcsi jÀrvÀny. AZ ORRSZARV ö (1960) kapcsÀn
Ionesco a k´vetkezûk¢pp id¢zi fel az 1930-as ¢vek RomÀniÀjÀt: àA darabban egyszerüen
egy ideolÂgiai ragÀly t´rt¢net¢t akartam elmondani. Elûsz´r RomÀniÀban ¢ltem meg ilyesmit,
ahol az ¢rtelmis¢g fokrÂl fokra nÀci, antiszemita, ÏvasgÀrdistaÎ lett. Az ¢rtelmis¢g akkoriban sz¢lsûjobboldali volt, manapsÀg sz¢lsûbaloldali... Egyetemi tanÀrok, diÀkok, a szellem emberei ä egyik¡k a mÀsik utÀn vÀlt nÀcivÀ, ¢s csatlakozott a VasgÀrdÀhoz. Vagy tizen´ten voltunk, akik
´sszejÀrtunk, hogy mindezt megbesz¢lj¡k, ¢s ¢rveket prÂbÀljunk talÀlni az ´v¢ikkel szemben. A
dolog nem volt k´nnyü... Idûrûl idûre akadt valaki a csoportunkban, aki felÀllt, ¢s Ágy szÂlt: ÏPersze semmik¢pp sem ¢rtek vel¡k egyet, de az¢rt azt el kell ismerni p¢ldÀul, hogy a zsidÂk...Î °s az
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ilyesf¢le hozzÀszÂlÀs jelz¢s¢rt¢kü volt. HÀrom h¢t mÃlva az illetût ott talÀlta az ember a nÀcik
tÀborÀban. MagÀval ragadta ût a g¢pezet, elfogadott mindent, orrszarvÃvÀ vÀlt. A v¢ge fel¢ mÀr
csak hÀrman vagy n¢gyen maradtunk.Ê7
Ugyanakkor RomÀniÀnak mÀs orszÀgoknÀl semmivel sem volt t´bb hajlama arra,
hogy elkapja a àrhinoceritisÊ nevü Ãj kÂrt, k¡l´n´sen nem volt t´bb ama nyugati orszÀgoknÀl, amelyekben a fasizmus ¢s nemzetiszocializmus doktrÁnÀit elûsz´r kidolgoztÀk. Amint azt az izraeli Zeev Sternhellnek a fasizmus eszmet´rt¢net¢rûl szÂlÂ munkÀi
r¢szletesen igazoljÀk, a tizenkilencedik szÀzad v¢g¢n, illetve a huszadik szÀzad elej¢n
FranciaorszÀgban megsz¡letû nyugati fasizmusnak komoly kulturÀlis elûzm¢nyei voltak. HÀrom nagyszabÀsÃ k´nyv¢ben (amelyek k´z¡l az 1978-as elsû a fasizmus francia
gy´kereivel, az 1983-as mÀsodik a franciaorszÀgi fasiszta ideolÂgiÀval foglalkozik, a
harmadik pedig az 1989-es kiadÀsÃ A FASISZTA IDEOLñGIA SZºLET°SE: A KULTURçLIS
LçZADçSTñL A POLITIKAI FORRADALOMIG cÁmü ÀtfogÂ elemz¢s) Sternhell megmutatja,
hogy a fasizmus ideolÂgiai gy´kerei FranciaorszÀgban keresendûk. A francia elûzm¢nyek k´z´tt pedig egyfelûl ott talÀljuk a forradalmÀr szindikalista Georges Sorel n¢zeteit, k´zelebbrûl a marxizmussal szemben felvonultatott antiracionÀlis ¢s antimateriÀlis kritikÀjÀt (benne a àkreatÁvÊ erûszak irÀnti ä mÀr-mÀr vallÀsos ä tisztelet¢vel ¢s
a mÁtosznak mint forradalmi mozgÂsÁtÂerûnek Àltala kidolgozott doktrÁnÀjÀval), mÀsfelûl a Proudhon-k´r tagjai (°duard Berth, Georges Valois, Hubert Lagardelle) ¢s
mÀsok elm¢leteit, akik a szÀzadfordulÂn a szocializmus ¢s a nacionalizmus forradalmi
alapÃ egyesÁt¢se mellett szÀlltak sÁkra. Sternhell Ágy jellemzi a Proudhon-k´r forradalmi-nacionalista hitvallÀsÀt: àA polgÀri ideolÂgiÀt egy ä a liberÀlis rendet ¢s a demokratikus
szocializmust egyarÀnt meghaladÂ ä Ãj etikÀval kÁvÀntÀk felvÀltani. Egy Ãj vilÀg ä egy f¢rfias,
hûsies, pesszimisztikus ¢s puritÀn Ãj vilÀg ä megteremt¢s¢vel kÁs¢rleteztek, olyan¢val, amelyet a
k´teless¢gtudat ¢s az ÀldozatvÀllalÀs vez¢rel, ¢s amelyet a harcosok ¢s szerzetesek erk´lcsi rendje
igazgat. Olyan tÀrsadalmat akartak, amelyet egy erûs ¢lcsapat, valamif¢le munkÀs-elit tart irÀnyÁtÀsa alatt, a termelûk arisztokrÀciÀjÀt ÂhajtottÀk, akikhez azutÀn a dekadens polgÀrsÀg elleni harcÀban sz´vets¢gesk¢nt csatlakozik majd a tettre k¢sz ¢rtelmis¢gi ifjÃsÀg... A demokratikus ¢s liberÀlis
rend elleni nacionalista ¢s szociÀlis t´ltetü lÀzadÀsnak ebbûl a gondolatmenet¢bûl a legsz¢lsûs¢gesebb fasizmus egyetlen klasszikus jellegzetess¢ge sem hiÀnyzott ä m¢g az antiszemitizmus sem... A
Proudhon-k´r mük´d¢s¢nek idej¢n az antiszemitizmus a szocialista-nacionalista ideolÂgia egyik
legfontosabb elem¢v¢ vÀlt.Ê8
Azt k´vetûen, hogy Mussolini hatalomra jutott OlaszorszÀgban, a fasizmus az 1920as ¢s '30-as ¢vek folyamÀn a korszak hÀrom vezetû kulturÀlis-politikai erej¢nek egyik¢v¢ vÀlt. A szÀmos eurÂpai orszÀg ingatag status quÂjÀt megjelenÁtû, mind jobbrÂl, mind
balrÂl erûteljes ideolÂgiai tÀmadÀsoknak kitett liberÀlis demokrÀcia, illetve a szocializmus szovjet modellj¢ben megtestes¡lû marxistaäleninista forradalmisÀg mellett a
harmadik erû a fasiszta forradalmisÀg lett. A fasizmus kulturÀlis befolyÀsa meglehetûsen nagy volt. Nem feledhetj¡k, hogy pÀlyafutÀsÀnak egyes pontjain Mussolini p¢ldÀul szÀmos kiemelkedû eurÂpai csodÀlatÀt tudhatta megÀ¢nak ä olyanok¢t, mint Benedetto Croce (1925-ig) vagy Sigmund Freud, aki Mussolinit àkulturÀlis hûsnekÊ tekintette (1933). A fasizmus valamely vÀltozata szÀmos nyugati gondolkodÂra, ÁrÂra ¢s politikusra gyakorolt vonzerût ä volt, akire csak Àtmenetileg, ¢s volt, akire komolyabban.
A romÀn ¢rtelmis¢giek k´z´tt a LegionÀrius mozgalom eg¢szen 1933-ig nem lelt jelent¢keny szÀmÃ k´vetûre. Eg¢szen addig, ameddig a fiatal nemzed¢k mefisztofel¢szi
guruja, a filozÂfus Nae Ionescu ä akinek a buzdÁtÀst ehhez talÀn Hitler hÂnapokkal
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korÀbbi n¢metorszÀgi hatalomra jutÀsa adta ä az ÃjsÀgjÀt, a frissen kinevezett minisztereln´k, a LiberÀlis PÀrtot vezetû I. G. Duca Àltal hajdan betiltott Cuv£ntult (A szÂ),
Codreanu szervezet¢nek szolgÀlatÀba nem ÀllÁtotta. Ionescu Duca elleni heves sajtÂtÀmadÀsÀnak a filozÂfus letartÂztatÀsa, illetve az ÃjsÀg leÀllÁtÀsa vetett v¢get. Mindez
t´rt¢nt azutÀn, hogy magÀt DucÀt a VasgÀrda hÀrom fanatikus tagja meggyilkolta,
akik ä miutÀn tett¡k¢rt teljes felelûss¢get vÀllalva a rendûrs¢gen feladtÀk magukat ä
azonmÂd a mozgalom hûsei ¢s mÀrtÁrjai lettek. Ennek ¢s tovÀbbi, a LegionÀrius terroristÀk Àltal elk´vetett brutÀlis gyilkossÀgoknak a r¢szletei, illetve a hivatalos ¡ld´ztet¢s
¢s v¢res megtorlÀs egymÀst k´vetû hullÀmainak egyes mozzanatai itt most nem fontosak szÀmunkra. Elegendû annyit megjegyezn¡nk, hogy Nae Ionescu csatlakozÀsa
Codreanu mozgalmÀhoz jelz¢s volt az irodalmi-filozÂfiai ¢rtelmis¢g k´reibûl verbuvÀlÂdott k´zeli tanÁtvÀnyai ¢s csodÀlÂi szÀmÀra ä jelz¢s, hogy maguk is csatlakozzanak.
°s csatlakoztak is, bÀr nem felt¢tlen¡l Ãgy, hogy mindannyian azonnal nyilvÀnosan is
hangot adtak volna elk´telezetts¢g¡knek. N¢melyek tÃlontÃl intelligensek voltak ahhoz, hogy ne fesz¢lyezte volna ûket egy ilyen k´d´s ideolÂgia, amely a harsÀny antiszemitizmuson (a LegionÀriusok 1941-es januÀri hatalomÀtv¢teli kÁs¢rlete sorÀn igazi pogromba fordulÂ antiszemitizmuson), a xenofÂbiÀn ¢s a kereszt¢nyi nemzet ä a cinikus
k¡lf´ldi tûk¢sek Àltal megfeszÁtett ¢s àisteni Ãjraszentel¢s¢tÊ, illetve misztikus-forradalmi àfeltÀmadÀsÀtÊ szorongva vÀrÂ kereszt¢nyi nemzet ä vallÀsos metaforÀjÀn alapult.
InkÀbb a mozgalom forradalmi retorikÀja, semmint a keleti-ortodox kereszt¢nys¢g
tanÁtÀsaihoz kapcsolÂdÂ àspirituÀlisÊ nyelve volt az, ami vonzotta a fiatal, nonkomformista ¢rtelmis¢giek egyik¢t-mÀsikÀt, akik nem annyira egy ÀtfogÂ n¢zetrendszer utÀn
ÀhÁtoztak, m¢g kev¢sb¢ egy konzisztens tan utÀn, hanem inkÀbb ä hogy a francia fasiszta Robert Brasillachot id¢zz¡k ä àmagas hûfokÃ lÀzrohamraÊ vÀgyakoztak. Mindennek ellen¢re egy olyan kivÀlÂ ¢s megfellebbezhetetlen¡l eredeti szem¢lyis¢gnek, mint
Cioran, nyilvÀn felett¢bb nehez¢re esett, hogy hüs¢gesk¡t tegyen egy ilyen intellektuÀlisan alacsonyrendü mozgalomnak. Meg kell jegyezni azt is, hogy a ROMçNIA SZí NEVçLTOZçSA n¢hÀny l¢nyeges ponton kifejezetten ellentmondott a LegionÀriusok
hivatalos ideolÂgiÀjÀnak: forradalmi miszticizmusa nyÁltan (nietzschei ¢rtelemben) kereszt¢nyellenes volt; a j´vendû hûsi RomÀniÀjÀrÂl szÂlÂ profetikus vÁziÂja a kapitalizmus elûtti idûk felt¢telezett hûsi mÃltjÀnak teljes tagadÀsÀbÂl indult ki; tovÀbbÀ ä ¢les
ellent¢tben a VasgÀrda antibolsevizmusÀval ä a mü kifejezett rokonszenvet tanÃsÁtott
az orosz szocialista kÁs¢rlet irÀnt, ¢s csodÀlattal adÂzott az 1917-es orosz forradalomnak. Mindezek ellen¢re a k´nyvet nemcsak a LegionÀriusokhoz k´zel ÀllÂ ¢rtelmis¢giek fogadtÀk kedvezûen, hanem szÀmos romÀn nacionalista is (k´zt¡k maga
Codreanu, aki dics¢retekkel teli lev¢lben k´sz´nte meg a neki dedikÀlt p¢ldÀnyt). A
mü azonmÂd klasszikussÀ vÀlt, ¢s bizton ÀllÁthatjuk, hogy a àromÀn l¢lekrûlÊ vagy a
romÀn ¢letfilozÂfiÀrÂl a k¢sûbbiekben keletkezett valamirevalÂ ÁrÀsok csaknem mindegyike magÀn viseli Cioran hatÀsÀt.
A ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-nak r´vid ´sszefoglalÀsa tÀmpontokat nyÃjthat a fiatal
Cioran k¡l´n´s nacionalizmusÀnak ¢rtelmez¢s¢hez. °rvel¢s¢ben alapvetû jelentûs¢gü, hogy k¡l´nbs¢get tesz egyr¢szt kicsi vagy jelent¢ktelen, mÀsr¢szt nagy kultÃrÀk
k´z´tt ä az utÂbbi csoportba sorolva a modern EurÂpa kultÃrÀi k´z¡l FranciaorszÀg¢t,
N¢metorszÀg¢t ¢s OroszorszÀg¢t. A kis kultÃrÀk trag¢diÀja, hogy t´rt¢nelmileg k¢ptelenek a fennmaradÀsra. °s nemcsak az¢rt, mert gyeng¢k, hanem az¢rt is, mert hiÀnyzik belûl¡k a messianisztikus elhivatottsÀg vagy mÀsk¢nt: a vilÀgban bet´ltendû
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k¡ldet¢s biztos tudata. A nagy kultÃrÀk (kiv¢ve AngliÀt, amely irÀnt Cioran ellenszenvvel viseltetik) univerzÀlis feladatokat jel´lnek ki maguknak: Ãgy kÁvÀnjÀk megmenteni
magukat, hogy megmentik a vilÀgot. Egyes kultÃrÀk, mint amilyen SpanyolorszÀg¢,
àk´zb¡lsûÊ helyzetünek minûsÁthetûk ä f¢lÃton a kis kultÃrÀk tragikus sorsa ¢s az erûszakosan messianisztikus kultÃrÀk nagysÀga k´z´tt. °ppen egy ilyen k´zb¡lsû Àllapot
lehet az, amelyre az Ãj, erej¢re ¢bredt, fanatizÀlt RomÀnia t´rekedhet.
Cioran megfordÁtja a hagyomÀnyos romÀn nacionalizmus tant¢teleit: szÀmÀra a falu a rem¢nytelen visszahÃzÂ erû, a passzivitÀs, a fatalizmus, az erk´lcsi szkepticizmus
¢s a lemondÀs szÁnhelye ä nem mÀs, mint a szellem s´t¢ts¢g¢n nyugvÂ meghunyÀszkodÀs etikÀjÀnak forrÀsa. Cioran nemcsak a reakciÂs nacionalizmust, de az àorganikus
ÀllamÊ konzervatÁv elm¢leteit is kereken elutasÁtja; magasztal viszont minden gyors
modernizÀciÂs erûfeszÁt¢st (àRomÀnia egy modernista szenved¢ly gy¡m´lcseÊ ä sz´gezi le),
¢s el van ragadtatva àaz utÀnzÀsi lÀztÂlÊ, illetve a mÃlt szÀzad folyamÀn meghonosÁtott
nyugati formÀktÂl: àa Nyugat irÀnti rajongÀsunk volt mindenkori legnagyobb boldogsÀgunkÊ,
Árja. MÀsutt pedig: àA vÀros ¢s az iparosodÀs kell, hogy egy felemelkedû n¢p k¢t legfûbb
vesszûparipÀja legyen.Ê Az orszÀg j´vûje felûl gondolkodva, Ãjra meg Ãjra a vÀrosfejlûd¢s
¢s az iparosodÀs s¡rgetû sz¡ks¢g¢rûl besz¢l. Az iparosodÀs politikÀjÀnak megalapozÀsÀhoz elengedhetetlennek lÀtja àaz orosz forradalom elûzm¢nyeinek ¢s eredm¢nyeinek rokonszenvezû tanulmÀnyozÀsÀtÊ.
AbbÂl kiindulva, hogy RomÀnia lakossÀgÀnak szÀma arÀnylag magas (akkoriban
t´bb mint 18 milliÂ), Cioran a BalkÀn feletti romÀn uralomrÂl, egyfajta regionÀlis romÀn imperializmusrÂl Àlmodozik. A ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-nak zÀrÂsorai hÁven
t¡kr´zik az eg¢sz k´nyv szÀnd¢kÀt: àNem egy logikus, rendezett, lecsillapodott ¢s b´lcs RomÀniÀt akarok, hanem olyan orszÀgot, amely izgatott, ellentmondÀsos, d¡h´s ¢s fenyegetû. TÃlsÀgosan patriÂta vagyok ahhoz, semhogy orszÀgom boldogsÀgÀt kÁvÀnjam... Mindeddig csÃszÂmÀszÂk voltunk; mostantÂl viszont magasra emelked¡nk a vilÀg szÁne elûtt... Ha nem fogjuk
apokaliptikusan meg¢lni orszÀgunk sorsÀt, ha a hanyatlÀs irÀnti hev¡let¡nket ¢s szenved¢ly¡nket
nem fordÁtjuk kezdeteinkbe, akkor elveszt¡nk, ¢s nem marad mÀs vÀlasztÀsunk, mint hogy
visszanyerj¡k a mÃlt kÁs¢rteteit.Ê
N¢hÀny gondolat erej¢ig hadd szÂljak arrÂl, mik¢nt lÀtta Cioran a àzsidÂk¢rd¢stÊ
1937-ben, a hozzÀ k´zel ÀllÂ ä n¢ha ambivalenciÀval szeml¢lt ä nacionalista k´r´k antiszemitizmusÀtÂl terhes viszonyok k´zepette. Az itt k´vetkezûk talÀn pontosabban jelenÁtik meg szÀmunkra azt az alapÀllÀst, amelyben az ÁrÂ a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-t Árta. Modernista nyugatosÁtÂk¢nt ä aki elûtt nemcsak az antiszemitizmus k¡l´nb´zû nyugati vÀlfajai, hanem a nyugati ¢rtelmis¢g jelentûs ¢s tiszteletre m¢ltÂ
csoportjainak a zsidÂgyül´let elleni kem¢ny fell¢p¢sei is ismeretesek voltak ä Cioran
szorult helyzetbe ker¡lt. Egyfelûl k¢ptelen volt elfogadni a VasgÀrda vagy A. C. Cuza,
àa szeg¢nyemberek Edouard Drumont-jÀnakÊ primitÁv, hiszt¢rikus antiszemitizmusÀt. MÀsfelûl viszont egy RomÀniÀval foglalkozÂ k´nyvben nem ker¡lhette meg azt a
k¢rd¢st, amely ez idûre EurÂpa-szerte a nacionalistÀk r´geszm¢j¢v¢ vÀlt. Mint a vitatkozÀst ¢s az ellenszeg¡l¢st kedvelû elme, olyan megk´zelÁt¢sre t´rekedett, amely szembeszÀll a romÀn antiszemitizmust uralÂ legt´bb ä bÀr, sajnos, nem minden ä sztereotÁpiÀval. így p¢ldÀul egy hely¡tt megjegyzi, hogy a zsidÂk nem asszimilÀlÂdhatnak,
mivel minden tekintetben magasabb rendüek a romÀnoknÀl, enn¢l a àszerencs¢tlen n¢pn¢lÊ. Az antiszemitizmusnak kevesebb l¢tjogosultsÀga volt a nyugati orszÀgokban, mint
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RomÀniÀban (feltehetûen mert Nyugaton a zsidÂk kev¢sb¢ voltak lehengerlû f´l¢nyben); de bÀrhogyan legyen is, az antiszemitizmus àa zsidÂk irÀnti tisztelet legmagasabb
rendü kifejez¢seÊ. A zsidÂk ä folytatja Cioran ä nem tehetûk felelûss¢ az orszÀg elmaradottsÀgÀ¢rt, ez¢rt a romÀnok kizÀrÂlag magukat okolhatjÀk. De felsûbbrendüs¢g¡k
miatt (amit Cioran az erûszaknak a k´nyvben pozitÁvan ÀbrÀzolt ¢rt¢kei ment¢n hatÀroz meg), illetve negatÁv, nemzetellenes beÀllÁtÂdÀsuk okÀn a zsidÂk vesz¢lyt jelentenek RomÀnia j´vûj¢re n¢zve. A zsidÂk ä akiknek nagy ¢rdeme, hogy mindegyre rÀirÀnyÁtjÀk a figyelmet a tÀrsadalmi probl¢mÀk hallatlan fontossÀgÀra ä a nemzeti k¢rd¢st nem hajlandÂk ugyanis meg¢rteni, ¢s ä a sajÀtjukon tÃl ä semminemü nacionalizmust nem türnek. A romÀnoknak viszont, hogy t´rt¢nelmi n¢pp¢ vÀljanak, nagyon
is sz¡ks¢g¡k van a nemzeti ¢rz¢s hajtÂerej¢re.
Cioran javÀra legyen mondva, hogy ezeket a n¢zeteit k¢t ¢vtizeddel k¢sûbb ä a zsidÂ
n¢p t´rt¢nete feletti Ãjabb elm¢lked¢seit egybefoglalÂ A MAGçNYOSSçG N°PE cÁmü (A
L°TEZ°S KíS°RT°S°-ben k´zz¢tett) ÁrÀsÀban ä fel¡lbÁrÀlta: àS m¢gis, vajon mindig igazam
volt-e vel¡k szemben? KorÀntsem. Ha hÃsz¢vesen annyira szerettem ûket, hogy attÂl szenvedtem,
ami¢rt nem vagyok k´z¡l¡k valÂ, Ãgy k¢sûbb aztÀn... azon vettem ¢szre magamat, hogy a szerelembûl gyül´letbe fordult iszonyodÀs d¡h¢t ¢rzem irÀntuk. MarkÀns jelenl¢t¡k elevens¢ge csak
fokozta ¢rz¢kenys¢gemet orszÀgom alsÂbbrendüs¢ge irÀnt, amelynek balsorsa ä jÂl tudtam ä az
¡szk´s´d¢s vagy talÀn az, hogy el is tünj´n a f´ld szÁn¢rûl; mÁg ûk ä mint ¢ppannyira tudtam ä
mindent tÃl¢lnek majd, bÀrmi t´rt¢nj¢k is. R¢szv¢tem szenved¢seik irÀnt akkoriban csak akad¢mikus jellegü volt, ¢s persze nem sejthettem m¢g mindazt, amit a j´vû tartogatott a szÀmukra.Ê
Meg kell jegyezn¡nk, hogy a fenti id¢zet megfelelû ¢rtelmez¢s¢hez sz¡ks¢ges sz´veg, a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-nak a NEMZETI KOLLEKTIV IZMUS cÁmet viselû fejezete kimaradt a k´nyv 1990-es Ãj, posztkommunista kiadÀsÀbÂl. A fejezet szÀnd¢kolt
àkifelejt¢seÊ ä amely amÃgy m¢g inkÀbb kidomborÁtja az id¢zett passzus enigmatikus
jelleg¢t ä azt sugallja, hogy Ciorant kettûs szÀnd¢k vez¢relhette A MAGçNYOSSçG N°PE
megÁrÀsÀban ä az egyik k¡lsûleges ¢s nyilvÀnos, a mÀsik rejtett. MÀs szavakkal: Cioran
talÀn nemcsak k´zvetlen¡l a nyugati olvasÂk´z´ns¢gnek szÀnta mondandÂjÀt, hanem
egyszersmind vissza akart nyÃlni r¢gebbi keletü romÀn sz´vegeihez, hogy elhatÀrolÂdhasson tûl¡k ä bÀr ezt a titokzatossÀg leple alatt kÁvÀnta megtenni. Rosszul gondolom-e, ha ebben a kettûs aktusban egy szem¢lyes drÀma elemeit v¢lem felfedezni?
Vagy ha mindebbûl a gyÂnÀs k¢sztet¢s¢t ¢rzem ki, olyan gyÂnÀs¢t azonban, amely nem
hozhatÂ nyilvÀnossÀgra, ¢s amely csak magÀnyosan mormolhatÂ? ValÂjÀban ha az ember felismeri A MAGçNYOSSçG N°PE ¢s A SORS R¹V ID ELM°LETE rejtett sz´veg´sszef¡gg¢s¢t, akkor kihallhatja ezt a mormolÀst. Amit kihall, az ä meglehet ä cs´ppet sem
felemelû, ahogy azt a Ciorant egy¢bk¢nt igen nagyra tartÂ Susan Sontag A L°TEZ°S
KíS°RT°S°-hez Árt bevezetûj¢ben szÂvÀ is teszi: àA zsidÂkrÂl Árt essz¢je, A MAGçNYOSSçG
N°PE v¢lem¢nyem szerint az egyetlen gyenge essz¢ a jelen vÀlogatÀsban, ¢s egyike Cioran ama
kev¢s ÁrÀsÀnak, amely alatta marad az ¢leselm¢jüs¢g ¢s a tisztÀnlÀtÀs maga szabta m¢rt¢k¢nek...
Ciorannak errûl az essz¢j¢rûl az ember aligha v¢lekedhet mÀsk¢nt, mint hogy az meglepûen fel¡letes ¢s ´nk¢nyes.Ê Sontag nem tudta, hogy ez az essz¢ titkos visszavonÀsa korÀbbi ´nmagÀnak ä ¢s hÀt az eff¢le visszavonÀsoktÂl nem vÀrhatÂ el, hogy tÃlsÀgosan ¢leselm¢jüek vagy tisztÀnlÀtÂk legyenek.
A sok titkolÂzÀs, ûszint¢tlens¢g ¢s rejtûzk´d¢s okÀt nem neh¢z kitalÀlni. Egy Nyugaton
¢lû ¢rtelmis¢gi szÀmÀra a hÀborÃ utÀn hallatlan stigmÀt jelentett a t¢ny, hogy egykor
ideolÂgiailag k´zel Àllt a fasiszta mozgalomhoz. Ilyesmit megvallani ä bÀrmennyire
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bünbÀnÂan tegye is az ember ä egyen¢rt¢kü volt azzal, hogy az illetû maga hÁvja ki
a szem¢lye elleni k´zmegvet¢st ¢s kik´z´sÁt¢st ä mi t´bb, egy ilyen l¢p¢s talÀn szellemi ´ngyilkossÀg lett volna. Nem lehet k¢ts¢g¡nk afelûl, hogy Cioran komolyan megbÀnta ä sût m¢lys¢gesen sz¢gyellte ä a VasgÀrdÀval valÂ korÀbbi kapcsolatÀt. A hÀborÃ utÀni PÀrizsban mÃltjÀt meg nem vallhatÂ romÀn emigrÀnsk¢nt k¢pes volt erk´lcsi erût merÁteni sajÀt marginalitÀsÀnak ¢s otthontalansÀgÀnak k¢nyszerüs¢geibûl;
ezek a t¢mÀk azutÀn k´zponti helyet kaptak k¢sûbb keletkezett francia ÁrÀsaiban.
RendkÁv¡l szer¢ny ¢letet ¢lt, ker¡lte a nyilvÀnossÀg mindennemü formÀjÀt (t´bb mint
hÃsz ¢vig nem adott interjÃt, nem mutatkozott a t¢v¢ben, ¢s nem fogadott el semmif¢le irodalmi dÁjat vagy elismer¢st), ¢s mindek´zben csak a munkÀjÀra ´sszpontosÁtott:
azon fÀradozott, hogy komor ¢s kegyetlen filozÂfiÀjÀt a tagadÀsrÂl Ãj keretek k´z¢ helyezze ¢s Ãj nyelvre ¡ltesse Àt. °lete ama legnagyobb ä 1947-ben meghozott ä d´nt¢se,
miszerint ezutÀn kizÀrÂlag franciÀul Ár, egyfelûl komoly t¢tre tett fogadÀs volt (amit
megnyert), mÀsfelûl kifejezte elszÀntsÀgÀt, hogy jelk¢pesen is elhatÀrolÂdj¢k romÀniai
mÃltjÀtÂl.
FranciÀul Árott munkÀi ugyanakkor egyenes folytatÀsÀt jelentik mindama t´rekv¢seknek, amelyeket Cioran romÀn nyelvü ÁrÀsaiban megtalÀlhatunk. Az egyik legszembetünûbb folytonossÀgot Ciorannak a nemzetek ¢s kultÃrÀk sorsa, ¢letrevalÂsÀguk ¢s
hanyatlÀsuk, àt´rt¢nelemalkotÂ k¢pess¢g¡kÊ, illetve elker¡lhetetlen pusztulÀsuk k¢rd¢sei irÀnti olthatatlan ¢rdeklûd¢se jelzi. Francia k´nyvei ä k¡l´n´sen A L°TEZ°S
KíS°RT°SE ¢s a T ¹RT°NELEM °S UTñPIA (HISTOIRE ET UTOPIE, 1960) ä szÀmtalan megjegyz¢st tartalmaznak a franciÀkrÂl, az oroszokrÂl, a n¢metekrûl, a zsidÂkrÂl, az angolszÀszokrÂl, a spanyolokrÂl, a balkÀni n¢pekrûl, a magyarokrÂl ¢s a romÀnokrÂl stb.
N¢zetei a legnagyobbat ä mint lÀttuk ä a zsidÂkkal ¢s a romÀnokkal kapcsolatban vÀltoztak; de mÂdosult ÀllÀspontja a n¢metekkel szemben (akiket most mÀr kimer¡lteknek lÀtott: àA n¢metekben alig-alig maradt n¢mi szesz¢ly, ûr¡lt k¡ldet¢studat ä nem maradt
semmi, ami k¡l´n´sebben vonzÂvÀ vagy gyül´letess¢ tenn¢ ûketÊ),9 illetve a magyarokkal kapcsolatban is (akiket most felmagasztalt, mintegy jÂvÀt¢ve ezzel a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSA elsû kiadÀsÀban rÂluk tett kedvezûtlen megjegyz¢seket).
°rdekes megfigyeln¡nk, hogy Cioran gondolkodÀsÀnak stÁlusa ¢s egyes k´zponti
¢rt¢kei is l¢nyeg¢ben vÀltozatlanok maradtak. Ami a stÁlust illeti, az ÁrÂ az idûk sorÀn
t´k¢letesÁtette a kifejez¢snek azt a mÂdjÀt, amelyet talÀn a paradoxonok retorikÀjÀnak
nevezhetn¢nk, s amelynek alapvetû ¢pÁtûelemei a k´vetkezûk: (1) a szerzû bizonyos
sokkolÂ ¢s m¢rt¢ktelen¡l tÃlzÂ, n¢mi k¢tes hitelt azonban m¢giscsak ¢rdemlû ÀllÁtÀsokat fogalmaz meg ä az olvasÂt nemegyszer azok àtompÁtÀsÀraÊ buzdÁtvÀn, pontosabban arra, hogy az adott kijelent¢s hÀtter¢ben erûs, k´zelebbrûl azonban meg nem
hatÀrozhatÂ ironikus c¢lzatot sejtsen; (2) egyes szÀm elsû szem¢lyü àmaszkotÊ, egy
olyan à¢ntÊ teremt, aki az ´ngyalÀzÀs Àltali ´nfelnagyÁtÀs lehetûs¢geivel kÁs¢rletezget,
¢s megfordÁtva; v¢g¡l (3) egymÀsnak sz´gesen ellentmondÂ fogalmak, illetve lÀtszÂlag
´sszeegyeztethetetlen k¢pzetek ÀllandÂ, szinte rutinszerü pÀrosÁtÀsÀval jÀtszik, hogy
Àltaluk az olvasÂban a k¢t¢rtelmüs¢gek ¢s ambivalenciÀk irÀnti fog¢konysÀgot ¢lesztgesse. íme egy p¢lda a T¹RT°NELEM °S UTñPIç-bÂl (a LEV °L EGY TçVOLBAN °Lý
BARçTHOZ cÁmü r¢szbûl ä a levelet egy¢bk¢nt Cioran a kommunista RomÀniÀban ¢lû
filozÂfus Constantin NoicÀhoz Árta): àA n¢pek... ellent¢tes ¢rzelmeket vÀltanak ki belûl¡nk;
egyszerre szeretj¡k ¢s gyül´lj¡k ûket; mint k´tûd¢s¡nk ¢s viszolygÀsunk tÀrgyÀt, semmi sem ¢rdemesÁti ûket arra, hogy k¡l´n´sebb ¢rzelmeket tÀplÀljunk irÀntuk. ElfogultsÀgod a Nyugattal szem-
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ben... a tÀvolsÀg hatÀsa: optikai csalÂdÀs vagy merû nosztalgia az el¢rhetetlen utÀn... Az, hogy
[a polgÀri tÀrsadalmat] ilyen tÀvolsÀgbÂl csodat¢vûnek lÀtod, teljesen term¢szetes; minthogy ¢n
azonban testk´zelbûl ismerem, k´teless¢gem, hogy a lelkedben tÀplÀlt illÃziÂkkal szembeszÀlljak.
Nem mintha egy ilyen tÀrsadalom teljesen ¢s t´k¢letesen kedvem ellen valÂ volna ä jÂl ismered
vonzalmamat a borzalmak irÀnt ä, de az ¢rz¢ketlens¢gnek az a m¢rt¢ke, ami ennek a vilÀgnak
az elvisel¢s¢hez sz¡ks¢ges, messze meghaladja cinizmusom minden tartal¢kÀt. Keveset mondok
azzal, hogy ebben a tÀrsadalomban hemzseg az igazsÀgtalansÀg; valÂjÀban az maga az igazsÀgtalansÀg kvintesszenciÀja.Ê
Az id¢zett sz´vegr¢sz stÁluselemei k´z´tt k´nnyüszerrel felfedezhetj¡k a fentebb
emlÁtett fogÀsokat. MegtalÀlhatjuk a sz¢lsûs¢gesen tÃlzÂ kijelent¢seket: az ´tvenes
¢vek k´zep¢nek nyugati tÀrsadalma nem egyszerüen igazsÀgtalan, hanem àmaga az
igazsÀgtalansÀg kvintesszenciÀjaÊ; az ´ngyalÀzÀs Àltali ´nmagasztalÀst: ez a sz´rnyüs¢ges
nyugati tÀrsadalom nincs Cioran kedve ellen¢re ä àjÂl ismered vonzalmamat a borzalmak
irÀntÊ ä, azonban mindennek ellen¢re àcinizmusom tartal¢kaÊ nem elegendû annak elvisel¢s¢re; ellent¢tes fogalmak ´sszepÀrosÁtÀsÀt: a n¢pek egyszerre a àk´tûd¢s ¢s viszolygÀs tÀrgyaiÊ stb. Ami pedig a fenti r¢szletet ¢s egyÃttal a T ¹RT°NELEM °S UTñPIA eg¢sz¢t
ÀtitatÂ ¢rt¢keket illeti, azok ä ha betü szerint nem is, de ä szellemis¢g¡kben a ROMçNIA
SZíNEVçLTOZçSç -t id¢zik, persze annak profetikus àromanizmusaÊ n¢lk¡l.
AkÀrcsak ez utÂbbi ä korÀbbi keletü ä k´nyvben, a àpolgÀriÊ tÀrsadalmat Cioran
most is elutasÁtja. Ahogyan lÀtja, egyfajta antikapitalista forradalomra tovÀbbra is sz¡ks¢g volna (1960-at Árunk), de a Nyugat k¢ptelen bÀrmi ilyesmi kezdem¢nyez¢s¢re, sût
ami m¢g sÃlyosabb: az orosz forradalom hibÀi kifejezetten megnyÃjtjÀk az egy¢bk¢nt
omladozÂ nyugati int¢zm¢nyek ¢lettartamÀt. De minden bizonnyal elj´n majd a nap,
amikor az ¢leterûs oroszok Nyugat-EurÂpÀt birodalmuk r¢sz¢v¢ vÀltoztatjÀk; a Nyugat dekadens, beteg, feltartÂztathatatlanul halad a pusztulÀs fel¢ ä ez a pusztulÀs pedig
csak csÃnya lehet, olyasmi, amit àezeknek az ¡zletembereknek, ezeknek a boltosoknak, ezeknek
a gengsztereknek az ¡res tekintete ¢s silÀny mosolya vetÁt el¢nk, akikbe manapsÀg OlaszorszÀgtÂl
FranciaorszÀgon ¢s AngliÀn Àt N¢metorszÀgig minden¡tt belebotlik az ember... Ez az a csûcsel¢k,
amellyel finom ¢s ´sszetett civilizÀciÂnk sorsa lezÀrulÊ. De az ÁrÂ ä a sz´veg szerzûje mint
szem¢lyis¢g vagy mint àmaszkÊ ä visszavonhatatlanul megvÀltozott: meg´regedett, f¢lreismerhetetlen¡l magÀn viseli az idûskori megfÀradÀs ¢s tehetetlens¢g jeleit. Ez teszi
ût tolerÀnsabbÀ, ez teszi, hogy a korÀbbiaknÀl hajlamosabb elfogadni m¢g a kvintesszenciÀlis igazsÀgtalansÀgokkal teli liberÀlis-demokratikus nyugati vilÀgot is ä annak ¡zletemberekbûl ¢s boltosokbÂl verbuvÀlÂdott csûcsel¢k¢vel ¢s szabadsÀgaival
egy¡tt. (àSzabadsÀgok ä mondja ä csak a beteges politika k´zeg¢ben virÀgzanak: a tolerancia
¢s a tehetetlens¢g egymÀs szinonimÀi.Ê) A k´nyv´n v¢gighÃzÂdik az erû, az ´szt´n, a vitalitÀs ¢s a hatalom akarÀsÀnak nietzschei ihlet¢sü dicsûÁt¢se, ¢rt¢kek¢, amelyeket ä a
Nyugat erej¢nek fogytÀn ä OroszorszÀg, illetve a BalkÀn n¢pei testesÁtenek meg. A
balkÀniak àa pusztulÀs, a belsû zürzavar irÀnti vonzalmukkal meg azzal, hogy a vilÀgot leginkÀbb egy felgyÃjtott bord¢lyhÀznak szeretn¢k lÀtniÊ àEurÂpa utolsÂ ÏprimitÁv n¢peiÎ, [akik] Ãj
energiÀval t´lthetik fel a kontinenst, amit az persze minden bizonnyal v¢gsû megalÀztatÀsak¢nt
fogna fel. °s m¢gis, ha a BalkÀn nem mÀs, mint maga a borzalom, mi¢rt van, hogy amikor a
vilÀgnak eme fel¢¢rt magunk m´g´tt hagyjuk, a m¢lybe zuhanÀs ¢lm¢ny¢t ä igaz, bÀmulatos ¢lm¢ny¢t ä ¢lj¡k Àt?Ê
A ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-tÂl (1937) a T¹RT°NELEM °S UTñPIç-ig (1960) eltelt
k´zel negyedszÀzadban ä amely idûszakra a mÀsodik vilÀghÀborÃ trag¢diÀja ¢s annak
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k´vetkezm¢nyei nyomtÀk rÀ a b¢lyeg¡ket ä a Cioran filozÂfiai-t´rt¢nelmi WeltanschauungjÀnak alapjÀt k¢pezû ¢rt¢kek legt´bbje alapjÀban vÀltozatlan maradt. Hogyan ¢lhettek tÃl ennyi mindent? Az a felt¢telez¢sem, hogy fennmaradÀsukat nem àpozitÁv
tartalmuknakÊ vagy meggyûzû erej¡knek k´sz´nhett¢k, hanem ä ¢ppen ellenkezûleg
ä abb¢li sajÀtossÀguknak, hogy segÁts¢g¡kkel (elm¢leti) ellenvet¢seknek, sokkolÂ kijelent¢seknek lehetett formÀt adni ä minderre pedig Ciorannak sz¡ks¢ge volt a paradoxon retorikÀjÀnak kellû ¢letben tartÀsÀhoz. Hallgassunk figyelmesebben oda arra,
amit a sz´veg mond. Fiatalemberk¢nt ä eml¢kezteti a szerzû àtÀvolban ¢lû barÀtjÀtÊ ä
û, Cioran, megvetette a demokrÀciÀt, a parlamenti rendszert pedig àa szenved¢ly ¢s meggyûzûd¢s n¢lk¡li v¢rszeg¢ny humanizmus szimbÂlumÀnakÊ tekintette, mÁg àazok a politikai
rendszerek..., amelyek annak pusztulÀsÀra ¢s lecser¢l¢s¢re t´rtek, kiv¢tel n¢lk¡l nagyszerüeknek
tüntek szÀmomraÊ. így folytatja: àHa valaki harminc¢ves kora elûtt nem adta Àt magÀt a sz¢lsûs¢g mindenf¢le formÀja irÀnti csodÀlatnak ä Ãgy nem tudom, hogy ez¢rt csodÀlnunk vagy megrÂnunk kell-e ût, szentnek kell-e ût tekinten¡nk vagy halottnak.Ê Annak magyarÀzata, hogy
most, meg´regedve Cioran v¢g¡l m¢gis megb¢k¢lt a higgadtsÀggal ¢s a demokrÀciÀval, egyed¡l ¢letkorÀban keresendû: àa kor term¢szetes ¢s... fÀjdalmas jelens¢g... a toleranciÀnak egyre t´bb jel¢t vettem ¢szre magamon, amit valami belsû megzavarodÀs, egy minden bizonnyal gyÂgyÁthatatlan betegs¢g jel¢nek v¢ltemÊ. Vajon mÀs szavakkal nem ugyanazt fejezi-e ki ez, mint hogy a demokrÀcia a hanyatlÀs term¢szetes t¡nete, olyan politikai rend,
amely csak a szenilitÀs hatÀrÀra jutott ´regembereknek valÂ, ¢s amely pontosan
ugyanez¢rt alkalmatlan berendezked¢s a szenved¢lyesen intolerÀns, Àt¡tûen fanatikus, a szeretet ¢s gyül´let hev¢ben mÀsokat kÁnzÂ ifjÃsÀg szÀmÀra? Lehets¢ges, hogy
Ágy van. M¢gis, a sz´vegben egyÃttal a felhÀborÁtÂ kijelent¢sekbûl tÀplÀlkozÂ ciorani
po¢tika Ãjabb megnyilvÀnulÀsÀt is lÀtnunk kell, illetve ¢szre kell venn¡nk benne a szerzût ÁrÂi mivoltÀban jellemzû ironikus ¢s ´ngyalÀzÂ hajlamot.
Az 1970-es ¢s '80-as ¢vek folyamÀn adott interjÃkban Cioran t´bbsz´r is hangsÃlyozta,
hogy ä alkotÂmunkÀjÀval ellent¢tben ä a mindennapi ¢letben àalapvetû ¢rzelmi beÀllÁtÂdÀsom a szÀnalom; rendkÁv¡l ¢rz¢keny vagyok mÀsok boldogtalansÀgÀraÊ. (çllÁtÀsÀt szem¢lyes benyomÀsom alapjÀn megerûsÁthetem: mindig megd´bbentett az az ¢les k¡l´nbs¢g, amit az ember a h¢tk´znapokban spontÀn mÂdon megnyilvÀnulÂ emberszeretete,
gy´ng¢ds¢ge, szer¢nys¢ge ¢s elûz¢kenys¢ge, illetve a d¡h´dt szkepticizmus, pesszimizmus, cinizmus, ordÁtÂ embergyül´let, fekete humor ¢s kegyetlens¢g ´tv´zet¢bûl
elûÀllÂ ÁrÀsai k´z´tt tapasztalt.) Cioran azt is vilÀgossÀ tette, hogy àami a Ïfelelûss¢gtudatotÎ illeti, azzal csak a mindennapi ¢letben rendelkezem; t¢nylegesen emberbarÀti ¢rzelmekkel
viseltetem az emberek irÀnt ä nem Ãgy azonban ÁrÀs k´zben. Amikor Árok, akkor az ember mint
olyan szÀmomra megfoghatatlan. Ilyenkor nem t´rûd´m egy mondat, egy aforizma lehets¢ges k´vetkezm¢nyeivel, mindennemü morÀlis kategÂriÀtÂl szabadnak ¢rzem magam. Ez¢rt van, hogy
sem affirmatÁv, sem elutasÁtÂ kijelent¢seim nem Át¢lhetûk meg a morÀl e kategÂriÀi ment¢nÊ. ögy
v¢lem, Cioran àmodernizmusÀnakÊ, illetve a ciorani diskurzus àmodernitÀsÀnakÊ ä
nem filozÂfiai vagy szociolÂgiai, hanem eszt¢tikai ¢rtelemben vett modernitÀsÀnak ä
talÀn legnyÁltabb kifejt¢s¢t kapjuk itt. A neoromantikus, t´red¢kes, szaggatott, apokaliptikus filozÂfiai diskurzus eszt¢tizÀlÂdÀsÀnak irÀnyzata Nietzsch¢vel, pontosabban az
Àltala a rendszerezett, akad¢mikus filozÂfia ellen az 1870-es ¢s 1880-as ¢vekben indÁtott lÀzadÀssal vette kezdet¢t. Hogy ez az eszt¢tizÀlÂdÀs nem volt minden vesz¢ly n¢lk¡l
valÂ, azt talÀn mondanunk sem kell. Az igazolÀsul elûsorolhatÂ p¢ldÀk k´z¡l hadd
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utaljunk itt arra az ismert t¢nyre, hogy Nietzsche elgondolÀsait (p¢ldÀul a àbosszÃÀllÀsraÊ ¢p¡lû àszolgaerk´lccselÊ szembeni ¢lethalÀlharcra kÀrhoztatott àÃrerk´lcsrûlÊ
szÂlÂ t¢tel¢t vagy a tizenkilencedik szÀzad elûrehaladott àdekadenciÀjÀval, nihilizmusÀval ¢s halÀlvÀgyÀvalÊ szembeszeg¡lû àhatalomakarÀsrÂlÊ kifejtett gondolatÀt) milyen
magÀtÂl ¢rtûdû mÂdon fordÁtottÀk a maguk javÀra a n¢met nÀcik. De vajon maga
Nietzsche felelûss¢ tehetû-e az¢rt, hogy elgondolÀsait durvÀn (f¢lre)¢rtelmezt¢k annak az ideolÂgiÀnak a k¢pviselûi, amelynek szÁnre l¢p¢s¢t nem lÀtta, nem is lÀthatta
elûre? A fentebb emlÁtett vesz¢lyek k´zelebbi meghatÀrozÀsa tovÀbbra is igen nagy neh¢zs¢gekbe ¡tk´zik korunknak abban a szellemi atmoszf¢rÀjÀban, amelyben ä a v¢lem¢ny- ¢s szÂlÀsszabadsÀg nev¢ben ä elvileg a szabadsÀgn¢lk¡lis¢get, a diktatÃrÀt vagy
akÀr magÀt az intoleranciÀt pÀrtfogolÂ v¢lem¢nyeknek (v¢lem¢nyeknek ¢s nem cselekedeteknek) is z´ld utat kell kapniuk.
Az ellentmondÀsokra ¢p¡lû modernista diskurzus belsû logikÀja felûl tekintve a
k´zhelyszerüs¢gn¢l ¢s a sablonos gondolkodÀsnÀl nagyobb bün nem l¢tezik. A paradox besz¢d ä a megszokottÂl elrugaszkodott ´tletek ¢s v¢lem¢nyek, a jÂzan ¢sznek ¢s
a t´bb¢-kev¢sb¢ ÀltalÀnosan elfogadott szokÀsoknak ellentmondÂ megh´kkentû gondolatok felvonultatÀsa ä k´telezû: e besz¢dmÂd az eszt¢tikum (implicite pedig az amoralitÀs) categoricus imperativusÀvÀ vÀlt. Ebben a kifejez¢smÂdban mindig jelen van
bizonyos m¢rvü (elm¢leti) sz¢lsûs¢gess¢g. Az ¢rintett beÀllÁtÂdÀs neh¢zs¢gei ¢s belsû
ellentmondÀsai egy ideje mÀr ismeretesek. így p¢ldÀul az irodalmi modernizmusrÂl
szÂlÂ k´nyv¢ben ä B EYOND CULTURE (TöL A KULTöRçN, 1961) ä Lionel Trilling azt
a paradox helyzetet elemzi, amelybe a modern irodalom tudÂsa ker¡l, amikor tÀrgya
meg¢rtet¢s¢hez àaz antiszociÀlis magatartÀs szocializÀciÂjÀt, az antikulturÀlis beÀllÁtÂdÀs kulturÀlis elsajÀtÁtÀsÀt, a rombolÀs igazolÀsÀtÊ kell tanÁtania. A vÀlsÀgok, a hÀborÃsÀgok, a
tÃlzÀsok ä Trilling ´sszefoglalÂ megnevez¢s¢vel ä àaz ellentmondÀsok kultÃrÀjÀnakÊ nevezett modernista kultÃra jellemz¢s¢t szÀmos tovÀbbi à-ellenesÊ utÂtagÃ vonÀs elûsorolÀsÀval folytathatjuk: ez a kultÃra hagyomÀnyellenes, rÀciÂellenes, polgÀrellenes,
haladÀsellenes, szabadsÀgellenes, emberellenes stb. E sajÀtossÀgai birtokÀban aligha
meglepû, hogy az eszt¢tikai modernizmus politikÀja ä avagy àaz ´nmaga ellen fordÁtott
gondolkodÀs politikÀjaÊ, hogy A L°TEZ°S KíS°RT°SE elsû fejezet¢nek cÁmet adÂ ciorani
kifejez¢ssel ¢ljek ä merûben v¢dhetetlens¢g¡k okÀn, k´nnyed¢n magÀba olvasztja ¢s
v¢delm¢be veszi a legk¡l´nb´zûbb sz¢lsûs¢ges ÀllÀspontokat ä igaz, csak a szavak, a
diskurzus, az elm¢let szintj¢n. Az ¢rintett sz¢lsûs¢ges ÀllÀspontok persze egyarÀnt lehetnek jobb- vagy baloldaliak ä utÂbbiak pedig ¢ppÃgy lehetnek anarchistÀk, mint
marxistaäleninistÀk. Cioran vonzÂdÀsa a leninizmushoz ä mint az Àltala megÀlmodott
¢s bÀrmi Àron elûhÁvandÂ apokaliptikus forradalom mÀsik lehets¢ges vÀlfajÀhoz ä jÂ
p¢lda erre. Azt mondhatjuk, hogy a modernizmus a Forradalom mitolÂgiÀjÀbÂl sz¡letik: ¢s itt nemcsak a tÀrsadalmi vagy nemzeti forradalmakra kell gondolnunk, hanem a forradalomra mint a gondolkodÀs ÀltalÀnos modellj¢v¢ emelt ¢s a humanista
ÀjtatossÀggal Àtitatott àpolgÀriÊ diskurzus felrobbantÀsÀnak eszk´z¢¡l vÀlasztott eszm¢re magÀra.
Hogyan lehet valaki perzsa? °s valÂjÀban: hogyan lehet valaki romÀn? Cioran, mik´zben ez utÂbbi k¢rd¢sre keresi a vÀlaszt, talÀn a leg´sszetettebb ¢s legkidolgozottabb
p¢ldÀval szolgÀl arra, mik¢nt k¢pes valaki ä amint azt jÂmaga mindenkor oly eml¢kezetes mÂdon ´szt´k¢lte ä ´nmaga ellen¢ben gondolkodni. Az erk´lcsi ´nvizsgÀlat-
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nak a szerzû ¢letmüv¢ben fellelhetû nyomaihoz Ãgy juthatunk a legk´zelebb, ha francia nyelvü munkÀiban ä k¡l´n´sen A L°TEZ°S KíS°RT°S°-ben ä a romÀnokrÂl fellelhetû megjegyz¢seket a maguk ´sszess¢g¢ben, a szokÀsos retorikus tÃlzÀsok n¢lk¡l
vizsgÀljuk, illetve ha azokat a ROMçNIA SZíNEVçLTOZçSç-val pÀrhuzamosan olvassuk.
BÀr meglehet, hogy az àerk´lcsiÊ itt nem a megfelelû szÂ, hiszen Cioran ÀllÀspontja
szerint az ÁrÀsnak mentesnek kell lennie mindennemü morÀlis megfontolÀstÂl.
Ugyanakkor az à´nvizsgÀlatÊ talÀlÂ kifejez¢s: mert nem arrÂl van-e szÂ, hogy amikor
Cioran oly k¢rlelhetetlen kem¢nys¢ggel ostorozza nemzet¢nek hibÀit, valÂjÀban a hûsiess¢grûl szûtt sajÀt korÀbbi fantÀziÀit utasÁtja el ä azokat a fantÀziÀkat, amelyek nemcsak arra k¢sztett¢k, hogy orszÀgÀnak egyfajta mÀmoros àszÁnevÀltozÀsÀÊ-rÂl Àlmodozzon, hanem arra is, hogy esztelen ¢s rombolÂ politikai elk´telezetts¢get vÀllaljon magÀra? A romÀnokrÂl szÂlÂ ÁrÀsok m¢lyebb r¢tege persze a kudarc. °s amikor Cioran
v¢g¡l is azonosul a romÀnsÀggal, nem v¢letlen, hogy azonosulÀsÀnak tartalma az, amit
nemzete sorsÀban kudarcnak tart ä pontosabban, amit ironikusan-hiperbolikusan a
romÀnok kudarcot illetû tudomÀnyÀnak ¢s zsenialitÀsÀnak kÁvÀn lÀtni. Cioran alkotÂi
szem¢lyis¢ge nyilvÀnvalÂan megalomÀniÀban szenved: innen van, hogy m¢g a kudarcot illetûen is a zsenialitÀst kell elûfelt¢teleznie. De mindent meggondolva ¢s egybevetve, Cioran v¢gsû mondandÂja ä Ãgy tünik ä m¢giscsak az, hogy romÀnnak lenni
semmi ¢rtelme: ez pedig egyszerre nevets¢ges ¢s tragikus (legalÀbbis ha elfogadjuk a
àkis kultÃrÀk trag¢diÀjÀnakÊ A L°TEZ°S KíS°RT°SE idej¢n m¢g szemlÀtomÀst meg nem
tagadott t¢tel¢t).
De van-e bÀrmi mÀs, aminek t´bb ¢rtelme volna? Paul Val¢ryvel k¢rdezn¢m: nem
Ãgy van-e, hogy a teljess¢g felûl tekintve minden egyedi l¢tezû nevets¢ges, bolond,
karnevÀli? Ha innen n¢zz¡k, vajon szÀmÁt-e valamit is a kicsi ¢s a nagy k´z´tti k¡l´nbs¢g? Vagy mÀsk¢nt: vajon a nagyobb egyedi l¢tezû kev¢sb¢ komikus-e, mint a kisebb?
Az igazi k¢rd¢s azonban ä mik¢nt Montesquieu filozÂfiai ÀtfordÁtÀsÀban maga Val¢ry
k¢rdezi ä: àHogyan lehet valaki az, ami?Ê
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NEM A DOHçNYZçS çRTALMçRñL
Elûsz´r csak az operatûri fort¢lyok ¢rdekeltek,
amint folton-folt fekete-feh¢rben
kinagyÁtja a szakadt homlokrÀncot,
ilyesmit leshelyzetbûl lehet fotografÀlni,
hogy ne zavarja semmi a mÀsf¢le alakoskodÀst,
melyet egy ember vilÀggÀ jelenÁt majd,
lobbanÂ gyufa lÀngja vilÀgÁtja meg szÀja
nevets¢ges rÀngatÂzÀsÀt k¡l´n´s r¢szletekben,
legyez a vilÀgossÀggal, de ami gyÃl¢kony,
nem akar elaludni, hatalmassÀ kunkorodott
hernyÂ Àgaskodik a megcsippentett cigarettav¢gen,
¢s ernyedten lepottyan, mÁg hÀrom ujjal
belenyomÂdik a csikk a hamutartÂnak hasznÀlt
vÀlyuba, ahol az elûbbi is ¢l m¢g,
lerakÂdott hamu sivatagi d¡n¢i terjeszkednek,
szÂ szele k¢l k´r¡l´ttem, m¢g a lÀzas
´bl´get¢sbûl nem der¡l ki semmi,
az lÀtszik csak, mik¢nt vetemedik a k¡l´nvalÂ
has a tÀrgyalÂasztal ¢l¢n, micsoda asztmÀs
roham rengeti maga elûtt a vÀzÀs virÀgot.
AztÀn a kimerevÁtett testr¢szek ¢s a f´lp´rgetett
mozdulatok sorÀbÂl rÀm tapad a totÀlk¢p,
borzalmas az a teljes, szük helyre nyomott tablÂ,
hol a fûn´ki utÀnzÀsok egyformÀn csavarozzÀk
ajkukba a MunkÀst, szÁvjÀk, ´mlesztik a f¡st´t,
szemem lÀttÀra pusztÁtjÀk magukat, mintha
a dohÀnyzÀs ÀrtalmÀrÂl szeretn¢nek meggyûzni,
pedig arrÂl van szÂ, mennyire elÁt¢lendû,
ha egy mezûgazdasÀgi sz´vetkezet zubbonygombot
gyÀrt a belga csendûrs¢gnek szovjet r¢zbûl.
De hol a bün´s, ha mindenki vÀdol?
s egyszerre olyan ismerûs a hangjuk,
s ezek a ruhÀk, ahogy mindig l´ty´gnek
vagy fesz¡lnek, ugyanabban a korban ¢ltem ¢n is,
ugyanazt a neh¢z eb¢det ettem vel¡k az ¢tkezd¢ben,
akikkel telefonom k´zponti szÀma is k´z´s volt,
azzal fedezt¢k szigorÃan titkos besz¢lget¢seiket
a labirintus szeglet¢ben, a mÀsik vonalon,
milyen hamar idegen lett az arcuk! s a kÁm¢letlen
zagyvasÀg, amelytûl Hamlet kirÀntanÀ a tollÀt.
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TakÀcs Zsuzsa

BöCSöZNI J¹TTEM, MONDOM
BÃcsÃzni j´ttem, mondom. HÀttal ¡l nekem
a hosszÃ asztalnÀl, a n¢pes tÀrsasÀgban.
Megfordul kicsit, magÀhoz hÃz, vÀllÀhoz
¢r a mellem. A cs´kkenû tÀvolsÀg, a n´vekvû
sÃly, a v¢r gyors ÀramlÀsa, a minden
tagomat el´ntû meleg, az ´nfelejt¢s,
a visszatartott l¢legzettûl kitÀgulÂ
erek l¡ktet¢se, a megpihenni-vÀgyÀs
bÀrmilyen vÁzszintes helyen. A konkr¢t,
nyers mozdulatok Ág¢ret¢be belesz¢d¡l´k.
°n attÂl f¢lek, van feltÀmadÀs, a szeretûk
Ãjra ¢lnek, ¢s ott folytatjÀk, ahol abbahagytÀk.

°N ATTñL F°LEK, VAN
FELTçMADçS
°s ¢vszakok is vannak. A t´bbiek megszoktak
minden lÀtvÀnyt, de ûk, ¢rz¢kenys¢g¡kben,
minden vÀltozÀsba belek´tnek.
JÂ, Àrad a Duna ä mondjÀk ä, let´rt Àgakat
sodor magÀval, sz¢ktÀmlÀt, hÀncskosarat,
bezÀrt lÀdÀt, benne az elszÀradt bÀbuk
g´r´gnek f´l-le. De m¢rt piszkossÀrga?
Rendben van, mondjÀk, beleegyez¡nk,
ha j´nnie kell, hÀt j´jj´n a tavasz!
De m¢rt olyan fagyos? Milyen gyanakvÂ
tekintetet vet rÀnk. Mintha nem hinn¢ egyetlen
szavunkat sem, ¢s olvasna s´t¢t gondolatainkban.

TakÀcs Zsuzsa: Versek ã 1243

A HELY SZELLEME
A hely, ez a macska tovÀbb ¢l. ElmÃlÀsunkra
¡gyet sem vet, az ablakpÀrkÀnyra kifekszik,
sejteti: odabenn Ãjabb szobÀk vannak, lustÀn
kifel¢ tekinget, ¢s csÀbÁt befele.
A z´ld kanap¢n ¡lt¡nk. Mindig a l¢lekharangot
juttatta eszembe a Big Ben-f¢le toronyzene.
Besz¢lget¢s k´zben vÀratlanul szÂlalt meg,
idût´k lejÀrt, ÂrÀtok ¡t´tt!, jelezte,
¢s ¢n megragadtam egy sz¡lûi kezet,
¢s rÀngattam: menj¡nk, vesz¢ly ker¡lget minket.
A falon tragikus sorsÃ nagybÀtyÀm
fiatal feles¢g¢t Àtkarolva ¡lt a k¢pen
egy faÀgon. De hisz ez k¢ptelens¢g!
Habos ruhÀban hogy ¡lne egy karcsÃ lÀny
¢s komoly tekintetü fiatal f¢rfi egymÀst
Àt´lelve egy Àgon. M¢gis, eml¢kszem:
ott ¡ltek. A harmincas ¢vek egy neves festûje
´r´kÁtette meg ûket. Nem tudom, a ravasz
szerkezet honnan adagolta a zen¢t. A k¢p
hÀtoldalÀba ¡ltett¢k-e be? Vagy volt
a k´zelben egy faliÂra is? °s k´zben
a felnûttek besz¢lget¢se, mondjuk:
àA borzalmakba egyetlen nap alatt beleûsz¡lt.Ê
Suttogva mondtÀk, hogy ne halljuk, de mi
hallottuk, ¢s m¢zeskalÀcsot ett¡nk k´zben.
AbbÂl a lakÀsbÂl nagybÀtyÀm¢knak el kellett volna
k´lt´zni¡k. KorÀn meg is haltak.
Akartam volna szÂlni bÃcsÃzÂul,
de ki hallgat egy tizenk¢t ¢ves gyerekre?
A k¢pen lÀthatÂ fa alatt ott Àllt
az ismerûs figura: a csontvÀz, ¢s fÀradhatatlanul
für¢szelte a fa t´rzs¢t. °n vilÀgosan lÀttam.
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BertÂk LÀszlÂ

AZ ELVESZEK, AZ ¹SSZEK¹T
Az illeszt¢sek, a k´z´k,
a mihez mi, az oda ne,
a pontosan, a mÂd f´l´tt,
a minden¡tt a k´zepe.
A pillanat, a hogy bele,
az ´sszes itt, a soha t´bb,
a m¢gis a, a mit vele,
a foghatatlan mind´r´k.
A se helyet, a se idût,
a hiÀnya, a deleje,
a nem tudom, a mük´d´k,
a jaj de jÂ, a sohase.
A t¢pelûd¢s ihlete,
az elveszek, az ´sszek´t.

KERESG°LED A V°GEKET
IgazÀn mindegy, hogyha pon,
ha szabÀlyosan eltemet,
kezdheti t¡st¢nt egyazon
a k´vetkezû sort¡zet.
Nem odÀig a bizalom,
hogy mennyi m¢g ¢s mennyi meg,
sÁron tÃl is ´sszeboron,
hogy egyik kutya, mÀsik eb.
OrdÁtanak a r¢szletek,
mert az eg¢sz Ãjfent àpotomÊ,
keresg¢led a v¢geket:
tosan? i? halt? Àl? sÀg? vagy on?
Oda-vissza szaladsz a nyom,
de a jÂ megint elveszett.
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AHOGYAN MINDEN HIVATAL
Ahogyan mindk¢t oldala
rÀesik a szemre a fal
s mert bel¡lrûl is karika
kÁv¡lrûl is futni akar
Ahogyan minden hivatal
a pecs¢tje is makula
magÀ¢vÀ ¡ti hamar
hogy sohase ¢rjen oda
Ahogyan csak fantÀzia
az a valÂ amit kavar
az eg¢szet mozgatja ha
s nagyobb merthogy nagyobb a baj
Ahogyan ¢ppen elinal
s nem lehet tudni hogy hova

SzakÀcs Eszter

JELENETEK EGY H°TV°G°BýL
FelvonÀs
Szûnyegrûl felveszi a feh¢r c¢rnaszÀlat.
Nem tudja, mit, de m¢gis Ãgy besz¢lne.
A magnÂ bed´gl´tt. Jobb hÁjÀn dudorÀszgat.
Amit gondol, jelz¢s egy szÁndarabban... (f¢lre).
A teÀskanna megnyugtatÂan sÁpol.
ºlûf¡rdût vesz. Cs´p´g a fregolirÂl.
Minden figura sz´veg¢t bet¢ve tudja,
az¢t is, ki nem, az¢t is, ki mondja, mondja.
V¢gre kiszÀll a kihült, habosra vert vÁzbûl.
Kedvenc t´r¡lk´zûj¢t tekeri magÀra.
Tippel az idûre ä h¢tszer talÀl a tÁzbûl.
(Engedj¢k le a f¡gg´nyt valahÀra.)
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V¢nlÀny
A szÀmlÀkkal büv¢szkedik hÂ elej¢n.
Napja v¢g¢n lassÃ zen¢t hallgat. (Parlando.)
K¢t reped¢s fut Àt a t¡k´r ¡veg¢n.
Egyed¡l nyaral, s m¢g sz¢gyellni se hajlandÂ.
OlyanokrÂl besz¢lget, kiket nem is ismert.
PÀlinkÀt t´lt. Nyugtat. SzurkÀl ¢s enni ad.
Az okokrÂl nem faggatja t´bb¢ az Istent,
s mert akarja, hÀt v¢gig egyed¡l marad.
(TÃl sok zÀrÂjelet hasznÀl.) SzÂban, gondolatban.
BÃtora t´m´r, sv¢d fenyû ¢s sÀrga rattan.
Minden vasÀrnap a sz¡lein¢l eb¢del,
s m¢g Àlmodik f¢rfit magÀnak ¢jjel.

°letfilm
Ledobja a krimit a padlÂra. Unalmas.
Duzzanatot tapint a combjÀn.
MÀr majdnem hÀrom hete nem volt esti tornÀn.
Hallgatja lentrûl a kiabÀlÀst à...te balfasz!Ê
de nem hallja meg. AztÀn kimegy a konyhÀba.
Mire ki¢r, el is felejti. Az okot.
(Mindennel Ágy van valahogy.)
M¢gis, hogy tegyen valamit, ablakÀt tÀrja.
Megint a szobÀba. T¢nfereg. T¢nfereg.
Kin¢z. Ki. Lyukat fÃrna a szemk´zti hÀzon.
Fej¢ben az jÀr: ha ¢letfilmje pereg,
csak ezzel lesz tele a vÀszon.

NapzÀrta
Szanasz¢t minden. Levelek, kulcs, r¢gi bocskor.
°pp krumplit fûz. ArcÀba vÀg a gûz.
HagymÀt egyen hozzÀ, vagy elmenjen otthonrÂl?
(A k¢rd¢s, persze k´ltûi.) A hagyma gyûz.
Puha pÀrnÀk k´z¢ bevackolja magÀt.
Hagyja inkÀbb szaladni a lakÀst.
Eg¢sz este a csatornÀkat vÀltogatja.
Alig lÀt, a szem¢t most is csÁpi a hagyma.
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MÁg szemetet visz le Ãgy ¢jf¢l tÀjÀn,
a sz¢l egy gyors partira invitÀlja:
muskÀtliszirmok a folyosÂ sakktÀblÀjÀn.
S bÀr nyÃjtanÀ a napot, mÀr minden hiÀba.

SomlyÂ Gy´rgy

¹N°LETRAJZAIMBñL
(X)
àKonyhamüv¢szetemrûlÊ
Elûsz´r: anekdotikusan
Tegnap este megint nÀlam volt a szombateste. Hatvan ¢vvel ezelûtt kanonizÀlt ¢s azÂta
minden viharos t´rt¢nelmi beavatkozÀs ellen¢re szinte egy percre sem (vagyis pontosabban: 1944 utolsÂ hÂnapjait, a nyilasdÃlÀs àintermezzÂjÀtÊ kiv¢ve hosszabb ideig
sosem) sz¡netelû szertartÀsos ´sszej´vetele ifjÃkori barÀti k´r¡nknek, mely idûk´zben
szÀmos barÀtunk pÂtolhatatlan eltÀvozÀsÀval szük¡lt, ¢s szÀmos Ãjdons¡lt barÀtunkkal
bûv¡lt. E v¢get nem ¢rû szertartÀssorozatnak, ha jÂl tudom, egyetlen irodalmi meg´r´kÁt¢s¢t çRNYJçT°K cÁmü reg¢nyemben lehet talÀlni. Ebben a legkomorabb ´sszej´vetel¡nknek s´t¢t atmoszf¢rÀjÀt àreg¢nyesÁtettemÊ Ãgy, hogy valamik¢ppen benne
legyen ennek az est¢nek kizÀrÂlagos, v¢gletesen ¢s gyÀszosan egyedi jellege, de ¢rezhetû legyen az eg¢sz v¢ge¢rhetetlen(!) geometriai haladvÀnynak a konstans k¢plete
is. Ez 1971 nyarÀn t´rt¢nt. A k´r k´z¢pponti egy¢nis¢g¢nek, Gabinak, àDebeb¢nekÊ,
Devecseri GÀbornak utolsÂ jelenl¢t¢ben ä amelyrûl tudtuk is, hogy v¢glegesen az utolsÂ lesz.
VacsorÀmnak most is, mint mindig (az¢rt is, mert a hetenk¢nt cser¢lûdû helyszÁnek
k´z´tt az eny¢m fordul elû legritkÀbban, ÀltalÀban f¢l¢venk¢nt egyszer), Àt¡tû sikere
volt. Men¡kÀrtyÀt ugyan nem k¢szÁtettem, bÀr szerettem volna, ¢s terveztem is, de
v¢g¡l nem maradt rÀ idûm, itt azonban a magam szÀmÀra is (illetve csakis a magam
szÀmÀra) megprÂbÀlom rekonstruÀlni. K´r¡lbel¡l Ágy festett volna:
Elû¢telek
Idei friss spÀrga, pÀrolva
Paradicsom¢s uborkasalÀta
(olÁvaolajjal, citrommal, fiatal hagymÀval)
EndÁviasalÀta, kem¢ny tojÀssal, mustÀros citroml¢ ¢s olÁvaolaj
kÁs¢ret¢ben
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FûfogÀsok
Spanyol paella
Magyar t´lt´tt paprika
öjkrumpli
Desszert
Gy¡m´lcssalÀta
(ananÀsz, narancs, banÀn, eper, kivi)
(KÀv¢ ä sajnÀlatos mÂdon elfelejtve)
Italok
Margitszigeti ÀsvÀnyvÁz
Vend¢gek Àltal hozandÂ borok
TovÀbbiakban kicsit ÀltalÀnosabban
Nem tartozom azokhoz a f¢rfiakhoz, akik konyhai bravÃrokra ¢s ezek lÀtvÀnyos elismer¢s¢re pÀlyÀznak. Nem tudok àfûzniÊ, ¢s nem is dicsekszem azzal, hogy tudok. Igaz,
hogy azzal sem (mint sok magamfajta àalkotÂ ¢rtelmis¢giÊ), hogy egy fakanalat sem
tudok a kezembe venni. Voltak idûszakok, amikor aktuÀlis ¢letformÀm megkÁvÀnta,
hogy n¢hÀny konyhai müvelet elv¢gz¢s¢tûl ne riadjak vissza. Ilyen volt elûsz´r k¢t
pÀrizsi ´szt´ndÁjas¢vem, mindjÀrt a hÀborÃ utÀn, a m¢g akut pÀrizsi Áns¢gben, amelyet
szer¢ny ´szt´ndÁjam, valamint a velem ¢lû E. ez irÀnyÃ totÀlis àmüv¢sziÊ tehetetlens¢ge nagyon is szignifikÀnssÀ tett. °s ¢letem legutÂbbi ¢vtizede, amely (legalÀbbis stabil) nûi asszisztencia n¢lk¡l telik.
Ettûl sem tanultam meg àfûzniÊ, de megtanultam elk¢szÁteni n¢hÀny ¢telt, fûk¢nt
k¡l´nb´zû salÀtÀkat s egy-k¢t komolyabb fogÀst is, amibûl olykor, nagy ritkÀn ´ssze
tud Àllni egy-egy vacsora, ¢s amelynek elk¢szÁt¢se ilyenkor, a kudarctÂl valÂ drukk
vagy sokk ÀllandÂ jelenl¢te dacÀra is, inkÀbb kedvemre, mint ellenemre van. Hiszen
nem okoz se sÃlyosabb, se enyh¢bb fesz¡lts¢get, mint ÀllandÂ napi munkÀm: az ÁrÀs.
Annak az eredm¢nye is mindig, az utolsÂ szÂig k¢ts¢ges. Szervezetem (idegzetem?
vagy mi mÀs, ami benn¡nk mük´dik?) hozzÀszokott ehhez az Àllapothoz. SzÀmomra
nem evidens a banÀlis angol szÂlÀs ä àA puding m¢rc¢je a puding megev¢seÊ ä, enn¢l
bensûbbek az ¢n krit¢riumaim. Az Ãj irodalmi ¢tkeket gyakorta nem jÂ ¢tvÀggyal ¢s
jÂ Ázzel kezdik bekebelezni. A k¢rd¢s szÀmomra az: valÂjÀban elk¢sz¡l-e a puding, be
tudtam-e fejezni, mennyire siker¡lt elv¢gezni az elkezdett munkÀt.
Ez az eg¢sz jelent¢ktelen, potom ¡gyecske azonban (amely egy szÂt sem ¢rdemelne),
kicsit m¢lyebben gy´kerezik sokfel¢ ÀgazÂdÂ term¢szetemben. Elûsz´r is kisgyerekkoromban. AztÀn kamasz-, illetve kezdû s¡v´lv¢nyk´ltû-koromban (a kettû nÀlam nagyon is egybeesik). °n is jÀt¢kos kisgyerek voltam. Csakhogy mÀsk¢nt (mÀr ebben is
kicsit mÀsk¢pp), mint mÀs kisgyerekek. Elsûsorban nem gyerekjÀt¢kokat ¢s gyerekjÀt¢kokkal szerettem jÀtszani. A hozzÀm legk´zelebb esû felnûtt tev¢kenys¢geket szerettem jÀt¢kosÁtani. K¢t munkahely volt ÀllandÂan k´zvetlen k´zelemben. A konyha ¢s a
mühely: nagymama konyhÀja ¢s nagypapa àbÀdogos- ¢s szerelû-Ê mühelye. Ezekben
szerettem ¡cs´r´gni ä ¢s àr¢szt venniÊ a munkÀban. Egyforma szenved¢llyel ¢rdekelt,
ahogy Feri bÀcsi (a seg¢d) kiveszi a k¢tnyÁlÀsÃ kÀlyha parazsÀbÂl a àvasatÊ, hogy beletaszÁtsa izzÂ hegy¢t az ´nt´ttvas ÀgyÀn tekergû ez¡st kÁgyÂ, a àforraszÊ fej¢be, ¢s ahogy
anyÀm a (gyakran vÀltozÂ, de mindig kedves) szolgÀlÂlÀnnyal k¢t oldalrÂl k¢t teny¢r-
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rel hogy lebegteti a feh¢r lisztporral beszÂrt asztal f´l´tt a frissen nyÃjtÂzÂ r¢test¢sztÀt,
vigyÀzva, nehogy szakadjon, s ha m¢gis beszakadt, a v¢g¢bûl let¢pett ¢s hirtelen¢ben
nyÃjtÂfÀn frissen v¢konyÁtott darabbal hogy foltozzÀk be, s hogy nyÃjtjÀk tovÀbb, amÁg
bÀrÀnyfelhûn¢l l¢giesebb¢ vÀlva k¢pes lesz arra, hogy szinte nem l¢tezû v¢konysÀgÀra
rÀ lehessen szÂrni (ha meggy), kenni (ha tÃrÂ), sz¢tteregetni (ha reszelt alma vagy
kÀposzta); v¢g¡l, az alÀ helyezett àruhÀvalÊ hogy tekerik fel f¢lm¢teres hosszÃ rudakkÀ, s azokat hogy emelik be az elûre bevajazott tepsikbe. Mindebbûl semmit sem tudn¢k megcsinÀlni, de egy ¡gyes forrasztÂ- vagy r¢tesk¢szÁtû àzen¢sznekÊ elej¢tûl v¢gig
hibÀtlanul le tudnÀm vez¢nyelni ezeket a kis szimfÂniÀkat, amelyek, ha most visszagondolok, avant la lettre (vagyis jÂval k´ltûi àhajlamomÊ manifesztÀciÂja elûtt) a müv¢szi kompozÁciÂ k¢pzet¢t keltett¢k fel ¢s testesÁtett¢k meg bennem. Fûk¢nt a zen¢¢t
ä annÀl inkÀbb, mert, bÀr teljesen ´ntudatlanul, de gy´trû zenehiÀnyom volt gyerekkoromban. Hiszen jÂformÀn azt sem tudtam, mi az. BoglÀri ¢letem alatt, vagyis tÁz¢ves
koromig semmilyen valamirevalÂ zene nem ¢rintette meg a f¡lemet. RÀdiÂt ä vagy
annak az ûs¢t, az Ãgynevezett àdetektorosatÊ ä egyetlenegyszer lÀttam, a vel¡nk szemben lakÂ igen jÂmÂdÃ vegyeskereskedû¢k lakÀsÀban. Tizedik sz¡let¢snapomra azonban kaptam egy gy´ny´rü, sÀrga bûrbe ´lt´ztetett tÀskagramofont B¢csben dolgozÂ
nagybÀtyÀm ajÀnd¢kak¢nt. HÀrom lemezzel egy¡tt. Az egyiken Galli Curci ¢nekelte
a CsengettyüÀriÀt a LAKM°-bÂl ¢s Solveig dalÀt Grieg PEER GYNT-j¢bûl. A mÀsikon
Tita Ruffo ¢s Caruso Verdi-ÀriÀkban tobzÂdott. ögy tapasztottam a f¡lemet erre a
szerkentyüre, akÀr a kutyus, ahogy a membrÀn k´r¢ben a His Masters Voice-ra mered
minden idegszÀlÀval. Hogy az emberi hang a Marton-vend¢glûben n¢ha vend¢gszereplû hatodrendü vid¢ki vÀndorszubrettek csÀrdÀskirÀlynûi kornyikolÀsÀtÂl (amit
BoglÀron n¢ha hallani lehetett) a Galli Curci torkÀbÂl kireppenû kristÀlycseng¢sekig
terjed ä nem csek¢ly intellektuÀlis teljesÁtm¢nyt kÁvÀnt felm¢rni egy tÁz¢ves gyerektûl.
Mikor a gramofonnal egy¡tt bek´lt´ztem anyÀm pesti lakÀsÀba, alig vÀrtam, hogy egyk¢t ÂrÀt egyed¡l maradjak otthon, ¢s Ãjra meg Ãjra felhÃzzam a doboz motorjÀt, vigyÀzva rÀtegyem a lemez legelsû barÀzdÀjÀra a tüt ä ¢s hÃsszor egymÀs utÀn Ãgy Àmuldozzam, mint legelûsz´r.
A konyha, a mühely ¢s a k¢sûn megismert zene müv¢szete bennem valamik¢ppen
a forrasztÀs ¢s a kompozÁciÂ müveleteinek szintj¢n egyes¡lt. Azt hiszem, ez a t´bbsz´r´s analÂgia ¢s metamorfÂzis vÀlt k¢sûbbi sz´vegeim paradigmÀjÀvÀ.
°s m¢g valami, amit kifelejtettem. Lehet, hogy vissza is kell helyezni elûbbre. Majd
meglÀtjuk. °s a lap majd toppan egyet, ¢s a megfelelû helyre helyezi. K¡lsûleg ä ez
alapvetû term¢szetembûl k´vetkezett ä Ãgy lÀtszott, hogy harmonikusan ¢lem meg
objektÁve meglehetûsen drÀmai helyzetemet. Hogy anyÀm oly hamar elvÀlt apÀmtÂl
(vagy fordÁtva? eg¢sz biztosan mÀig sem tudom, ¢s mÀr nincs is rÀ es¢lyem, hogy megtudjam: de valÂszÁnüleg az elûbbi feltev¢s az es¢lyes). De bel¡lrûl nagyon is drÀmaian
¢ltem meg. Hiszen nem is eml¢keztem rÀ, hogy hÀrmasban egy¡tt ¢lt¡nk volna. Illetve
nagyon homÀlyosan m¢gis eml¢keztem ä ha nem csak fantaziÀlÀsnak kell minûsÁteni
ezt az eml¢ket. S az eml¢k (vagy a fantazma) olyan volt, amire nem akartam eml¢kezni.
Most sem tudom, hogy azok k´z¢ a falak ¢s bÃtorok k´z¢, amelyeket apÀm lakÀsÀban
Ãgy n¢gy- (vagy csak ´t-?) ¢vesen megismertem, belehelyeztem vagy àbelerendeztemÊ,
mint egy szÁnpadon egy jelenetet, vagy csak a magam helyzet¢nek magyarÀzatÀul belek¢pzeltem? Egy olyan valÂban megt´rt¢nt vagy elgondolt jelenetet, amelyre mindenesetre semmik¢ppen sem akartam eml¢kezni, holott folytonosan ott jÀrt a fejemben. A belsû àdrÀmÀnakÊ ez volt a rejt¢lyes intrÀdÀja. A kifejlete, mely eg¢sz ¢letem
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folyamÀn sosem ¢rt el a dramaturgiailag k´telezû katarzisig, egy kettûs viszonyulÀs
volt. Szeretni, igazÀn szeretni a dramatis personae nûi szereplûit szerettem. NagymamÀmat, a filigrÀn kis szÁvbeteg ´regasszonyt. °s anyÀmat, ezt a telt alakÃ, hÁres sz¢p lÀbÃ,
akkor m¢g kibontva der¢kig ¢rû, megf¢s¡lve t´m´r g´mbb¢, k¢kesfekete diad¢mmÀ
´tv´z´tt hajÃ gy´ny´rü fiatal nût (akit nemcsak ¢n lÀttam gy´ny´rünek, mindenki
annak lÀtta k´r¡l´ttem). Az û harmonikus egy¡ttÀllÀsukkal ¢lesen szemben Àllt, akÀr
a nap ¢s a hold az ¢gen, a k¢t f¢rfi. TÀvol l¢vû (k¢tszeresen is, nemcsak otthonomtÂl,
hanem lakÂhelyemtûl is tÀvol levû) apÀmhoz gy´trûen szenved¢lyes vonzalom füz´tt.
CsodÀlat ¢s vÀgyakozÀs. De mind a kettûnek a ragyogÀsÀba folyton belemart a gyanakvÀs rozsdÀja. ApÀm k¡l´n´s volt, ¢s feltün¢st keltett, mikor ritka lÀtogatÀsai alkalmÀbÂl v¢gigs¢tÀlt velem (ha mÀr nem is ifjÃkora hÁres bordÂ mell¢ny¢ben, de) sz¢les
karimÀjÃ vilÀgos müv¢szkalapjÀban ¢s fekete s¢tapÀlcÀjÀval a kez¢ben a boglÀri àkorzÂnÊ (azaz a vasÃtÀllomÀstÂl az elsû sorompÂig vezetû, csikorgÂ feh¢r murvÀval bed´ng´lt s¢tÀnyon). De nagypapa sz¡rke volt, mint eg¢sz ¢let¢ben mindig ugyanaz az
egyforma milpoen ¡nneplûruhÀja, amit mindig Pesten csinÀltatott, olyan elûkelû szabÂnÀl, amilyenn¢l apuka talÀn ¢let¢ben nem vÀsÀrolt egy inget sem. Apuka titokzatos
volt ¢s tÀvoli. Nagyapa mindig egyformÀn ¢rthetû ¢s mindig a k´zelemben. Akkor is
a sajÀt kis testemben ¢reztem volna mindig a kettûj¡k k´zti elviselhetetlen fesz¡lts¢get,
ha errûl soha egy szÂ sem esett volna az ¢n jelenl¢temben. Nem is sok esett. Mindketten vigyÀztak rÀ, hogy ne ess¢k. De ¢ppen el¢g volt nekem az a n¢hÀny ritka eset is,
amikor a kettûj¡k k´zt ÀramlÂ fesz¡lts¢gbûl rajtam kÁv¡l, de f´l´ttem, ¢s ¢ppens¢ggel
¢nf´l´ttem kit´rt a vihar. àAz az ¢henkÂrÀsz...Ê, hallottam egyszer nagypapa szÀjÀbÂl,
mikor azt hitte, nem vagyok a k´zelben. MÀskor ä ugyancsak àv¢letlen¡lÊ ä arrÂl hallottam sustorogni anyukÀt, ¢s hirtelen felhorkanni nagypapÀt, hogy apÀmnak megjelent valami cikke az egyik nagy napilapban, ami nek¡nk is jÀrt, arrÂl, hogy a tûle
tÀvol nevelt kisfia az¢rt fekszik sÃlyos k´z¢pf¡lgyulladÀsban, mert nem figyelnek arra,
hogy meleg kabÀtban, puha sÀllal a nyakÀn jÀrjon iskolÀba. ApÀm heves volt, forrÂv¢rü, meggondolatlan, a àlÁrai k´ltûÊ prototÁpusa, ahogy magÀt nevezte, àn¢p koldusaÊ,
aki sz¢lsûs¢ges utÂromantikÀjÀban elÀtkozta ´nmagÀt. HÀzassÀgÀig csak szük alb¢rletekben lakott, vagy Âcska vid¢ki fogadÂkban, idej¢nek nagy r¢sz¢t kÀv¢hÀzban t´lt´tte; ÀllampolgÀri k´teless¢geinek nem tett eleget, mindig tartozott a hÀzb¢rrel, ¢s a
kÀv¢hÀzi fûpinc¢rnek nem fizetett, hanem k´lcs´nt k¢rt tûle. Nagypapa hüv´s volt,
¢s egyszerü ¢let¢nek minden szintj¢n megfelelt a maga k´vetelm¢nyeinek, csalÀdja
sz¡ks¢gleteinek, ¢s aki hozzÀ fordult bÀdogos- vagy vÁzvezet¢k-szerelûi munkÀkkal,
tudhatta, ¢vtizedeken Àt tudta is, hogy mindig a legjobb munkÀt fogja kapni ¢s a legtisztess¢gesebb Àron. VÀndor bÀdogosinask¢nt ¢rkezett a Balaton tÃlsÂ partjÀrÂl BoglÀrra, ¢s nemsokÀra csalÀdja, sajÀt mühelye ¢s sz¢p n¢gyszobÀs hÀza lett az Erzs¢bet
utcÀban. N¢gy gyereket nevelt fel, s akkor ¢ppen unokÀjÀt is tisztesen eltartotta (engem). Az Iparosk´r ¢s a harmincas ¢vek k´zep¢n, a fûk¢nt az û munkÀssÀgÀra ¢pÁtû
vÁztÀrsasÀg oszlopos tagjak¢nt, megbecs¡lt tagja volt az akkoriban ¢ppen a vÁzvezet¢k-hÀlÂzat ki¢p¡l¢s¢nek varÀzsk´r¢ben mind kedveltebb¢ vÀlÂ nagyk´zs¢gnek, amelyet lakÂi maguk k´z´tt n¢mi b¡szke irÂniÀval mÀr csak vilÀgf¡rdûk¢nt emlegettek.
Eg¢szen addig, amÁg '44 v¢gzetes nyarÀn be nem l´kt¢k ä hetven´t ¢vesen ä a deportÀlÂvagonba. Akkor mÀr felhagyott (fel kellett hagynia) iparÀval, nagymama mÀr (szerencs¢nkre) nem ¢lt, gyerekei, unokÀi Pesten; hirtelen¢ben gyÀmoltalan ´regemberr¢
vÀlt, miÂta a n¢metek bej´ttek az orszÀgba, fûk¢nt nÀluk hÃzta meg magÀt, a gyerekein¢l. De nem bÁrta a semmittev¢st, a vend¢gesked¢st, az otthontalansÀgot (az ott-
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hontalansÀg apÀm megszokott helyzete volt, nem az ´v¢), ¢s nem ¢rtette, ami k´r¡l´tte
t´rt¢nt. J´tt a nyÀr, egyre t¡relmetlenebb lett, jÃnius k´zep¢n mÀr elfogyott a t¡relme.
Mühelye nem volt mÀr, de rÂzsafÀi m¢g ott dÁszelegtek a àgruppÊ ker¡let¢n, tetej¡k
mint egy magasba emelt koszorÃ. HiÀba k´ny´r´gtek neki, hiÀba fenyegett¢k a gyerekei, egyszer csak fogta magÀt, nem ¢rdekelte semmi magyarÀzat, milpoen ´lt´ny¢ben fel¡lt a trieszti gyorsra. A boglÀri pÀlyaudvaron mÀr vÀrtÀk a csendûr´k, ahogy
kis tÀskÀjÀval a kez¢ben leszÀllt a vonatrÂl, an¢lk¡l, hogy hazaengedt¢k volna, Ãgy,
ahogy volt, Àtl´kd´st¢k a mÀsik vÀgÀnyhoz, ahol mÀr nyitva Àlltak a marhavagonok.
°rzelmes gyerek voltam. Nemcsak szeretetre vÀgyÂ, m¢g inkÀbb szeretni vÀgyÂ.
°reztem, hogy nagypapa nem vÀgyik a szeretetre (mint ahogy sugÀrozni se tudja a
szeretetet). IrÀnta valÂ szeretetem csupÀn a hiÀbavalÂ szeretetre vÀgyÀs volt. Csak a
lelkifurdalÀs, hogy mi¢rt nem tudom szeretni, mikor minden tett¢vel ezt ¢rdemeln¢.
Tudtam (¢s ha nem is tudtam volna magamtÂl, anyÀm, olykor nagymama is tapintatosan, de hatÀrozottan tudtomra adtÀk), hogy nagypapa mindent megtesz ¢rtem. De
azt is tudtam, hogy a szeretet mÀshol lakozik, mint a hÀla ä hÀlÀt pedig mindig ¢reztem
irÀnta, de el¢g-e hÀlÀt à¢rezniÊ, nem kellene vajon hÀlÀsnak lenni? ¢s mivel voltam vagy
lehettem volna hÀlÀs? Mindez gyakran gy´t´rt. Mert apÀmmal eg¢szen mÀs volt a helyzet. ýt szerettem, k¢ts¢gbeesetten ¢s rem¢nytelen¡l. Hiszen olyan ritkÀn tehettem valamit is ezzel a szeretettel. Pedig tudtam, ¢reztem minden talÀlkozÀsunkkor, hogy û
is szeret engem. Csak ennek meg nem vagy alig voltak meg a tÀrgyi krit¢riumai (hogy
ne az akkori fogalmaimmal fejezzem ki magam), az az objective correlative, amely Eliot
po¢tikÀja szerint a lÁrai k´lt¢szetnek is elengedhetetlen alapeleme. (°s erre, hasonlÂan
tapintatosan, de hasonlÂan hatÀrozottan figyelmeztetett is a k´rnyezetem.) ApÀm
irÀnti felt¢tlen szeretetem is ÀllandÂan s¢r¡lt, ahogy engem s¢rtett szeretethiÀnyom
nagypapa irÀnt.
De amivel igazÀn tisztÀba szeretn¢k j´nni, nem is ez. Hanem a konyha ¢s a mühely
szerepe eg¢sz tovÀbbi ¢letemben, ¢s ha van ilyen, mesters¢gemben is. Amilyen g´cs´rt´sen k¢tÀgÃ volt ennek a k¡lsûleg (¢s m¢g egyszer eml¢keztetem magam: term¢szetem folytÀn àtÀrsadalmiÊ viselked¢semben is) harmonikusan àkezeltÊ gyereks¢gnek
a k¢t meghatÀrozÂ f¢rfihoz füzûdû viszonya, olyan volt a kettûj¡kben megtestes¡lû
diametrÀlisan elt¢rû tÀrsadalmi elvÀrÀshoz valÂ kapcsolata is. Ki akartam magamban
egyenlÁteni a kÁv¡lem ´sszeegyeztethetetlent. Sem apÀm elfogadhatatlan kÂsza marginalitÀsÀt nem tudtam elfogadni, sem nagyapa megÀllapodott, sz¡rke, banÀlisan kerekded ¢letformÀjÀhoz nem tudtam idomulni. De mindkettû irÀnt egyforma, folytonosan vÀltozÂ nosztalgia t´lt´tt el, hol egyik, hol a mÀsik, hol mindkettû irÀnt egyszerre. NagyvÀrosi boh¢m nincstelen dalnok akartam lenni egy vadszûlûvel befuttatott
verandÀs vid¢ki iparoshÀz ¢s a hÀtsÂ udvarÀn horganylemezekkel mennyd´rgû ¡zem
k´z´tt. Olyan, mint a àt´bbiekÊ. °s olyan, amilyen csak ¢n lehetek egyed¡l a vilÀgon.
Szertelen ¢s m¢rt¢kletes. Megel¢gedett ¢s kiel¢gÁthetetlen. Istenek kedvence ¢s istenek Àldozata. Aki k´zben az àegyszerü emberekÊ h¢tk´znapjaiban melegszik. °s mind
a kettû elûl menek¡ln´m kellett. °s hovÀ menek¡lhettem volna? Ha nem valahovÀ a
vilÀgirodalom f¢lelmes labirintusÀba? Ahol mÀig is t¢velygek...
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(Y)
àKit¢rûÊ
DiÀkkoromban ezt m¢g a legalitterÀlisabb osztÀlytÀrsaim is egybûl ki tudtÀk vÀgni.
Olyan sz¢p volt. Sz¢p ¢s egyszerü. Mi a ballada? Trag¢dia dalban elbesz¢lve. így aztÀn
semmit nem kellett tudni a balladÀrÂl. Ilyenek az irodalomtudomÀny (r¢gebben lÀsd:
eszt¢tika) legszerencs¢sebb ¢s legzseniÀlisabb talÀlatai. Ha jÂl eml¢kszem (mÀris elszÂlta
magÀt ÁrÀsom n¢ma nemtûje, hiszen eml¢kezni fogok, ha nem is mindig jÂl), szÂval, ha
jÂl eml¢kszem, a àt¢telÊ Greguss çgosttÂl szÀrmazik. De az sem volt rossz, hogy: Sz¢p
az, ami ¢rdek n¢lk¡l tetszik. Ezt is egy csapÀsra meg lehetett tanulni ¢s el sem lehetett felejteni mindhalÀlig, m¢g annak sem, aki k¢sûbb megtudta, hogy ez nem Immanuel Kant
talÀlmÀnya, csak egy nagyon talÀl¢kony fej¢, aki a mester bonyolult levezetû k´rmondatÀt ilyen mer¢sz, a szerzûvel szemben kegyetlen, Àm a nebulÂkhoz kegyes csonkolÀsnak vetette alÀ. SzÂval, lehetett tudni, mi a ballada, ¢s mi a sz¢p. De azt (megint csak: ha
jÂl eml¢kszem) sosem tudtuk meg, mi az ´n¢letrajz. P¢ldÀul az °N, FELLINI, amit most
olvasok. Vagy p¢ldÀul ez az eny¢m, amit, jelen ÁrÀsom cÁm¢nek ellen¢re, sosem fogok
megÁrni. Mi hÀt az ´n¢letrajz? PrÂbÀljuk meg. Ö la maniªre de Greguss çgost. Mondjuk:
°let¡nk kacatjainak legsikeresebb Àrver¢se. Vagy: Az ¢let halÀl Àltali ellenjegyz¢se. MegÁratlan
sz´veg korrektÃrÀja. KapkodÂ csomagolÀs utazÀs elûtt. SzervÀt¡ltet¢s magunkbÂl ´nmagunkba.
Stb. Stb. Stb. Mondjuk: Arc-Kendûz¢s, vagy Arc-VÀltÀs, Arc-Torzulat, Arc-MÀsÁtÀs ä aminek
Paul de Man minûsÁti egy tanulmÀnya lefordÁthatatlan cÁm¢ben (De-Facement). Lehet
folytatni. A megÁt¢l¢se minden esetben paradox. Akkor is jÂ, ha rossz. Akkor is rossz, ha jÂ.
Fellini¢, amelyet most olvasok, mindenesetre ilyen. TovÀbbÀ m¢g egy paradoxon
terheli. CÁm¢t meghazudtolva ä nem a szerzûje Árta. Egy mÀsodik szem¢ly besz¢l elsû
szem¢lyben, aki nem az û szem¢lye. Illetve: az¢, aki nem Árta. Igaz, mÀr ilyet is lÀttunk.
° N, CLAUDIUS. írta: Robert Graves. (Olvastam gimnazistakoromban.) De az nyilvÀnvalÂan fikciÂ. Az ÁrÂ elk¢pzeli, hûse mit Árt volna magÀrÂl. Itt viszont a narratÁva hûse
azt is elmondja, ki Ár rÂla ä Ãgy, mintha û maga ÁrnÀ. Csak azt nem mondja el (a hûs
vagy az ÁrÂ?), milyen valÂsÀgos kapcsolatban Àll (valÂsÀgosban ä hiszen nem fikciÂrÂl,
hanem ¢ppens¢ggel dokumentumrÂl van szÂ) a fiktÁv ÁrÂ ¢s a t¢nyleges ÁrÂ. így aztÀn az
olvasÂ hiteless¢ghiÀnyban olvassa azt, aminek elsûsorban a hiteless¢ge volna az igazi
¢rde(me)kess¢ge. Ez rossz. (Vagyis ä mint mÀr megÀllapÁtottuk [ha szabad t´bbes szÀmot hasznÀlnunk]: mint minden ´n¢letrajz.) De ennek ellen¢re: jÂ is ä mint minden
´n¢letrajz. Sût mi t´bb: sejtelmess¢ ¢s rejtelmess¢ teszi az a laza fÀtyol, amely a k¢t
nem azonos elsû szem¢lyt azonosÁtja, de egyben el is vÀlasztja egymÀstÂl. A Je-ben ott
van az Autre ä az Autre-ban a Je. Vagyis sajÀtos mÂdon szembes¡lhet¡nk a modern
szeml¢let immÀr halhatatlannÀ vÀlt kettûs ¢nj¢vel. De ugyanakkor ennek tudhatjuk
be a sz´veg sokszor bÀntÂ egyenetlens¢geit is. Ha szeretj¡k Fellinit, ¢s szeretni akarjuk
mint ´n¢letrajzÁrÂt is, nyugodtan a sz´vegÁrÂ rovÀsÀra Árhatjuk a szÀmtalan sek¢lyes
mondatot ¢s szÀmos ism¢tl¢st, ami a k´nyvben utunkat Àllja. °s az ´n¢letrajz-nem-ÁrÂ
javÀra az ugyancsak szÀmos remek mondatot ¢s helyenk¢nt nagyszerü ´nelemz¢seket
(m¢g ha netÀn a àvalÂsÀgbanÊ ¢ppen egy kÁv¡lÀllÂ elemz¢sei is). Mindezt csak p¢ldak¢nt a kettûs olvasat jÀt¢kos ¢s tanulsÀgos lehetûs¢geire n¢zve.
°s mennyi csodÀlatos mondat van ebben a sz´vegben. Persze, hogy melyik mondat
csodÀlatos, azt az olvasÂ d´nti el. M¢ghozzÀ nem is csak àeszt¢tikaiÊ indÁtÀsbÂl. Minden
´n¢letrajz kicsit mindenki ¢letrajza is. Hogy ne legy¡nk tÃlsÀgosan kategorikusak, tegy¡k hozzÀ megszorÁtÀsul, hogy: àvalamik¢ppen".
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à°n, SomlyÂÊ a 145. oldal aljÀn botlottam sajÀt magamba. Ahol à°n, FelliniÊ (vagy
ki?) az apjÀrÂl Ár, ¢s azt mondja, a 8 °S F°L-ben meg AZ °DES °LET-ben k¢pzeletben
besz¢lget vele. °s Ágy folytatja: àAlig ismerem. Arra eml¢kszem legjobban, hogy nem
eml¢kszem rÀ.Ê Ezek azok a mondatok, amelyekn¢l az olvasÂ, az az olvasÂ, aki beleolvassa magÀt a k´nyvbe, egyszer csak kiolvassa magÀt belûle. MegÀll, ¢s hirtelen nem
a k´nyvben olvas tovÀbb, hanem an¢lk¡l, hogy ¢szrevenn¢ (legalÀbbis egy ideig), ´nmagÀban kezd olvasni. Mint a villamos (vagy vonat), mikor a mÀsik vÀgÀnyra z´kkenti
a vÀltÂ. Kit¢r. Ezt az eg¢sz àKit¢rûÊ-t (ahogy az alcÁm jelzi) ennek kell betudnom. En¢lk¡l nem tettem volna ilyen ker¡lût. °n nem csak apÀm hiÀnyÀra eml¢kszem. BÀr ¢lesen
ki tudom vÀgni eml¢kezetembûl a hiÀny fÀjdalmas ÀbrÀit ä ahogy û vÀgta ki nekem a
karÀcsonyra nagy kartonpapÁrokra rajzolt ¢s kifestett autÂkat. MÀr ez a legutÂbbi hasonlatom is jelenl¢t¢nek eml¢k¢re utal. De ekkor, ennek a mondatnak a vÀltÂja ment¢n kezdtek tolulni bennem az egyes, egymÀstÂl elvÀlasztott eml¢kk¢pek. Ezekkel a
piros, k¢k autÂkkal, amelyek a hÃszas ¢vek mÀsodik s a harmincasok elsû fel¢bûl (¢s
-ben) bukkantak el¢m, a maguk m¢g nem Àramvonalas, hanem geometrikusan sz´gletes formÀikkal, a Neue Sachlichkeit stÁlusjegy¢ben: nagy Chevrolet kabriol¢k, Minderwertigkeitsgef¡hl kompenzÀciÂjak¢nt tÃlzottan luxus Austro-Daimlerek, villÀmgyors,
b´mb´lû (ä hallottam ¢n hozzÀjuk) kis Bugattik, f´l¢nyes m¢ltÂsÀgÃ emeletes Hispano-SuizÀk. Mert ¢n àfordÁtottÊ gyerek voltam. Akit karÀcsonyozni nem vid¢ki nagysz¡leihez visznek, hanem a vid¢ki nagysz¡lûktûl a pesti apjÀhoz. Apuka remek¡l rajzolt. SzÀmomra egyenesen csodÀlatosan. Hogy mÀsfelûl is megprÂbÀljam ¢rz¢keltetni:
autÂrajzait, k¢sûbb MolnÀr C. PÀl term¢szetesen nem ÀhÁtatos preraffaelita festm¢nyeihez, hanem ugyanez idû tÀjt a k¢peslapokban k´zz¢tett nagyvÀrosi mond¢n krokijaihoz v¢ltem hasonÁthatni. Mi¢rt ¢ppen autÂkat rajzolt nekem? °s valÂban mindig
csak autÂkat? °n csak erre eml¢kszem. Lehet, hogy az¢rt, mert akkor ez volt a moderns¢g paradigmÀja? Vagy tudta, persze, hogy rajongok az autÂk¢rt? Az ember csak
arra eml¢kszik ä amire eml¢kszik. Akkor m¢g sosem ¡ltem autÂban (ha jÂl eml¢kszem
ä ¢s nem csak a àhiÀnyraÊ). °s ha jÂl eml¢kszem, BoglÀron senkinek nem is volt m¢g
autÂja. Kiv¢ve a helyi vaskereskedû fiÀt, aki jÂmÂdjÀban fiatal ¢veit (valÂsÀgos ¢veket)
azzal t´lt´tte, hogy egy bÀdogbÂl eszkÀbÀlt mühelyk¢ben ugyancsak (majdnem) bÀdoglemezekbûl ¢s bÀdog àalkatr¢szekbûlÊ egy bicikli nagysÀgÃ àversenykocsitÊ (amolyan akkori àForma 1Ê-est) fabrikÀlt magÀnak, amelynek a rÀcsos hütûj¢n tekergû horganylemez szalagba belemaratta a vadonatÃj àmÀrkÀtÊ is, csupa nagybetübûl: SIMONOBIL (Simon Jenûnek hÁvtÀk). Az àutolsÂ napÊ, mondom, amikor is a futballpÀlyÀn
bemutatta a t´bb ¢vig k¢sz¡lt egy¢ni ¢s unikÀlis jÀrmüvet a boglÀri fiatalsÀg elûtt,
amelynek tagjai t´bb ¢ven Àt szurkoltak a mü sikeres elk¢szÁt¢s¢¢rt, k¢tszeresen is utolsÂ lett. A Simonobil karburÀtora rosszul volt r´gzÁtve (mondtÀk k¢sûbb), s egy kisebbfajta robbanÀs k´vetkezt¢ben ÀllÂ helyzet¢ben kimÃlt. TovÀbbra sem mutatkozott semmif¢le autÂ, GaÀl Gaszton urasÀg is csak hintÂban mutatkozott, mindig a Kast¢ly ¢s a
VasÃtÀllomÀs k´z´tt, a LÀtrÀnyi ÃtrÂl a VasÃt utcÀra fordulva. A LÀtrÀnyi utat csak
Ãgy Ártam ide, minden tovÀbbi n¢lk¡l, hogy ne mondjuk, minden eszt¢tikai tendencia
n¢lk¡l, ahogy j´tt. AztÀn, gondoltam, kit´rl´m, hisz nincs àsemmi ¢rtelmeÊ. LÀtrÀnyt
senki se ismeri. Aki meg ismeri, annak maga a semmitmondÂ banalitÀs. De mihelyt
ezt meggondoltam, mÀris vÀltÂra futott megint a gondolatom. Egyszerre Ãgy ¢reztem,
ha sohasem hallottam volna m¢g LÀtrÀnyrÂl, s egy sz´vegben vÀratlanul el¢m bukkan,
aprÂ borzongÀst ¢szleln¢k magamban: ha LÀtrÀny neve nem sz¢dÁt is az ÂceÀn robajÀval, mint Balbec¢ a kicsi Proustot, egy pici-icipicik¢vel m¢giscsak kitÀgul tûle a vilÀg.
Aki pedig ismern¢, mik¢ppen ¢n ismerem, annak ¢ppen azzal simogatnÀ meg a hÀt-
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gerinc¢t. Hogy visszavarÀzsolja a puszta n¢v, ami ût hozzÀkapcsolja. Mint ¢ppen most
nekem. MiÂta nem jutott eszembe az a tavaszi d¢lutÀn, amikor cs¢zÀn poroszkÀltunk
nagyapÀval LÀtrÀny fel¢ (mert r´vid ideig az is volt nek¡nk), nagypapa ¡lt a bakon,
¢n mellette egy jÂ lÂszagÃ vastag pokrÂcon. °s le nem vettem a szemem a lÂ rengeteg
farÀrÂl, amelyben az izmok megszakÁthatatlannak lÀtszÂ egyetlen ism¢tlûdû ritmusban mozogtak. Mint egy csodÀlatosan ´sszeszokott tÀncospÀr. AzÂta is a mozgÀsuk hatol bel¢m legm¢lyebbre az ÀllatokbÂl. A macskÀmrÂl nem is besz¢lve. Illetve, minden
elfogultsÀgtÂl mentesen, a minden macskÀk¢. ýk a mozdulatmüv¢szet kiskirÀlyai. Fûk¢nt, amikor mozdulatlanok. Mikor szoborrÀ mozdÁtjÀk ´nmagukat. Hogy aztÀn
egyetlen mozdulattal egy mÀsik szoborrÀ vÀljanak. Egy egyetemes Felidae-eszt¢tika
mindig t¢vedhetetlen, megejtû forma¢rz¢k¢vel.
ApÀm (hiszen ûrÀ eml¢kezem, akkor is, mikor netÀn ¢n is csak a àhiÀnyÀraÊ eml¢kszem) nemcsak karÀcsonykor fogadott a Krusp¢r utcÀban, sz¡let¢snapomon vagy m¢g
n¢hÀnyszor ¢vente lej´tt BoglÀrra is hozzÀm. Alig ment el, mÀris kezdtem vÀrni a k´vetkezû lÀtogatÀsÀt. De hogy m¢rt kellett neki a Scherz panziÂban megszÀllnia? Azt
soha ä vagy inkÀbb csak sokÀig nem ¢rtettem meg. Mikor, plÀne nyÀron, tele volt a
hÀz rokon vend¢gekkel, Pestrûl is a àLÀnyokÊ (nagy-nagyn¢nik¢im), PankotÀrÂl a KatÂ, CsurgÂrÂl a HajdÃ lÀnyok, Gyuszi, Zoli B¡krûl... Persze ezek mind nagypapa ¢s
nagymama csalÀdjaibÂl valÂk voltak. De ¢ppen a sz¡let¢snapom idej¢n soha senki.
Pedig akkor, november v¢g¢n m¢g ¡ress¢gtûl kongÂ k¡l´nszoba is volt a hÀzban. °s
persze anyukÀm. Erre nem gondoltam. Vagy ¢ppen nagyon is erre gondoltam,
annyira, hogy egyÀltalÀn nem akartam erre gondolni.
MÀr akkor is a hiÀnyt ¢reztem, fizikailag, mint az ¢hs¢get, mikor valaki elkÁs¢rt a
Scherz panziÂhoz (m¢g v¢letlen¡l sem anyÀm vagy nagypapa), valamilyen semleges
szem¢ly, ¢s àÀtadottÊ apukÀnak. A hiÀnyt, amely k¢t nap mÃlva jelentkezik majd (bÀr
mÀr most is ott ¡regesedik a gyomrom tÀjÀn, mint egy lyuk), mikor majd ¢rtem j´n
valaki, ¢s visszakÁs¢r. Apuka bizarr ajÀnd¢kait dugdosva, p¢ldÀnak okÀ¢rt egy elegÀns
pesti Ãridivat-¡zlet dobozÀban rejtûzû f¢l tucat szÁnes selyem zsebkendût, ami mikor
nagypapa megh´kkenve ¢s undorodva megszeml¢li, szÀmomra egyszeriben hat varasb¢kÀvÀ l¢nyeg¡l Àt a keze k´zt. ¹sszeszedem, visszateszem sz¢pen a sz¢p dobozba,
¢s soha t´bb¢ nem veszem elû. Mit is tehettem volna vel¡k? M¢g azt sem tudtam, hovÀ
dugjam. SehovÀ nem illettek. Sem apuka szomorÃ, s´t¢t, gangra n¢zû pesti lakÀsÀba,
sem nagypapa tisztes hÀzÀba, ahovÀ csak a szinte sosem hasznÀlt eb¢dlû falÀn ringatÂztak a festett faÀgon cs¡ggû tarka papagÀjok, egyed¡li luxusk¢nt, sem a mindenhol
olcsÂ luxussal hivalkodÂ panziÂba. Sehol sem voltak otthon. Ahogy apuka sem. Fûk¢nt
´nmaga ´nrontÂ ¢let¢ben nem. Ahol mintha csak mindig ez a verssor kongott volna:
Nem! Nem az ¢n ¢letem ez... Ezt akkor ¢n m¢g nem hallottam. De egy sz¡rke hÀborÃs
papÁrra nyomtatott kis versesk´tet¢ben, amire az egyik kredencben turkÀlva titokban
bukkantam rÀ, ezt olvastam, mintha orvul, bün´sen loptam volna valamit:
àñ f¡gg´ny s szÁnpad! K´nny¡ selymek,
amelyek sohasem felelnek.
Csak z´ngve, sÁrva deklamÀljÀk
az ¢let ´r´k, szent talÀnyÀt.Ê
°s ettûl fogva nem sz¢gyelltem tanÀcstalanul ¢s feleletre vÀrva a hat selyem zsebkendût. HasznÀlni nem hasznÀltam ûket. MÀr nem is gondolkodtam rÂla, mire valÂk.
Beleburkoltam ûket abba az à´r´k szent talÀnybaÊ.
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Start. BalÀzs AttilÀt olvasom,* az û szesz¢lyes, eksztatikusan szem¢lyes prÂzÀjÀra kapcsolok, a Start cÁmü r¢gi jugoszlÀviai k¢pes ÃjsÀgrÂl besz¢l, eml¢kezik, àfûleg csak az
eml¢kek vilÀgÀban l¢tez¡nk, ott botorkÀlunk, büz´l¡nk ¢s Ázel¡nkÊ, Árja; nekem vele k´z´s
eml¢keim vannak, ¢n is lapozgattam azt a k¢pes magazint, mely az exitÀlt JugoszlÀvia
szellemi sokszÁnüs¢g¢t ¢s vakmerûs¢g¢t, mond¢n Àrnyalatait illuminÀlja most a k´z¢pkorÃ, nem is olyan prÂzai eml¢kezetben. FÃjja a sz¢l a f¢nyes ÃjsÀglapokat, melyeken elf¢rt egymÀs mellett, egymÀst oldalba b´kd´sve spiritusz ¢s bagatell, ultramodern müv¢szet ¢s k´nnyen hatÂ erotika, tiszta h¡lyes¢g ¢s luciditÀs ä aztÀn egyszeriben
m¢lyebbre s¡llyed¡nk, provinciÀba, egy falusi budi ajtaja tÀrul fel, pontosabban a muzsikÀja hozza fel¢m szagait, hûfokÀt, l¢gk´r¢t. Attila ott ûrizgette ezeket az ÃjsÀgokat,
àk´v¢r dongÂk d´ng¢s¢ben, szÃnyogon-muslincÀn tÃl a hÀjas dongÂkra vadÀszÂ, ac¢lfonalas pÂkok halk mesterked¢sei k´zepette lapozgatottÊ, Árja. HiÀba olvasom tovÀbb a prÂzÀt, mely
novellisztikussÀ akar tekeredni, ¢s ravaszkodni kezd ä ott ragadok a budiban ¢s a budik
korÀban, ez a r¢szlet szÀmomra a madeleine-s¡tem¢ny, mely Proustot is eszembe juttatja nyomban, kikeresem a megfelelû r¢szt,** hosszabbra eml¢kszem, de csak n¢hÀny
sorra lelek a àkicsike helyis¢grûlÊ, melyet àsajÀtosabb s k´z´ns¢gesebb hasznÀlatra rendeltekÊ,
a gyermek Marcelnek azonban menhely¡l szolgÀlt, àtele volt Áriszillattal meg a vadribiszkebokor szagÀval, mert a bokor odakinn, a fal k´vei k´zt hajtott ki, s a f¢lig nyitott ablakon Àt
benyÃjtotta egy virÀgzÂ ÀgÀtÊ, igen, erre a behajlÂ Àgra eml¢kszem kristÀlyosan, valahol
k¢sûbb a reg¢nyfolyamban mintha r¢szletesebben is szÂ esne rÂla, lÀtom, akÀr egy Monet-t vagy Van Gogh kiv¢teles, japÀnosan virÀgzÂ, k¢sei mandulaÀgÀt, meg a szÁnekre,
illatokra eml¢kezem, a gyerekkori ¢s ´r´k magÀnyra.
àIdûnk¢nt ¢ppen az eml¢keink r¢v¢n ´lt¡nk testetÊ, Ágy Attila, àesz¡nkbe jut, hogyan is n¢zne
ki egy hÃs-v¢r, eleven ember, ¢s akkor megprÂbÀljuk k´vetni ä mint botor csip-csirk¢k a messzi,
borzas, kot-kotlÂst ä ezt a r¢gi, egyre tÀvolabbrÂl hÁvogatÂ, m¢gis sosem mÃlÂ eml¢kk¢petÊ. A StartrÂl csakhamar szÀguld is tovÀbb, mint egy versenyautÂ, ¢n azonban a csirk¢k meg a
tyÃkok nyomÀban tartok, a baromfiudvaron vagyok, f´ldes udvar, nincsenek Áriszek,
ribizli is csak valamivel arr¢bb, a kertben, van azonban hatalmas, gyerekszemmel n¢zve legalÀbbis mes¢s torma- vagy r¢palev¢l (van olyan, hogy vadr¢pa?), melynek vastag
leveleit a tyÃkok bûszen lyuggatjÀk, szeg¢ny levelek, mintha golyÂszÂrÂval lûtt¢k volna
kereszt¡l ûket, ¢s van trÀgyadomb, amit mifel¢nk gan¢nak neveztek, tetej¢n a maszatos tyÃkoknÀl sokkal szebb ¢s gonoszabb kakassal.
A gan¢ dombja m´g´tt, oldalvÀst balra helyezkedik el, ott magasodik fel, mint egy
katona, m¢regz´ld egyenruhÀban, rezd¡letlen¡l Àll ûrt az Àrny¢ksz¢k, f´nt a sapkÀjÀn
szabÀlyos feh¢r betükkel dÁszlik, hogy àWCÊ, mindig megcsodÀlom a dupla v¢t, melynek k¢t k´z¢psû szÀra pontosan metszi egymÀst, szigorÃ nagyapÀm nagy gonddal festett remekmüve ez, mik¢nt a budi z´ld k´dm´ne, jÂl csukÂdÂ, kallantyÃs ajtaja (àez
** BalÀzs Attila: START. NYöLSZíV ýRMESTER °S ANNA. Magyar Lettre Internationale, 1999. nyÀr.
** Marcel Proust: AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN. I. SWANN. Gyergyai Albert fordÁtÀsa. EurÂpa, 1961.
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volt az egyetlen hely, amelyet szabad volt bezÀrnom kulccsalÊ, Árja Proust), amelyet kÁv¡lrûl
nem lehet kinyitni, az ¡lûke tetej¢n a precÁzen illeszkedû fedû ä az û müve alighanem
az eg¢sz tekint¢lyes alkotmÀny, ez a àkorhatag Àrny¢kvilÀgÊ, ahogy Attila Árja stÁlusosan.
°s pontosan is, mert valÂban beÀzik, veri az esû, a hÂ, a nap, mint a magÀnyos ûrszemet, aki csak az Àrny¢kÀval tÀrsalkodik.
Gyorsan kell Àtszaladni a baromfiudvaron, ostorral a kezemben, mert nyomban rohanni kezd elûreszegezett csûrrel a piros kakas, dobogÂ szÁvvel szaladni (a mindenre
k¢sz kakas miatt), ¢s k´zben, fûleg, ha mezÁtlÀb vagyok, lehetûleg kiker¡lni a tyÃkszart
meg a libafost, ami Ágy valÂsÀgos hadmüvelet, ezek a p´tty´k most olyanok, mint az
aknÀk, nagy kudarc ¢rezni a lÀbujjak k´zt a kÁnosan buggyanÂ anyagot. K´zben jobbrÂl ugatni kezd a lÀncra vert kutya, akirûl nem tudhatÂ, mikor m¢rgeskedik ¢s mikor
vihÀncol szertelen¡l, balrÂl meg r´f´gnek, az orrukkal d´fk´dik az Âl ajtajÀt a ronda
disznÂk, ¢s Ãgyis tudom, hogy ki fogjÀk t´rni, kiszabadulnak, mik¢nt mÀr megt´rt¢nt
egyszer, ¢s akÀr a dinoszauruszok, Ãgy masÁroznak sz¢d¡lten, vaksin az udvaron, vadul belevetve magukat a trÀgyÀba vagy a pocsolyÀba.
Nagyot szusszanva kallantyÃzom be a budi ajtajÀt, v¢gre biztonsÀgban vagyok, m¢g
csak szemmel sem szÂlhat rÀm senki, mert nem is tudjÀk, hogy bent ¡l´k. LÀthatatlannÀ vÀltam. Szabad vagyok. Ez az ûrszem vigyÀz rÀm, ked¢lyes, ´reg katona, aki a
l¢gynek sem Àrt. Emberben ilyen szelÁd nincs is, kiv¢ve a nagyanyÀmat, aki nem ember,
hanem asszony. NagyapÀm talÀn a maga jobbik ¢nj¢t ¡ltette ide: most sok mindent
eln¢z, megenged, m¢g mintha dudorÀszna, a t¢rd¢n lovagoltatna is egy kicsit. F¢lig
szemet huny, az ujjai k´zt n¢z Àt, ahogy a szerb mondja, f¢lhomÀly van, a deszkÀk r¢sein,
a tetû meg a falak k´zt ¢s a szÁv alakÃ nyÁlÀson bes¡t a nyÀri nap, megtÀncoltatja a
porszemeket meg az aprÂ pih¢ket, amelyek a levegûben vannak. Ilyenkor kider¡l,
hogy mi mindennel van teli a levegû, ami k¡l´nben nem is lÀtszik. ParÀnyi kis l¢nyek,
kukacok, pici szÀrnyacskÀk laknak benne sürün, ¢s tÀncolnak. SzÁne is van a levegûnek: sÀrga, majdnem arany. Olyan, mintha j´nne: a sugarak ÀllandÂan j´nnek. A nap
adja ûket, magÀtÂl. JÂlesik ez a nem bÀntÀs, e vesz¢lytelens¢g, lÀm, a levegûben lakÂ
aprÂ l¢nyek is milyen Àrtalmatlanok ¢s csillogÂsak. Igaz, hogy a sarokban lakik egy
pÂk, amelyik mÀszik, ¢s elûfordul, hogy lemÀszik eg¢szen a lyukba is, ahonnan megcsÁphet, erre fel vagyok k¢sz¡lve, de Ãgy lÀttam, hogy bent az ¡lûke alatt csak kis pÂkok
laknak, akik gyÀvÀk, a nagy pÂkpapa kint marad, fenn a tetû alatt, a sarokban szeret
a legjobban, mert onnan jÂl ÀtlÀt mindent. Nem fog bÀntani, mert nagyon elfoglalt,
nem ¢r rÀ, j´n-megy, szû, javÁtgatja a valahol mindig szakadozÂ hÀlÂjÀt, egzecÁroztatja
a legy¢t, aztÀn alszik egyet. Beleragadt a hÀlÂjÀba egy l¢gy, az a foglya, azzal kell t´rûdnie, nem velem. Nem szabad bÀntani, mert ez az û helye, itt lakik r¢gÂta, de beenged.
Ha valaki azt hinn¢, hogy a budiban b¡d´s van, az t¢ved. EgyÀltalÀn nincs b¡d´s,
sût jÂ szag van, jÂemberszag-jÂasszonyszag, melegszag. Mint az ´regasszonyok¢ nyÀron, mint az eny¢m a hÂnom alatt. Ha benyÃlok, az ujjamra is rÀragad az ¢rdekes,
¢desk¢s illat. Az erjed¢s itt nem b¡d´s, ahogy a hordÂban ¢rû cefre, az alvÂ tej, a tyÃkÂl
sem az. (LeszÀmÁtva a ronda disznÂkat.) °s a kert illata is bej´n hÀtulrÂl, ahol tÀg a
deszkÀk k´zt a r¢s. LÀtni a futÂbabot, bekandikÀl, bedugja hosszÃ ujjÀt, a z´ldborsÂt,
a paradicsomot, tÀvolabb meg ott a mÀk meg a fÀk. °s a napnak is szaga van, friss,
szeles, szÀraz szaga. Az esûverte deszkÀk szÀradÀsÀnak is van szaga. Bezzeg lenn a s´t¢t
lyukban minden dohos, mint a pinc¢ben, nyÀlkÀs, iszamÂs, mint n¢mely hordÂk, kutak fala, csÃszÂs, akÀr a csatornapart ä az¢rt van sz¢pen elvÀlasztva a fenti, szÀraz, na-
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pos vilÀgtÂl. Onn¢t nem j´het fel semmi, senki, mert nincs l¢tra. Nem is mern¢nek,
mert nem szeretik a vilÀgossÀgot, megvakulnÀnak tûle. M¢g soha nem csÁptek meg.
Nem is lÀtnak fel, mondom, hogy vakok. A papa Ãgy csinÀlta meg a budit, hogy sose
tudjanak feljutni. Az egerek meg a b¢kÀk nem ott laknak. A s´t¢tekkel, akik ott bugyborognak, nem kell t´rûdni, mert unalmasak ¢s nagyon csÃnyÀk, meg butÀk is. °ktelen¡l butÀk, sokkal butÀbbak, mint a bolond P¢ter. Csak t¢len meg s´t¢tben f¢lek
tûl¡k, mert akkor ¢berebbek ¢s harapÂsak, olyankor gyorsan felugrok, ¢s futok. Nappal azonban mindig m¢lyen alszanak, hortyognak, van idû.
A v¢c¢ tiszta. Kellemesen simul a sÁkos, feh¢r deszkÀra a comb bûre. Nem szabad
lecs´ppenteni, mert akkor ragad, mint a b¢ka. Pontosnak kell lenni. Egy¢bk¢nt k¢nyelmes ¡l¢s esik itt, nyugodtan el lehet gondolkodni. Z¡mm´gnek a dongÂk, akik
t¢nyleg mindig k´v¢rek ¢s lomhÀk, d´n´gnek pilledten, zÃgnak a szÃnyogok meg a
muslincÀk, ¢rdekes, most nem csÁpnek ä talÀn megfenyÁtette ûket az ´reg pÂk ä, r´pk´dnek ki-be a tetû alatt. MeditÀciÂs zene hallatszik. Halkan zeng-z´ng az eg¢sz doboz.
A rovarok most nem ellens¢gek. A l¢gy is meg van fenyÁtve, nem olyan szemtelen. El
lehet gondolkodni p¢ldÀul a kakason, hogy m¢rt oly megb¢kÁthetetlen¡l ellens¢ges.
MÀs gonoszok is vannak, akik most mind kÁv¡l rekedtek. A felnûttek szava is csak tÀvolrÂl hallatszik ide, most nem parancsolgathatnak, hiszen lÀthatatlan vagyok. Azt csinÀlok, amit akarok. Megszidom, akit akarok, ¢s elmondom az igazat. Odaadtam a friss
keny¢r bel¢t a kutyÀnak, mert nagyon ´r¡lt neki. çtdobtam a krumplit a szomsz¢dba,
mert haragudtam, hogy vend¢gek j´ttek a bÀcsi¢khoz, ¢s fejen szerettem volna talÀlni
ûket. Nem ¢n t´rtem el a tojÀst, hanem elt´r´tt. De nem volt benne kiscsibe. Kutattam
a csokolÀd¢ utÀn, az¢rt, mert eldugtÀk. Ha hibÀs vagyok is, de nem annyira, mert az
nem lopÀs, ¢s majd meglÀtjÀk, ki a rossz.
A budi az igazsÀgt¢tel helyszÁne. Ahogy elvÀlik, de a lyuk r¢v¢n m¢gis k´zlekedik
egymÀssal a àfentÊ meg a àlentÊ, melyeket a popsim kapcsol ´ssze, Ãgy vÀlaszthatÂ
sz¢t, s l¢p vitÀra a jÂ meg a rossz, a bün meg az er¢ny, s kelnek pÀrbesz¢dre bennem.
Itt nincs Ãgy, mint mÀsutt, hogy àa gyereknek hallgass a neveÊ, àfelnûttnek nem szabad
mondanod, hogy hazudikÊ, àne feleseljÊ, àazt ¢n fogom megmondaniÊ, àneked ahhoz
semmi k´z´dÊ, àmit mondtam?!Ê, àfogd be a szÀdÊ, itt p´rbe szÀllhatok, elmondhatom
a kommentÀraimat, magyarÀzkodhatok, igazolhatom magam, ¢n is vÀdolhatok, szÀmon k¢rhetem, hogy akkor m¢rt dugtÀk el, ¢n kaptam, ha eldugtÀk, az azt jelenti,
hogy kutatni kell utÀna, kiigazÁthatom a tÃlzÀsokat, nem tÃrtam ´ssze a piskÂtÀt, hanem csak gyorsan kikaptam egyet, nekem is jÀr, hogy megmondhassam az igazat, itt,
f¢lig puc¢ran, a legyek meg a dongÂk k´zt nem hazudok, akkor hazudok, amikor Ãgy
n¢znek rÀm, hogy f¢ljek, amikor vÀrjÀk, hogy hazudjak.
Az igazsÀg nem egy darab valami, ahogy ûk ÀllÁtjÀk, az igazsÀg ilyen izgatott bizserg¢s a mellemben meg a homlokomban, az, amikor szabad feleselni, jÀrtatni a szÀmat,
visszan¢zni szemtelen¡l, be is lehet ismerni, hogy ilyen vagyok, rossz vagyok, de nem
egyformÀn. Hogy rossz vagyok, az csak annyi, hogy fenekem is van, kipisilem, ¢s k¢sz.
De a pisi sem annyira rossz, mint mondjÀk: megkÂstoltuk, papÁrt is ett¡nk hozzÀ, el¢g
rossz, de nem annyira. Nekik is van, csak Ãgy tesznek, mintha nem volna. Pedig lÀttam. Az ´v¢k m¢g sÀrgÀbb. A disznÂk¢ meg z´ld. Az aztÀn csÃnya! Itt folydogÀl egy
kis Àrokban, amit a papa Àsott, cs´r´g, mint a b¡d´s, z´ld kÁgyÂ. °s jobb leszek, ha
nem bÀntanak, ha szabad. Mert ha mindig tiltanak, akkor azt is tiltjÀk, hogy jÂ legyek.
Hogy szeressem a kutyÀt, begyüjtsem a tojÀsokat. °s egyÀltalÀn nem baj, hogy van
fenekem, ¢s kij´n belûle, aminek ki kell j´nnie ä a szÀjnak is besz¢lnie kell, amit kell.
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A fenekemnek is van szÀja. Olyan csÃnyÀkat Ãgysem mondok, amilyen sok csÃnya
´sszegyült ott lenn, mert ¢n sokkal szebb vagyok, sima a bûr´m, kerek a t¢rdem, viccelûdnek a lÀbujjaim, ¢s szeretem a mamÀt, akinek sz¢peket szeretn¢k mondani ¢s
adni. Igaz, hogy haragszok a kakasra meg n¢ha a KatÂ n¢nire, meg anyura, apura is,
gyakran, a mama azonban nem haragszik, ha haragszom, sz¢pen mondja, hogy nem
kell, ¢s legyint. MegmagyarÀzza. Az igazsÀg az, hogy ha valami rossz vagy jÂ t´rt¢nik,
¢s ¢n mindenf¢l¢t ¢rzek, majdnem sÁrok, kiabÀlok vagy vihÀncolok, akkor a mama azt
mondja, hogy jÂl van, nem baj. ý a rosszra is ezt mondja. JÂl van, hagyjÀtok azt a
kislÀnyt. Meg azt, hogy majd elmÃlik. Az igazsÀgok is elmÃlnak. A felnûttek azt hiszik,
hogy az az igazsÀg, ha valamire rÀmondjÀk, hogy àrosszÊ meg ànagyon jÂÊ, pedig nem
Ágy van, az igazsÀgok f¢lig titokban t´rt¢nnek, vÀltakoznak, meggyÂgyulnak ¢s elmÃlnak. Szerintem az az igazsÀgnak a k¢pe, ahogy a szobÀban J¢zus, a nagy J¢zus a szÁv¢re
mutat, csak az nem sz¢p benne, hogy mindig v¢rzik a szÁve, ¢s szÃrja a t¡ske, meg az,
hogy ´ssze van zÀrva a szÀja, ¢s nem besz¢l. Az igazsÀgot besz¢lni kell. Lehet, hogy û
is magÀban besz¢l, mint ¢n, csak nem lÀtszik rajta, mert mosolyog. Ha besz¢lne, talÀn
elÀllna neki a v¢rz¢s. Biztos neki sem volt szabad feleselnie. Most aztÀn Ãgy mosolyog
¢s Ãgy n¢z valahova, nem tudom, hova, mintha nem is ember volna.
NagyapÀm szÁnes k¢peket rajzsz´gezett vagy sz´gelt az ajtÂ belsû oldalÀra, naptÀrbÂl kiszedett tÀjk¢peket vagy bÀrmi nagyot, szÁneset, f¢nyeset. Ez el¢g szokatlan volt
a r¢sz¢rûl, aki nemigen mutatott eszt¢tikai ¢rz¢kenys¢get, ¢s nem szokott ä isten
ments! ä Àlmodozni, mi t´bb, viselked¢se sz¡ntelen a kem¢ny valÂsÀg¢rz¢k diadalÀt
hirdette. KizÀrÂlag az ¢vszakok, a napszakok ¢s az idûjÀrÀs vÀltakozÀsÀnak megÀllapÁtÀsa vitt a tekintet¢be n¢mi r¢vetegs¢get, egy¢bk¢nt mintha a szeme is Àsott, kapÀlt,
kalapÀlt, sz´gelt, az ¢let gyakorlatÀt int¢zte volna. A v¢c¢zû ember merengûhajlamÀt
azonban, lÀm, m¢g û is, akirûl a tapasztalati ¢s vilÀgn¢zeti szigor egyarÀnt s¡t´tt, elfogadta ¢s tiszteletben tartotta, a budi anya´l¢ben m¢g û is elandalodott, eml¢kezett
¢s elÀbrÀndozott egy percre.
Fiatalabb korÀban hajÂs volt, a DunÀn hajÂzott RegensburgtÂl a Vaskapuig, talÀn
ez¢rt vÀlasztott ki elûszeretettel tÀjk¢peket vÁzzel, hegyekkel, fÀkkal, melyek a becsurgÂ
esûtûl, fagytÂl, szÀradÀsoktÂl elvÀltoztattÀk szÁneiket, formÀikat. A budin ¡lû ember
szÀmÀra nem a rendes kvalitÀs a fontos, ezt BalÀzs Attila is bizonyÁthatja, akinek nem
okozott probl¢mÀt, hogy kedvenc StartjÀban a minûs¢g¢rz¢k abszolÃt anarchiÀjÀrÂl
tanÃskodÂn kevergett-kavargott, k¢pben ¢s ÁrÀsban, Makavejev ¢s Sophia Loren, Bruno Profazza ¢s Indira Gandhi meg a playboyos aktfotÂk, pedofÁlia ¢s Heinrich B´ll,
forradalom ¢s szakÀcsmell¢klet, szex-aprÂhirdet¢sek ¢s Warhol-essz¢, àa levegûbe felugrÂ ¢s ott vadul suhogÂ Bruce LeeÊ meg Duchamp àvadiÃj biciklijeÊ. A budiban mÀshogy alakul az ember koherencia-, integritÀs- ¢s minûs¢gig¢nye, mint egy¢bk¢nt. Az
integritÀst, ugye, mÀr maga a müvelet is megbontja, amit nem lehet szigorÃan, az egybetartÀsra ¡gyelve v¢gezni. Ellazulunk, megadjuk az anyagnak, ami az anyag¢, mozogjon a hajtÂmü, nem tartjuk vissza, nem tartjuk meg erûvel, az elhullajtÀs, az es¢s,
a veszt¢s itt term¢szetes. A szellem sem abroncs, ami arra valÂ, hogy ´sszefogjon, szorÁtson, g´rcs lenne abbÂl, mint ezt a sz¢kreked¢sek szorongÀsos-neurotikus eredete is
mutatja. Sz¢tes¢s, ´nelveszt¢s sem k´vetkezik be azonban ezen a kritikus, m¢gis b¢k¢s
helyen, nem kell f¢lni, a jÂl kifaragott lyuk ä pontos k´r ä nem nyel el. Besz¡remlik
a k¡lvilÀg ä a f¢ny, a sz¢l, kutyaugatÀs, kotkodÀcsolÀs ä, elûvigyÀzatossÀg n¢lk¡l is megtartjuk egyensÃlyunkat. Annyira kicsi nem vagyok, hogy beleeshetn¢k, ¢rzem az izmaimat, melyek erûfeszÁt¢s n¢lk¡l fenntartanak. Ha megadom az anyagnak, a testnek,
amit kÁvÀn, azzal egyidejüleg a lelkem is szabadon mozog, tekintetem hegyeken, v´l-
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gyeken vÀndorol, elidûzik a r¢szleteken, egy bikinis nûn p¢ldÀul, amit nagyapÀm szÀnd¢kolatlanul is odacsemp¢szett (majd ¢n is ilyen leszek, aztÀn n¢zhetnek), egy feh¢ren
szikrÀzÂ, hasas g´r´gorszÀgi katolikus templomon, egy csÂnakon, a f¢nyk¢pk¢k ¢gen,
amirûl tudom, hogy igazÀbÂl m¢g szebb. Ha szusszanok, bemozdul, megelevenedik
a k¢p is, mozognak a hegyek, vagy ¢n t´r´k utat a sziklÀk k´zt, ¢lesebben kirajzolÂdnak
a nû csÀbos formÀi, amilyen ¢n is leszek, ¢s Ágy fognak szuszogni utÀnam.
Mikor t¢nyleg majdnem olyan vagyok mÀr, kinûtt a mellem, ¢s tudom, hogy amit
lÀtok, az giccses fotÂ, ez ott akkor sem fontos; mell¢kes k¢rd¢ss¢ vÀlik, most nem Át¢lkezek, hanem igazsÀgot osztok, bontok. Kifogok n¢mely ¢rdekes r¢szletet, egy megkapÂ formÀt vagy szÁnt, tovÀbbugrok rÂla ä nincs t´k¢letess¢g, sem teljess¢g, most a
hegyek gyürûd¢se a csÃcs, most egy tarka napernyû ä rozogÀn, szellûsen, l¢gyszarosan
eg¢sz az eg¢sz. Az eszt¢tikumnak, az ÀhÁtott sz¢pnek, az azÃr ¢gnek ¢s vÁznek most is
jelentûs¢ge van, m¢gpedig nagy ä de a giccs, a rossz minûs¢g csak hÀmlÂ mÀz, mellyel
nem kell t´rûdni, lekopik, lemossa az esû ä, mik¢nt a hullad¢knak, annak is megvan
a helye.
A szellem nem olyasmi, ami tiszta. Nem tiszta a szellem. Ami az embertûl valÂ, semmi sem olyan tiszta, mint a sz¢l, a magas ¢g vagy a harmatos fü. (Kiv¢ve Mozartot.)
Ami nem tiszta, az nem okvetlen¡l szem¢t. Az ¡r¡l¢k, a por, a sÀr nem szem¢t. Az
indulat, az ¢rzelmek, a ki tudja, honnan fakadÂ, zavargÂ ¢rz¢sek, az ilyen-olyan gondolatok nem szemetek. A gyerek nem gondolja, hogy olyan nagyon rossz, ha retkes
a nyaka, pisis a combja, boldog, Àrtatlan Àlomba mer¡l vele. A szerelemben sem mocsok a vÀlad¢k, az izzadsÀg, a nyÀl, a testnedv. M¢g a vizeletcs´ppek sem.
A budiban ¡cs´rgû nem restelli a àtisztÀtalanÊ ¢rz¢kis¢g¢t. Annak legkezdetlegesebb formÀjÀt sem, a sz¢kel¢s pillanatnyi ¢lvezet¢t, a csorranÀs piciny k¢j¢t. Ezek jÂ,
meleg dolgok. A csorgÀs hangja nem csÃnya; jÂt¢konyan csobog. Baj lenne, ha r´stelln¢, meg is akadna a vilÀg kereke. A büzt az anyag szagÀnak ¢s nem àbüznekÊ ¢rzi.
Nem undorodik. Nem arrÂl van szÂ, hogy àa sajÀtjÀtÂlÊ nem, hanem arrÂl, hogy olyan
testi-lelki Àllapotba ker¡l, amelyben rugalmas az ÀtjÀrÀs a lenti meg a fenti, az alja meg
a f´le, a àmocsokÊ ¢s a àfens¢gesÊ k´z´tt. ForgÂajtÂ van k´zt¡k. Az egy¡ttÀllÀsuk evidens. Mondjuk, Ãgy ¡rÁt, hogy a szeme k´zben a festett felhûk´n legel, vagy a r¢sen
beszürûdû napsugarakat figyeli. Vagy egy legyet, mely, szeg¢ny, nemsokÀra a pÂk ÀldozatÀul fog esni. Eln¢zi, kinagyÁtja egy kiszÁvott l¢gy àcsontvÀzÀtÊ, megdermedt szÀrnyÀt. Vagy egy szûkes¢g àkidudorodÂ k´ld´k¢tÊ, àkeskeny combjÀtÊ, mint Attila, szemmel tartva a tÃloldali John Updike ànyÃlszÀjÀtÊ, àhatalmas orrÀtÊ is.
Proust àaz olvasmÀnynak, az ÀlmodozÀsnak, a sÁrÀsnak ¢s a gy´ny´rüs¢gnekÊ talÀlt mened¢ket a maga àk´z´ns¢gesebb hasznÀlatra rendeltÊ kis helyis¢g¢ben. A latencia kora ¢s ideje ez, amikor a nemi ´szt´n´k jÂl elvannak a t´bbi testi ¢s lelki funkciÂ k´rtÀncÀban,
nem t´rt¢nt meg a genitÀlis ´sszpontosÁtÀs, nem akarÂdzik a szex, ¢rz¢ki a behajlÂ Àg
is, az is jÂ, ha a kis (vagy nagy) ember v¢gigsimÁt a tulajdon combjÀn, milyen remek
dolog a bûr, erotikus a kicsit f¡lledt meleg a f¡lk¢ben ä àottÊ bizsereg ugyan valami,
de bizsereg a kulcscsont is, a f¡l m´g¢ simÁtott hajf¡rt, a lÀbujjak k´ze. Sût a szememben, az agyamban is bizsereg valami. Sejtem, hogy a papa az¢rt m¢gsem v¢letlen¡l
sz´gelte ki a bikinis nût, akinek f¢lig kivan a segge partja, ¢s lesz majd nekem is ilyen
kis piros bugyim, ¢s akkor ¢n is sz¢p leszek. Nem libafosba, hanem homokba s¡pped
majd a lÀbam ujja, ¢s nemcsak pisi lesz a combom k´zt, hanem valami finomabb, olyasmi, mint a selyem meg a fÀtyol. Napernyût tart majd f´l¢m egy f¢rfi. A bÀcsi meg a
f¢rfi k´z´tt az a k¡l´nbs¢g, hogy a f¢rfi mÀsk¢ppen mosolyog, valahogy jobban. Mint
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a kakaÂ meg a fagyi k´zt, k´r¡lbel¡l. A f¢rfi szebb lesz, mint apu, olyan lesz, mint
amikor egyszer r¢gen apu megpuszilta anyu t¢rd¢t. °s sz¢l is fog fÃjni, fÃjja a napernyût, mint itt a diÂfa lombjÀt, ¢s belefÃjja a hosszÃ hajam a f¢rfi nyakÀba. Akkor t´bbet
nem fognak Ágy lenyÁrni, k´rbe-k´rbe. °s soha t´bbet nem lesz a fejemen masni. °n
nem vagyok virÀg, mint anyu akarnÀ, emberbûl vagyok ¢n is. Van p¢ldÀul nyÀlam,
tudok k´pni. A papa is k´p. °n lÀttam sz¢p nyÀlat is. Kis gy´ngy´k vannak benne. De
a kutya nyÀla a legszebb, sokkal feh¢rebb fogai vannak, mint a papÀnak, olyan feh¢rek,
mint anyu¢i, csak nedvesebbek. Sokszor Ãgy lÀtom, hogy a kutya nevet, pedig azt
mondjÀk, hogy nem. A f´lnûttek nem szeretik a kutyÀt, rÀ se n¢znek, ¢s soha meg
nem simogatnÀk. Amikor d¢lutÀn mindenki alszik, ¢n jÀtszok vele, ¢s belenyÃlok a
szÀjÀba is, nem harap, mert adtam neki kenyeret. Tejet is adok neki, attÂl jÂ szagÃ a
szûre. Jobban szeretem, mint a macskÀt, mert a macska nem nevet, csak n¢z, ¢s k´nynyezik a szeme.
A kakas csÃnyÀn csinÀlja, ¢ktelen¡l rikoltozik, csapkod a szÀrnyÀval, m¢g meg is
csÁpi a tyÃk nyakÀt, aki szÀnalmasan vartyog. N¢melyik tyÃknak mÀr tisztÀra kopasz
a nyaka. Ottragad, nem bÁr elmenek¡lni. Nagyon csÃnya a lÀbuk is, sÀrga, hosszÃ k´rmü. A kakas erûszakos, a tyÃk meg buta. De °vi, a nagylÀny, nagyon sz¢p. Azt mondta,
hogy jÀtsszunk doktorocskÀt, ¢s hallgassam meg a szÁv¢t. Dobogott. Behunyta a szem¢t, mert rÀs¡t´tt a nap. HosszÃ haja van, mint a bikinis nûnek a k¢pen, ¢s van neki
mindene, lÀttam. Lefek¡dt a fübe, mert beteget jÀtszott. Adtam neki injekciÂt is egy
ÀgacskÀval, sziszegett tûle, ¢s rezegett a szempillÀja.
A budin ¡cs´rgû gyerek fantÀziÀjÀban lÀnc k¢pzûdik ÀllattÂl emberig ¢s oda-vissza.
Olyan No¢ bÀrkÀja ez, ahol hajba kapnak az Àllatok, zavarÀsszÀk egymÀst, nem minden anÀlis izgalom n¢lk¡l, ami, mint Freud mondja, szadomazochisztikus jellegü.
A budin ¡lû nem tagadhatja az erûszakot ä sem mint elszenvedû, sem mint okozÂ ä,
´sszeszorÁtja a fogÀt, az izmait, kidob, elvet, ¢s a fÀjdalmat is türi. K¢j¢rzetet okoz a jÂ
is, a rossz is. A finomsÀg is, a nyomÀs is. AkÀr kicsordulhatnak a k´nnyei. Nem tagadhatja az ÀllatisÀgot meg a fizikumot. Beszürûdnek az Àllathangok ¢s az anyag hangjai.
Puszta nyomÀs, tehetetlens¢gi erû, pottyanÀs, t´megvonzÀs. Kicsit fÀjdalmas, el¢gedett szuszogÀs, ¢s egy ponton ellenûrizhetetlenn¢ vÀlÂ anyagcsere. T´bbet nem lehet
visszatartani. Ny´g¢s, mormolÀs. SÂhaj. Az Àllatok nem sÂhajtoznak. Nyomban indul
ä startol ä a szublimÀlÀs. Nagyon kell a budiba a sz¢p k¢p. Kell az ÃjsÀg. K¢ssel szabÀlyos kockÀkra vÀgott ÃjsÀgpapÁr a sz´gre d´fve vagy az ¡lûdeszkÀra helyezve. Mindegy, milyen ÃjsÀg, de jobb, ha napilap, hetilap, Magyar SzÂ, 7 Nap. Elnyesett mondatok,
szavak, k¢pek. Ki kell ÂkumlÀlni, fel¢bred az intellektuÀlis kÁvÀncsisÀg, a rejtv¢nyfejtû
´szt´n. Semmi komoly, jÀtszhat az eszed. V¢gzed a dolgod, kicsit, nagyot, ¢s jÀtszol.
Puzzle a vilÀg. Minden eg¢szen mÀsk¢pp alakul, mint az ¢p, kinti ÃjsÀglapokon, mÀs
az ¢rdekes, mÀs az unalmas, kÁvÀncsivÀ tesz a csonoplyai asszonykÂrusrÂl szÂlÂ beszÀmolÂ, eln¢zed a mÀsf¢l, t¢sztaarcÃ, kiflimosoly-n¢nit, elcsodÀlkozol a hÀromhetes kishÁren, f¢lreteszed a versenyautÂt, ¢s kib´ng¢szed aprÂra a recept jobb fel¢t, nem
finnyogsz, ez most, ¢pp itt, egyÀltalÀn nem gusztustalan (¢ppen fent emlegetett Attila
mes¢lt egyszer a r¢gi szokÀsrÂl, hogy voltak, akik a budig´d´rbe lÂgatva àf¡st´lt¢kÊ a
libacombot), van smekkje. Ily felemÀs alapon ugyan elk¢szÁthetetlen ä nem mintha
bÀrmi pragmatikus szÀnd¢k fütene most, azon tÃl, ami term¢szetes. A kultÃra, a politika, a sport, a divat, Àllamf¢rfiak ¢s fûk´tûs asszonyok, minden a g´d´rben v¢gzi,
miutÀn n¢mi szadizmussal ´sszegyürted. Belûled is ott v¢gezte valami mÀris. A halÀltÀncmotÁvum is besz¡remlik a budifilozÂfiÀba.
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Ja ¢s a pokolviccek, a fejest ugrÀsokkal, boldog cigarettasz¡netekkel. Volt budi,
melyben vonatbÂl lopott MçV-hamutartÂt lÀttam, rajta kis fed¢l, akÀr egy miniv¢c¢.
Az orÀlis ¢s anÀlis fÀzis ilyen ´sszekapcsolÀsa, e cs´pp r´vidzÀrlatos robogÀs nyilvÀn
n¢mi ¢lvezettel jÀrhat, ¢s megoldhat bizonyos nagyobb dolgokat, nem tudom. A fekÀliÀs pokolcapricciÂk tudat alatti anÀlis vÀgyakrÂl ¢s tudatos f¢lelmekrûl Àrulkodnak?
A pokol bugyrairÂl, f´ld alatti helyszÁneirûl ¢s tavairÂl, az ¢g¢srûl ¢s a marÂ f¡strûl
szûtt k¢pzeteket az em¢sztûg´dr´k is inspirÀlhattÀk. A higi¢nikus angolv¢c¢ t´rli ezt
a fantÀziÀt, amitûl a budit hasznÀlÂ nincs megkÁm¢lve: neki t´bbnyire egy borzongÂ
pillanatra muszÀj belen¢znie a m¢lybe, ¢s mielûtt rÀcsukja a fedût, meggyûzûdik, hogy
pokol bizony k¢ts¢gbevonhatatlanul van, m¢gpedig nem is testidegen tûle.
De f¢lre a tr¢fÀval, Ágy Karamazov Ivan. àTerm¢szetesen minden emberben benne lakik a
vadÀllatÊ, mondja AljosÀnak hideg szenved¢llyel, àa lobban¢konysÀg fenevadja, a megkÁnzott Àldozat sikoltozÀsÀtÂl felgerjedû k¢j fenevadja, a lÀncÀrÂl elszabadÁtott, f¢kevesztett fenevad,
a fertûben szerzett betegs¢gek, a k´szv¢ny, a mÀjbaj ¢s a t´bbi fenevadja.Ê* Ivan fantÀziÀjÀban
a klozet àf´rtelmes helyÊ, àb¡d´s zugÊ, a bün´s, gonoszsÀggal Àtitatott, pokoli vilÀg metonÁmiÀja. P¢ldÀzatÀban egy megvert, megalÀzott kislÀny vacog ¢s retteg ott a hideg
s´t¢tben. Az anyja bekente az arcÀt az ¡r¡l¢k¢vel, ¢s rÀzÀrta az ajtÂt. Szimbolikusan
azonosÁtotta a fertûvel, rÀvetÁtette tulajdon àfenevadsÀgÀtÊ, ¢s kizÀrta. Ivant nemcsak a
theodicaea problematikÀja izgatja, hanem a projekciÂ pszichikai mechanizmusa is, az
´rd´gi k´r: elfojtom magamban a gonoszat Ãgy, hogy kivetÁtem, kivetem magambÂl
mÀsra, s ek´zben gonoszsÀgot müvelek, okozok. Hogy megszabaduljak a gonosztÂl,
besÀrozom (àleszaromÊ) a mÀsikat: gonosszÀ vÀlok ¢s azzÀ teszek. Ivan kozmikussÀ tÀgulÂ illemhely¢n a gonosz cirkulÀl; nem hisz a megvÀltÀsban, nem lÀtja, hogy szakadhatna Àt a circulus vitiosus. Mer¢szen belen¢z a budi k´r alakÃ nyÁlÀsÀba ä t¡kr¢be ä,
¢s elsz¢d¡l. A kislÀny fohÀsza csak gy´nge ny´sz´rg¢s.
¹rv¢ny nyÁlik abban a k´r alakÃ nyilÀsban, mely elnyel¢ssel fenyeget. Olyankor a
k¢pzelet a masszÀt fenevadakkal n¢pesÁti be. A gyerekkori retteg¢seknek is dominÀns
helye az illemhely, amikor az ablakbÂl, a r¢sen Àt benyÃlhatnak, alulrÂl felnyÃlhatnak
az emberbe. Ki¡rÁthetik, mÁg û ¡rÁt, sz¢tt¢phetik, ha kiszolgÀltatja magÀt. A s´t¢tben,
a hidegben ûsi f¢lelmek formÀlta Àrnyalakzatok laknak, mitolÂgiai sz´rnyek, akiktûl
menek¡lni kell, m¢gpedig a kellû idûpontban, sem elûbb, sem k¢sûbb, mert akkor
megsemmis¡lsz. A kihegyezett ¢bers¢g percei ezek, amikor a gyerek Ãjra àgyakoroljaÊ, hogy mikor kell ¢s mikor nem àengedniÊ, ezÃttal nem csak fiziolÂgiai szinten.
A k¢pzeletet is f¢ken lehet tartani, Àm ha szakad, el kell ereszteni a gyeplût. Nagyon
neh¢z, de egy kicsit a f¢lelmekkel is meg lehet tanulni bÀnni; ha szaladni kell, akkor
azonban iramlÀs! Micsoda diadal aztÀn becsukni magad m´g´tt az udvar l¢ckapujÀt,
majd a konyhaajtÂt: kint rekedtek! RÀborulsz a mama t¢rd¢re.
A mennyorszÀgot nyilvÀn azok a szÁnes, a nedvess¢gtûl hÂlyagos, l¢gyszaros nyomatok jelk¢pezik. N¢ha eg¢szen k¡l´n´s mintÀk ¢s szÁnek k¢pzûdnek Ágy. M¢g v¢letlen¡l sem ker¡lhet a budiajtÂra valami riportÀzsk¢p vagy portr¢fotÂ. VirÀg, tÀj, mezû,
nû, akÀr egy sÁel¢srûl valÂ sportfotÂ is j´het (àsÁparadicsomÊ jelig¢re), az Alf´ld´n
hegyvid¢k, hegyvid¢ken rÂna, PannÂniÀban inkÀbb tenger vagy alpesi tÂ, mint holtÀg
vagy csatorna. NyÀr van, ÀtvÀltozott a vilÀg, rovarokkÀ t´p´r´dtek a sz´rnyek. Idû:
rengeteg, zizeg, susog, mint a levelek a lombban, ¡lepem a legk¢nyelmesebb pozÁciÂban, kezemben ÃjsÀg, szemem a hegy ormÀn, meleg van, emberszag van, a poklokon
* F. M. Dosztojevszkij: K ARAMAZOV

TESTV °REK .

I. Makai Imre fordÁtÀsa. EurÂpa, 1975.
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trÂnolok, f´l´sleges szÂt senki nem szÂl hozzÀm, a hasam hÀlÀs, a k¢pzeletem szabad
ä voltam ¢n mÀr boldog?
àA Startok. Valaki ä ¢rz¢ketlen v¢gl¢ny ä nagyjÀbÂl elhasznÀlta ûket... Sz¢tt¢pkedte a felhalmozott lapokat a h¢t szük´s, kilencvenes esztendûben, a marad¢kot pedig levizelte. Ezt aztÀn a
t¢l j¢gt´mbb¢ fagyasztotta, a tavasz p¢pp¢ olvasztotta. A korhatag Àrny¢kvilÀg meztelen csigÀi
¡t´ttek rajta tanyÀt, ¢s f¡lbemÀszÂk k´lt´ztek alÀja. Pont Sartre szem¡vege alÀ, lÀtszÂlag c¢ltalanul ny¡zs´gni, mik´zben a budi virtuÀlis, zizegû szÀrnyÃ angyalai elr´p¡ltek mÀshovÀ.Ê
Egyenesen az ¢n eml¢kezetembe. A mi budink azÂta egyenlûv¢ vÀlt a f´lddel. Betemett¢k ¢s lebetonoztÀk a mitikus g´dr´t. LebontottÀk a szomsz¢dos disznÂÂlat.
Nincs t´bbet trÀgyadomb. Csak a kilyuggatott àoroszÊ r¢palev¢l volt meg (a meseb¢li),
amikor utoljÀra lÀttam a helyszÁnt. Az àûrszemetÊ is leterÁtett¢k, elt¡zelt¢k nyilvÀn, hacsak nem korhadozik m¢g mindig a kidûlt kerÁt¢s t´v¢ben, mint egy temetetlen hulla.
Az a lÀblÂgÀzÂ kislÀny nem eg¢szen olyan lett, mint a bikinis nû a k¢pen, a haja sem
nûtt meg olyan hosszÃra, ¢s nem hajol a nyakÀhoz a mosolygÂs f¢rfi. M¢g a tenger is
egy mÀsik orszÀgba k´lt´z´tt. Nincs semmi àdeÊ, ´rd´g ¢s pokol.
*
Ezen a ponton m¢gis megtalÀltam; a àbuditÂlÊ a k´nyvtÀrig kellett csak els¢tÀlni. Nem
a reg¢nyben, hanem a Contre Sainte-Beuve essz¢i k´zt rejtekezett, çlmok cÁm alatt:* vadribiszke helyett feh¢r orgonaÀg dugja itt be az ablakon illatos fej¢t. Eg¢szen mÀsmilyen
ez az illemhely, mint a mi budink; a combrayi kast¢ly padlÀsÀn helyezkedik el, ¢s f¡gg´ny leng az ablakÀn, ahonnan valÂdi erdûkre, dombokra, folyÂra lÀtni, bÀr olyanok,
àmintha szembogaramban a valÂsÀgot n¢lk¡l´zve egyszerüen visszaverûdn¢nekÊ. De van itt is
àl¢gyz¡mm´g¢sÊ, àszÃnyogd´ng¢sÊ, illatok, nedves ¢s keserny¢s szagok, nap, belengi az
eml¢kez¢st àaz ¢letkor k´lt¢szeteÊ, izgalmak, szusszanÀsok, à¢lvezetes zavarÊ, àmagÀnyos
´r´mÊ. TÁz-, majd tizenk¢t ¢ves a gyerek ä a kisfiÃ ä, aki Ãgy izgul, hogy majd' meghal,
mik´zben elûcsalja magÀbÂl az àopÀlsugaratÊ, mely Proust leÁrÀsÀban a sz´kûkÃt sugarÀra ¢s a virÀgzÂ, fiatal orgonaÀgra rÁmel. Ez¡st´s sÀvja olyan, àmint a tiltott gy¡m´lcs a
TudÀs fÀjÀnÊ; àegy idûre ennek k¢p¢re alkottam meg magamnak az ´rd´g´tÊ, Árja.
Proust r´vid essz¢je, durvÀn szÂlva, a latencia korÀnak tünt¢t ¢s a pubertÀs bek´sz´nt¢t jÀrja be; napszak- ¢s ¢vszakvÀltÀsok villÂdznak a mind´ssze n¢hÀny oldalon.
Egy ambivalensen ÀbrÀzolt, egyszerre rettegett ¢s ´r´mmel fogadott, egyszerre valÂdi
¢s Àlmodott, tÁz¢ves kori hajnyÁrÀsi epizÂd (kasztrÀciÂs szorongÀs ¢s annak kompenzÀciÂja) elûzi meg az im¢nti diadalittas, nagyfiÃs, tizenk¢t ¢ves kori r¢szletet, melyben
az orgonaillathoz àhozzÀkeveredett valami keserny¢s szag, a n´v¢nynedv szaga, mintha let´rtem
volna egy ÀgatÊ. NyÁrÀs, t´r¢s, t¢p¢s, veszt¢s ä ¢s àismeretlen ´r´m´kÊ s f¢lelmek megnyÁlÀsa, a kettû egy¡tt. Ez az az idûszak, amikor àa vilÀg tengelye mÀs helyre tolÂdottÊ.
Az elmÃlt ¢rz¢sekre Àlmainkban eml¢kez¡nk vissza; az eml¢k is Àlom. Az ez¡stsÀvbÂl
(àamilyet az ´k´rnyÀl vagy a csiga hagyÊ), Proust àmegfoghatatlan, v¢gelÀthatatlanul nyÃlÂÊ
ez¡stszÀlat gombolyÁt, melynek rajzolatÀbÂl az ´rd´g, de a kardos meg az ¡dv´zlû angyal k¢pzete is egyarÀnt kialakÁthatÂ. Elj´n az idû, amikor minden elvÀlik. Az idû elvÀlaszt. Az Àrny¢ksz¢ken, ahova bekandikÀlt a futÂbab (az ¢gig ¢rû paszuly), ezt m¢g
nem tudtam, de a mainÀl m¢lyebb (mÀra mÀr kif¡rk¢szhetetlen) ¢rz¢sekkel motyogtam Ãjra meg Ãjra, taglaltam ¢s k¢pzeltem kicsit mindig mÀsk¢pp, hogy mi sz¢p, mi
jÂ, ¢s mi mindent fed az igazsÀg.
* Marcel Proust: çLMOK , SZOBçK , NAPPALOK (CONTRE S AINTE-B EUV E ). LÂrÀnt Zsuzsa fordÁtÀsa. Filum KiadÂ,
1997.
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Kukorelly Endre

LET S NEM EZEKET
ISM°TELGETIK
(1)
Ha kimegyek a hÀz el¢, ropog
a februÀri
hÂ alatt a j¢g,
most ez van, pont ez a kev¢s lesz kicsit
nekem ¢pp
mindenbûl el¢g,
kimegyek, aztÀn meg vissza, vagyis
hÀt inkÀbb nem
megyek ki,
nincs nagy j´v¢s-men¢s, a j´v¢ssel is Ãgy
van, hogy ide se
nagyon j´n senki,
a domb alatt nem is jÀrtam m¢g,
nem tudom,
hogy pontosan mi
van ott, biztos erdû, egy
kanyargÂs autÂÃt, itt maradni
itt maradok, ez jÂ lesz, Ãgy is kell, Ãgy illik,
hogy legalÀbb
nekem tess¢k,
nem fogom szÀmolgatni, ami nincs, hogy m¢g mennyi
van hÀtra, hÀny
milliÀrd egys¢g,
maradok, nem v¢letlen¡l, de nem is
valami szelÁdvad elhatÀrozÀsbÂl,
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nem szÂrakoztatom magam azzal, hogy hol lenn¢k m¢g
enn¢l is inkÀbb
valahol mÀshol,
majd nyilvÀn olvad, kis¡t, f´lszÀrad,
aztÀn megint
elÀzik sz¢pen
az eg¢sz, itt ¡cs´rg´k a napon egy nem tÃl k¢nyelmetlen,
de nem is
k¢nyelmes sz¢ken
eg¢szen nyÀrk´z¢pig, ha van egyÀltalÀban k´zepe,
¢s nem csak
v¢ge a nyÀrnak,
¢s ha t¢nyleg akad olyan m¢g, akire
igazÀbÂl ennyire
sehol se vÀrnak.
(2)
Ez egy vilÀg itt. Egy csinosabb darab.
Nem mondhatni,
hogy sok vilÀgok.
Egy oldal. Nyugodtan nem vadulnak, nem
nagyon csavarjÀk
f´l a lÀngot.
Aki itt van, azt nem annyira, de
m¢giscsak fizeti
müv¢szet¢rt
a nem tudom, kicsoda. A t´bbiek. Az
fizet, aki semmit
sem ¢rt.
K¢pgyÀr, k¢pzelû-ipar, azok meg
maximum k¢peket
ha vÀgnak,
az ¢n ebbûl egy Àrva szÂt sem ¢rtek fizet
az ¢n pedig
szarok rÀdnak.
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Na jÂ, leÀllok errûl a vonalrÂl,
Ãgysem tudom
jÂl elmondani
a nincs is mit. Hogy Ágy van kitalÀlva. Pont
az van kitalÀlva, ami.
Ezt a l¢tezû legszebb leosztÀst.
Minden leosztÀsok
legszebbike.
BombÀznak is. Az nem sz¢p. 99.
mÀrcius huszonnegyedike.
(3)
Az a k´zepes t´meg ¢n, ahogy nem tÃl
gyorsan, nem
is lassan
igyekszik elûre a kora esti, egyforma k´rÃti
forgatagban,
ahogy mÀs k´zepes t´megeket
od¢bbtol,
sz¢jjelvÀlaszt,
mÀr nem veszi ¢szre, de m¢g nem
szokta meg
ezt a vÀrost,
nem lÀtszik lenni kapcsolatban olyan (de
milyen?) nagyon
semmivel,
van vagy nincs, nincs, van, van, amire figyel,
¢s van, hogy
nem figyel,
arra se, hogy m¢gis mi volna neki valÂ,
azt Ágy nem lehet
pontosan kivenni,
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egy kis legcsÃnyÀbb szÁnek
¢s elkopÀsok
k´z´tti semmi,
¢s ezek a soha
meg nem
szokhatÂ szagok
a meg nem
szokhatÂ
zajban,
ez a nem valami biztos mozgÀssor.
Olyan nem biztos,
hogy vagyok
¢s nem
biztos, hogy
baj van.
Biztos nem. Nem. De. L¢pcsû. Vagyis
jÀrdaszeg¢ly. Onnan
lel¢pni legyen.
°s aztÀn. Most mÀr forduljon be azon a
sarkon. Valami
enn¢l jobb helyen.
Nyisson be egy kapun. Csupa
felhû az ¢g.
A lÀmpÀkat
f´lkapcsoljÀk. AztÀn hajnalban le. Az milyen ¢rz¢s lehet. Kicsit
elûtte m¢g, aki
kapcsol, kivÀrhat.
1999. jÃnius 2.
Stuttgart, Schloss Solitude
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L¢derer PÀl

AZ EMPIRIKUS SZOCIOLñGIçRñL
MINT SZ°PIRODALMI MESTERS°GRýL (I)

Az¢rt ez a Karinthy t¢nyleg zseniÀlis!1 S ekk¢pp a szociolÂgus szÀmÀra hasznos olvasmÀny. Itt van p¢ldÀul A H°LIUMATOM ELEKTROLíZISE A KVANTUMELM°LETBEN (szemelv¢ny dr. BÀjv´lgyi Armandnak a Tud. Akad¢mia Àltal koszorÃzott n¢pszerü F IZI Kç-jÀbÂl), mely szerint:
àa lÀngolÂ napf¢ny, melyrûl oly sz¢pen Árja a k´ltû:
L¢ted vilÀgÁt, mint az ¢gû
Nap, de szem¡nk bele nem tekinthet...
fel¡lete ismer csak akkora fesz¡lts¢get, mint amekkora itt izzik ¢s fesz¡l, e parÀnyi t´megek
k´zt, mikor egy egyszerü, de hûnrezgû h¢liumatom vonzza ¢s hÁvja ¢s szorÁtja magÀhoz, mint a
r¢szeg, boldog szerelmes, a k´r¡l´tte keringû elektronokat, melyeknek rezg¢si sebess¢ge, mint lÀttuk, arÀnyos a szerelmes atommag fordÁtott n¢gyzet¢vel!...Ê2
A sz´veg zseniÀlisan abszurd.3 °rdemes elgondolkodni: mi¢rt? NyilvÀnvalÂ, nem
el¢g annyit megÀllapÁtani, hogy az àegzaktÊ tudomÀnyok szakk´zlem¢nyei nem ily stÁlben ÁrÂdnak: sem a term¢szet-, de a müszaki ¢s orvostudomÀnyok publikÀciÂs fÂrumai
sem engednek hasÀbjaikon àhûnrezgûÊ bozonokrÂl vagy àr¢szeg, boldogÊ retrovÁrusokrÂl informÀlni, vagy ä horribile dictu ä arrÂl, hogy a szakÁtÂszilÀrdsÀgot hogyan befolyÀsolja az anyag àszerelmesÊ volta. ¹n´k k´z¡l sokan talÀn azt mondjÀk majd, an¢lk¡l, hogy v¢giggondolnÀk, mit is mondanak: az¢rt abszurd, mert egy term¢szettudomÀnyos k´zlem¢nyhez nem illik ez a stÁlus ä sût semmif¢le àstÁlusraÊ nincs sz¡ks¢ge, hisz' ahhoz, hogy megÀlljon a lÀbÀn s megfeleljen magÀ¢rt, nem kellenek neki
àformai mankÂkÊ. E lekezelû v¢lem¢ny alapjÀn pedig stÁluson v¢lhetûleg azt a nehezen
tetten ¢rhetû, rÀb´k¢ssel nehezen azonosÁthatÂ valamit ¢rtik, aminek iskolÀzott ismeret¢ben nem magÀbÂl az informÀciÂbÂl, miszerint a k´ltûnek szÁve sajog, mert egy
bizonyos bestia nem szereti ût viszont (ilyen informÀciÂ ä el¢g gyakori eset l¢v¢n ä
elvileg bÀrkitûl szÀrmazhat), de a vers konkr¢tan adott megfogalmazÀsmÂdja miatt, bÀrmennyire rejtegess¢k is elûl¡nk a k´ltû kil¢t¢t ä adatv¢delmi biztos ide vagy oda! ä,
m¢gis meg tudjuk mondani, ki az, aki rettenetesen kiakadt ÀllapotÀt az embereknek,
Ám, tudtÀra adta.4
Tegy¡nk prÂbÀt! F´lid¢zn¢k n¢hÀny sz¢pprÂzai sz´veget. NyilvÀn nem csak az lesz
vilÀgos ´n´k elûtt, hogy nem ugyanaz a szem¢ly az ÁrÂjuk, szerintem arra is rÀj´nnek
majd, kik a szerzûk.
(no 1) àA KÀrpÀt szÁne itt mÀr s´t¢tz´ldre vÀlik, ¢s sürün mutogatja hÂf´dte v´lgyeit, szakad¢kait, mint egy sz¢p asszony g´mb´lyü vÀllait. A csÃcsoknak m¢g emberi ÀbrÀzatuk van
messzirûl, csak ha sokÀ n¢zi ûket az ember, akkor lÀtja, hogy nem horgas orrÃ, hegyes s¡vegü,
meredt szemü lengyel vit¢zek ûrk´dnek odaf´nt elÀtkozottsÀgban, hanem csak k´vek, k´vek, meg
sziklÀk. Csak m¢g annak a hegynek van emberi ÀbrÀzata ezen a tÀjon, amelynek orrlyukaibÂl a
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dermesztû sz¢l szokott v¢gigszÀguldani a fennsÁkon, hogy a rozsok ijedten lapulnak a f´ldh´z, ¢s
a PoprÀd vize els´t¢tedik.Ê
(no 2) àLukÀcs bement a hÀtulsÂ hÀzba, s le¡lt az asztal mell¢. Letette f¢l´kl¢t az asztalra,
mÀsik kez¢t a t¢rd¢n nyugtatta, s Ãgy meg¡lt maga el¢ meredve, mintha a sajÀt hetvenesztendûs
nagyapja volna. A menyecske ¢szrevette, hogy az ura nem mozog, mert mÀskor az volt a szokÀsa,
hogy legel¢bb is a csizmÀt rÃgta le a lÀbÀrÂl, de most talÀn ¢hes, vÀrja a vacsorÀt. Sietett hÀt a
k´cs´g aludttejjel, s a f¢lkenyeret is levette a tÀlasrÂl, odarakta az ura el¢ az asztalra. LukÀcs
sokÀig meg se mozdult, csak bÀmult maga el¢. A kalapja le volt hÃzva a homlokÀba, s Ãgy ¡lt,
mint egy vad.Ê
(no 3) àHogy ker¡lt ide? Mikor? Nem lehet tudni. Egy reggel csak itt Àcsorgott a falhoz tÀmaszkodva. Egy ¢jszaka vÀnszoroghatott fel a hÀtsÂl¢pcsûn? Valaha itt lakhatott. Megvolt a maga
helye egy szobÀban. AztÀn meguntÀk ¢s kiraktÀk. A t´bbieket m¢g csak türt¢k valahogy, de û mÀr
tÃlsÀgosan lerobbant. A tÀmlÀja meghasadt. Eladni se lehetett. Megd¡h´dtek rÀ, kihajÁtottÀk.
Egy ¢jszaka levitt¢k a hÀz el¢ ä ki a hÀz el¢. Egy darabig ott ÀlldogÀlt. AztÀn eltünt. MÀr el is
felejtett¢k, amikor egyszer csak visszasomfordÀlt. Honnan? Mif¢le roncsteleprûl? Mindenesetre
¢jszaka j´hetett azzal a rossz lÀbÀval.Ê
(no 4) àA hobbijÀn kereszt¡l kell elmarni ä mondtam ki a k¢zenfekvû megoldÀst. A k´nyv
nagy Ãr ä folytattam kev¢lyk¢n, belevalÂ k´nyvekkel ¢n a legelnyüttebb emberpÀrt vagy mÀs csoportosulÀst is lend¡letbe hozom. MeglÀtja, k´nyv, hangulatvilÀgÁtÀs, Calvados, s az ´n hanyagolÂ
f¢rje csak Ãgy t¡zelni fog a szabadsÀg ¢s szerelem irÀnt. SzociÀlis ¢rz¢kenys¢g plusz petting. De
vigyÀzzon ä mozdultam akaratlanul is fenyegetûen, a k´nyv vesz¢lyes is, mert ha mÀr a tüz lobog,
legyen fa is elegendû. Az asszony magabiztosan kacagott: Vagy mÀs gyÃl¢kony anyag. Nem szÂltam semmit, minek mindig a legrosszabbra gondolni; lÀttam ¢n mÀr ¢jjeliûrt nappal meghalni,
no mindegy.Ê
Ahhoz azonban mÀr valÂszÁnüleg a m¢goly magas iskolÀzottsÀg sem el¢g, hogy valaki k¢pes legyen megÀllapÁtani, kik azok az ugyancsak nem akÀrkik, Nobel-dÁjas fizikusok, akik az alÀbb k´vetkezendû mondatokat ÁrtÀk. Van egy fogadÀsom egy f¢l konyak erej¢ig: legyenek bÀr ¢ppoly jÀratosak a term¢szettudomÀnyokban, mint a magyar sz¢pirodalomban, hacsak ä merû v¢letlens¢gbûl ä nem ismerik konkr¢tan az alÀbbi mondatokat, nem lesz semmi, ami ÃtbaigazÁtsa ´n´ket, s nem fogjÀk kitalÀlni, ki a
szerzû.
(no 1) àA legegyszerübb eshetûs¢g az, hogy egy f¢nykvantum eg¢sz energiÀjÀt egyetlen elektronnak adja le; tegy¡k fel, hogy ez valÂban elû is fordul. Ne zÀrjuk ki azonban azt az eshetûs¢get
sem, hogy egyes elektronok a f¢nykvantumok energiÀjÀnak csak egy r¢sz¢t veszik Àt. A test belsej¢ben mozgÀsi energiÀval bÁrÂ elektron akkorra, amikor ki¢r a fel¡letre, mozgÀsi energiÀjÀnak
egy r¢sz¢t elveszti. EzenkÁv¡l fel kell t¢telezn¡nk azt is, hogy minden egyes elektronnak a testbûl
valÂ kil¢p¢skor (a testre jellemzû) P kil¢p¢si munkÀt kell v¢geznie. A testet a normÀlis irÀnyÃ
legnagyobb sebess¢ggel azok az elektronok hagyjÀk majd el, amelyek k´zvetlen¡l a fel¡leten normÀlis, vagyis a fel¡letre merûleges irÀnyÃ gerjeszt¢st kapnak.Ê
(no 2) àLÀttuk, hogy a mÀgneses rezonancia egyik hatÀsa az, hogy Ts spinhûm¢rs¢kletre melegÁti fel a spineket. Ez a spinhûm¢rs¢klet magasabb a k´rnyezet normÀlis hûm¢rs¢klet¢n¢l, k´vetkez¢sk¢ppen a spinek mÀr nincsenek termikus egyensÃlyban a ÏrÀcsÎ-csal. De a rÀcs hûmozgÀsÀnak hatÀsÀra a spinek igyekszenek Ãjra felvenni a termikus egyensÃlyt a k´rnyezettel. ValÂban, midûn megszakÁtjuk a vÀltakozÂ t¢r hatÀsÀt, megÀllapÁthatjuk, hogy a spinek Ãjra egyensÃlyba ker¡lnek, idûben az exp (-t/T1) f¡ggv¢ny szerint; ezt ÏrelaxÀciÂsÎ folyamatnak nevezz¡k.Ê
(no 3) à[¹n] emlÁti azt a neh¢zs¢get, amelyet a q-t¢r hullÀmainak hÀromnÀl t´bb dimenziÂ
eset¢ben a k´z´ns¢ges hÀromdimenziÂs t¢rbe valÂ vetÁt¢se ¢s ottani fizikai ¢rtelmez¢se okoz. Ezt a
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neh¢zs¢get mÀr hosszabb ideje sÃlyosnak ¢rzem, de azt hiszem, siker¡lt v¢gre legyûzn´m. Fizikai
jelent¢se v¢lem¢nyem szerint nem magÀnak a mennyis¢gnek, hanem egy mÀsodfokÃ f¡ggv¢ny¢nek
van. Ott ψψ valÂs r¢sz¢t vÀlasztottam, ahol ψ k¢zenfekvû mÂdon komplexk¢nt ¢rtendû (kritikÀjÀt
lÀsd lentebb), ¢s a fel¡lvonÀs a komplex konjugÀltat jelenti.Ê5
No persze! ä fogja mondani az ´n´k elûzûekben jelzett r¢szhalmaza. A tudomÀnyos
igazsÀg egy, rÂla csak egyf¢lek¢ppen lehet ä s szabad ä szÀmot adni: a t¢nyek nyelv¢n.6
Mi sz¡ks¢g volna a V ERITAS-rÂl magÀrÂl szÂlÂ szakcikkben egy-egy, a szerzû szem¢ly¢re vallÂ, habitusÀt, Ázl¢s¢t felfedû, elk´telezûd¢seit kiadÂ, lelkiÀllapotÀrÂl ÀrulkodÂ jellemzû àfrÀzisraÊ? Mi sz¡ks¢g a t¢nyek kontextusÀban az à¢rzem¢nyÊ hangulatÀra? Ez
nem po¢zis!
Ha ez utÂbbi szÂt ´n´k àk´znapiÊ jelent¢s¢ben hasznÀljÀk, meglehet, igazuk van.
Ha azonban a po¢tika szÂt szigorÃbb, szakmai/tudomÀnyos ¢rtelemben hasznÀljuk, a fenti,
felkiÀltÂjeles ellenvet¢s r´gt´n elesik.
àA po¢tika elsûdlegesen azzal a k¢rd¢ssel foglalkozik, hogy mi tesz egy nyelvi k´zlem¢nyt
müalkotÀssÀÊ ä Árja nagyon is tudÂs munkÀjÀban Roman Jakobson.7 MÀrpedig egy
tudomÀnyos k´zlem¢ny ä mü, alkotÀs. TovÀbb id¢zve Jakobson gondolatmenet¢t: àA
feladÂ k¡ld egy ¡zenetet a cÁmzettnek. Hogy hat¢kony legyen, az ¡zenet egy kontextust kÁvÀn,
amire utal, ami a cÁmzett Àltal megragadhatÂ ¢s ami vagy verbÀlis, vagy verbalizÀlhatÂ. TovÀbbÀ
a feladÂ ¢s a cÁmzett [...] szÀmÀra teljesen vagy legalÀbb r¢szben k´z´s kÂdot kÁvÀn meg, ¢s v¢g¡l
kontaktust, a fizikai csatornÀt, a pszicholÂgiai kapcsolatot a feladÂ ¢s a cÁmzett k´z´tt.Ê8
(Kiemel¢s ä L. P.) Ezt az¢rt kell hangsÃlyoznunk, mert kicsit od¢bb Ágy folytatja: àA
k´zlem¢nyre mint olyanra valÂ ÏbeÀllÀsÎ, a koncentrÀciÂ a k´zlem¢nyre magÀ¢rt a k´zlem¢ny¢rt, a nyelv po¢tikai funkciÂja.Ê9 (Kiemel¢s ä L. P.)
MÀrpedig a k´zlem¢nyre àmagÀ¢rt a k´zlem¢ny¢rtÊ valÂ fesz¡lt, vÀrakozÀsteli figyelem kivÀltÀsa minden tudÂs szakk´zlûnek c¢lja. Alkalmazza is a nyelv àpo¢tikai funkciÂjÀtÊ, hogy megteremtse a àpszicholÂgiai kapcsolatotÊ a dezignÀlt àcÁmzettekkelÊ. A
term¢szettudomÀnyi k´zl¢snek tehÀt nagyon is van po¢tikai eleme, stÁlusa. (Csak sajÀtos. Nem olyan, amihez a kÁv¡lÀllÂ szokva van.)
A tudomÀnyos ÁrÀsmÂd eg¢sz stilÀris repertoÀrt mozgÂsÁt. °rdekfeszÁtû k´nyv¡kben Gilbert ¢s Mulkay Ágy Árnak a kÁs¢rleti biok¢mia Àltaluk tanulmÀnyozott tudomÀnyos publikÀciÂinak àempiricista repertoÀrjÀrÂlÊ: à[Ennek] l¢tez¢s¢re vonatkozÂ ÀllÁtÀsunk arra a megfigyel¢sre tÀmaszkodik, hogy a kÁs¢rletekrûl beszÀmolÂ tudomÀnyos k´zlem¢nyekben visszat¢rûen fordulnak elû bizonyos stilÀris, grammatikai ¢s lexikÀlis jellegzetess¢gek,
amelyek koherens rendszerr¢ Àllnak ´ssze. [...] E nyelvi jellegzetess¢gek alkalmazÀsa r¢v¢n
a szerzûk olyan sz´vegeket konstruÀlnak, amelyek azt a lÀtszatot keltik, hogy a fizikai vilÀg mintegy ÏmagÀ¢rt besz¢lÎ, Ï´nmük´dikÎ. Az empiricista diskurzus oly mÂdon szervezûdik, hogy
tagadja ´nmaga Ï¢rtelmez¢sk¢ntÎ valÂ ¢rtelmezhetûs¢g¢t, s tagadja azt is, hogy a cikk szerzûj¢nek
aktivitÀsa befolyÀssal lenne a kutatÀsi eredm¢nyre. Ha ä egyÀltalÀn ä a szerzû Ïszem¢lyk¢nt megmutatkozikÎ a publikÀlt sz´vegben, mindig vagy Ãgy jelenik meg, mint aki az Àltala vizsgÀlt
term¢szeti jelens¢gbûl f¢lre¢rthetetlen egy¢rtelmüs¢ggel k´vetkezû k¢nyszereknek
engedve hajtja v¢gre a kÁs¢rletet s jut elm¢leti k´vetkeztet¢sekre, vagy pedig Ãgy, mint akit szigorÃ
pÂrÀzon tartva vezetnek kijel´lt k¢nyszerpÀlyÀjÀn a kÁs¢rleti eljÀrÀs invariÀns elûÁrÀsai, melyek,
a maguk oldalÀrÂl, megint csak a term¢szeti vilÀg term¢szet¢nek engedelmeskednek. [...] E kell¢ktÀr alkalmazÀsÀnak vez¢relve az lÀtszik lenni, hogy a tudÂs sajÀt tev¢kenys¢g¢t ¢s elk¢pzel¢seit
az empirikus jelens¢gek megnyilvÀnulÀsÀnak semleges m¢diumak¢nt mutatja be. Az
empiricista kell¢ktÀr stilÀris, grammatikai ¢s lexikÀlis elemei abban az ¢rtelemben kapcsolÂdnak
ehhez a vez¢relvhez, hogy sz¡ks¢ges formai kell¢kei egy olyan sz´vegnek, amely a r¢sztvevûk szak-
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mai tev¢kenys¢g¢t ¢s tudomÀnyos n¢zeteit konzisztensen mindig a vizsgÀlt term¢szeti jelens¢g realitÀsaibÂl Ïelker¡lhetetlen¡lÎ adÂdÂnak mutatja. Az¢rt nevezz¡k ezt a kell¢ktÀrat empiricistÀnak,
mert olyan k¢pet fest a tudÂs tev¢kenys¢g¢rûl ¢s gondolkodÀsÀrÂl, mint amely probl¢mamentesen ¢s elker¡lhetetlen¡l k´vetkezik egy szem¢lytelen term¢szeti vilÀg empirikus jellegzetess¢geibûl.Ê10 (Kiemel¢sek ä L. P.)
Van itt tehÀt stÁlus, legfeljebb nem annyira egy¢ni, mint inkÀbb kollektÁv, mert egy
k´z´ss¢g, a tudomÀnyos k´z´ss¢g konszenzusa Ãgy szabÀlyozza (jÂval szigorÃbban ¢s
merevebben, mint a sz¢pirodalmi textusok¢t a àkorszellemÊ vagy a àk´zÁzl¢sÊ parancsa!),
hogy nem f¢rhetnek bele egy¢ni àkileng¢sekÊ. S ¢ppen az¢rt nem, mert a tudomÀnynak l¢te mÃlik ezen. A tudomÀny ugyanis ä bÀrmily àkiÀbrÀndÁtÂnakÊ tünj¢k is ez
egyeseknek ä kevesebb, mint az IgazsÀg; nem egy¢b, nem t´bb, mint a tudomÀnyos k´z´ss¢g
adott esetekre vonatkozÂ ¢s vonatkoztathatÂ, t´rt¢nelmi tradÁciÂkon f´l¢p¡lt konszenzusa. S ahogy a tÀrsadalmi valÂsÀg à¢pp olyank¢ntÊ a r¢sztvevûk szociÀlis konszenzusÀn
à¢p¡l felÊ (mÀr amikor fel¢p¡l), Ãgy a tudomÀnyos szaksz´veg àkonszenzuÀlisÊ elfogadÀsa (azaz: mint a term¢szeti vilÀg tudomÀnyosk¢nt elfogadott lek¢pez¢se) is egy alkufolyamat eredm¢nyek¢nt Àll elû, melyben az alku a szerzû ¢s a potenciÀlisan legitim
olvasÂ(k) k´z´tt k´ttetik. A szerzûnek àmeg kell nyernieÊ ezt az olvasÂt, el kell vele fogadtatnia a maga ÀllÁtÀsait, a maga vilÀg¢rtelmez¢s¢t.11
Hogy ebben az alkuban a szerzû milyen eszk´z´kkel ¢lhet (a maga alkupozÁciÂjÀt
javÁtandÂ), azt term¢szetesen a megc¢lzott k´z´ns¢g-k´z´ss¢g tÀrsadalmilag megalkotott ¢s ¢rv¢nyben tartatott egyezs¢gei szabjÀk meg; p¢ldÀul, hogy az Àltaluk vizsgÀlt
ÀllÁtÀsok adott szabÀlyok szerint bizonyÁtandÂk, s e bizonyÁtÀsnak szigorÃan intellektuÀlisnak, logikusnak kell lennie.12 Ilyen ¢rtelemben a Karinthy-f¢le àtanulmÀnyÊ stÁlusjegyeit ä s e jegyek miatt a tanulmÀnyt magÀt is ä a tudomÀnyos k´z´ss¢g mint oda
nem tartozÂ àidegen testetÊ Âhatatlanul kivetn¢ magÀbÂl.13 így aztÀn àA kÁs¢rletekrûl
beszÀmolÂ publikÀciÂk, stÁlusukat tekintve, hajlanak min¢l kevesebbet felvillantani a szerzû szem¢lyes elk´telezûd¢seibûl; a rivÀlis ÀllÀspontok l¢tez¢s¢rûl vagy hallgatnak, vagy Ãgy mutatjÀk be
ûket, hogy kiemelik, mennyire inadekvÀtak a szerzû eredm¢nyeinek tisztÀn Ït¢nyszerüÎ jelleg¢hez
k¢pest. K´vetkez¢sk¢ppen az eredm¢nyek az objektivitÀsnak egy olyan lÀtszatÀt ´ltik magukra,
amely szignifikÀnsan k¡l´nb´zik az informÀlisabb beszÀmolÂk erûsebben felt¢teles jelleg¢tûl. E
formÀlis lÀtszatot csak megerûsÁti annak elkendûz¢se, hogyan f¡ggenek a kÁs¢rleti megfigyel¢sek
az elm¢leti spekulÀciÂktÂl, a szerzûk elm¢leti elk´telezûd¢seitûl ¢s pÀrtÀllÀsÀtÂl, mint ahogy arrÂl
is hallgatni szokÀs, hogyan ÀgyazÂdnak bele a tudÂsok ä eg¢szen eljÀrÀsaikig ¢s elgondolÀsaikig
kimutathatÂan ä tÀrsas kapcsolatrendszereikbe.Ê14
*
De hÀt: mi nekem Hekuba?! Mit firtatom ¢n itt, szociolÂgus, hogy ugyan milyen stÁlusban kommunikÀlnak egymÀssal a term¢szettudomÀnyok Àltalam egy¢bk¢nt ûszint¢n tisztelt müvelûi?! Hogy àsemleges m¢diumokÊ ä deperszonalizÀlt szerzûk ä elûÁrt,
szabott stÁlusban ÁrjÀk munkÀikat mÀsf¢l tucat (na, mondd, tÁzszer mÀsf¢l tucat) mÀsik
àsemleges m¢diumÊ szÀmÀra, s r¡hellik a szem¢lyess¢get, mint JÂnÀs a prÂf¢tasÀgot?!
Na ¢s?! K¡l´nben is annÀl, amit a fentiekben n¢mi nyegles¢ggel ´sszehordtam, annÀl
MÀrkus Gy´rgy MI°RT NINCS HERMENEUTIKçJA A TERM°SZETTUDOMçNYOKNAK cÁmü
tanulmÀnyÀban15 ä kell-e mondanom? ä sokkal tudÂsabb, elm¢ly¡ltebb elemz¢st lelhet az e k¢rd¢s irÀnt ¢rdeklûdû olvasÂ. Egy¢birÀnt nem szÀmomra vitathatatlan tekint¢lye okÀn emlÁtem itt MÀrkust, hanem az¢rt, mert rendkÁv¡l fontosnak tartom nyomat¢kkal f´lid¢zni ä s ehhez nem szükmarkÃan id¢zni ä tanulmÀnya gondolatmenet¢nek
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mÀsik vonulatÀt, illetve ugyanezen tanulmÀnyk´tetben k´z´lt mÀsik ÁrÀsÀnak16 l¢nyeg¢t. Azt nevezetesen, hogy a tudomÀnyok a fentiekben tÀrgyalt stilÀris jellegzetess¢ge
nem sub specie ±ternitatis jellemzi Àm ûket!
MÀrkus arra vonatkozÂlag, hogy a term¢szettudomÀnyok mik¢nt vÀlnak el a sz¢pirodalomtÂl, a k´vetkezûket mondja: àa XVIII. szÀzad elsû fel¢ig mindenki szÀmÀra nyilvÀnvalÂnak szÀmÁtott, hogy a term¢szetfilozÂfiai ¢s term¢szettudomÀnyos ÁrÀsokra alkalmazhatÂk bizonyos eszt¢tikai ¢s retorikai krit¢riumok. [...] Csak a szÀzad mÀsodik fel¢ben vÀltak hallhatÂvÀ
egyre nagyobb gyakorisÀggal azt hangsÃlyozÂ ÀllÀsfoglalÀsok [...] hogy potenciÀlisan konfliktus
Àllhat fenn egyr¢szrûl a tudomÀnyos objektivitÀs ¢s a pontossÀg k´vetelm¢nye, mÀsr¢szrûl
a stilÀris ¢s a megformÀltsÀgbeli Ïsz¢ps¢gÎ ig¢nye k´z´tt. Mindaddig azonban, amÁg mind
a sz¢pirodalmat, mind a tudomÀnyt elsûdlegesen az ¢rtelmi ¢s morÀlis kimüvelûd¢s egy t¢nyezûj¢nek tekintik, azaz az egy¢nre valÂ hatÀsukban, nem pedig autonÂm szellemi objektivÀciÂkk¢nt
fogjÀk fel ûket, nem hÃznak ¢les hatÀrt k´z´tt¡kÊ.17 (Kiemel¢s ä L. P.) S nemcsak azt ÀllapÁtja
meg, hogy a reneszÀnsztÂl a XV III. szÀzad v¢g¢ig sokf¢le viszonylag ´nÀllÂ irodalmi
müfaj k´z¡l vÀlogathattak a term¢szettudÂsok, de egyet¢rtûleg id¢zi Gadamert, aki
szerint is àfontos tudomÀnyos müvek egyidejüleg a müv¢szi prÂza kiemelkedû p¢ldÀi is [lehettek], joggal tartozvÀn Ágy a vilÀgirodalomhozÊ.18
Fuit Ilion et fuimus Troes. Ez a vilÀg mÀr letünt. Letünt, amikor a term¢szettudomÀnyok àelvesztett¢k [azt] a funkciÂjukat, hogy t¢nylegesen meta-fizikai ¡zeneteket fejtsenek
megÊ.19 A folyamat tÀrsadalom- ¢s tudomÀnyt´rt¢neti magyarÀzatÀt illetûen hadd utaljam az olvasÂt MÀrkus tanulmÀnyÀhoz magÀhoz.
SzociolÂgiailag nem neh¢z megfejteni, hogy a szociolÂgia mi¢rt siet hozzÀidomÁtani
szokÀsait, gondolkodÀsmÂdjÀt (¢rtsd: mÂdszertanÀt) s persze nyelv¢t is ehhez a tudomÀnyfelfogÀshoz, melynek ä hacsak rosszul nem ¢rz¢kelem ä stÁlusa àrÀtukmÀltatikÊ,
e k¢rd¢st azonban ez az ÁrÀs nem kÁvÀnja r¢szletezûn ¢rinteni.20 Sz´gezz¡k le, nincs
szÂ durva parancsutasÁtÀsokrÂl. TÀrsadalmi ¢rdekviszonyokrÂl, ezekhez igazodÂ szocializÀciÂs folyamatokrÂl van z´mmel szÂ. InkÀbb csak a fegyelmezetlenkedûk rendreutasÁtÀsa adja ¢rt¢s¢re az ¢rteni s a jÂzan ´n¢rdekre hallgatni akarÂknak, hogy mi
a k´vetendû irÀny.21 S hogy az Ágy terjedû stÁluseszm¢ny milyen akadÀlytalanul,
mennyire àvilÀgn¢zet-f¡ggetlenÊ, vagyis hÀt à¢rt¢ksemlegesÊ mÂdon terjed ä nemcsak
gyakorlati ÁrÀstechnolÂgiak¢nt, de elm¢leti rangra ig¢nyt tartÂ eszt¢tikai receptgyüjtem¢nyk¢nt is ä, azt hadd szeml¢ltessem viszonylag friss keletü konkr¢t p¢ldÀn, mely
¢ppen emiatt nem anonimizÀlhatÂ (viszont semmif¢le szem¢lyes ¢le nincs). K´r´s¢nyi
AndrÀs Szalai Erzs¢bet elitfelfogÀsa kapcsÀn megfogalmazott kritikÀjÀra fogok hivatkozni.22 Mielûtt bÀrki f¢lre¢rten¢, amit mondandÂ leszek, hadd sz´gezzem le, nem
vizsgÀlom itt, vajon a vitatott koncepciÂ felûl n¢zve ¢rdem¢t tekintve igaza van-e vagy
nincs K´r´s¢nyinek.
àSzalai ÁrÀsai az¢rt is ¢rdemesek a bÁrÀlatra, mert olyan, a magyarorszÀgi b´lcs¢sz-tÀrsadalomtudomÀnyi ¢rtelmis¢g k´r¢ben n¢pszerü müfaj müvelûje, amelyben elmosÂdnak a szaktudomÀny, az ¢rtelmis¢gi k´zbesz¢d ¢s a politikai publicisztika hatÀraiÊ23 ä kezdi kritikÀjÀt K´r´s¢nyi. Vagyis eleve adottnak veszi ä nem hibÀztatom ¢rte, hiszen a tudomÀnyos k´z´ss¢g tagjÀvÀ t¢vû rÁtusok eleve erre idomÁtjÀk az embert ä, hogy ¢les hatÀrok vÀlasztjÀk el a szaktudomÀnyt az emlÁtett egy¢b müfajoktÂl, s ugyanÁgy eleve adottnak
veszi azt is, hogy emezek egymÀshoz k´zelÁt¢se, netÀn a hatÀrok ÀthÀgÀsa (manapsÀg
amÃgy divat a transzgressziÂ t¢mÀja) tudomÀnyos ¢rtelemben bün. Magam, az eddigiekbûl kik´vetkeztethetûleg, errûl el¢gg¢ mÀst gondolok, de hÀt, istenem, sokan vagyunk, sokf¢l¢t gondolunk, mindenkinek kell, hogy jusson hely a nap alatt...
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MÀr korÀntsem tudok ennyire rugalmas-megengedû lenni annÀl a megjegyz¢sn¢l,
hogy àSzalai munkÀit azonban elsûsorban nem tartalmi, hanem müfaji, mÂdszertani ¢s fogalmi
szempontbÂl fogom elemezniÊ.24 1) A ànem tartalmi, hanem müfajiÊ oppozÁciÂt m¢g csak ¢rten¢m ä pedig mily messze mÀr k´z¢piskolÀs korom, s a rituÀlis inkantÀciÂ tartalom
¢s forma egys¢g¢nek k´vetelm¢ny¢rûl... 2) A ànem tartalmi, hanem mÂdszertaniÊ stÁlfordulatot, bÀrmennyire gyanÁtom, hogy nem akar t´bb lenni àstÁlfordulatnÀlÊ, ¢n kategorikusan kitiltanÀm a szociolÂgia tudomÀnyos diskurzusÀbÂl, amelyben egy¢bk¢nt
korÀntsem ismeretlen (lÀsd mÀr a hatvanas-hetvenes ¢vek magyar szociolÂgiÀjÀban a
marxista ¢s a polgÀri szociolÂgia k¢rlelhetetlen szembeÀllÁtÀsÀval egy idûben s egyugyanazon l¢legzetv¢tellel elszavaltakat az àamerikaiaktÂlÊ àlekoppintottÊ tudomÀnyos
mÂdszerek [¢s ÀltalÀban: a mÂdszertan] semlegess¢g¢rûl).25 3) A ànem tartalmi, hanem
fogalmiÊ szembeÀllÁtÀs f´l´tt pedig hunyjuk be szem¡nket, s tegy¡nk Ãgy, mintha semmi ilyet nem olvastunk volna...
KorÀbban utaltam arra, hogy a àtÀncrendÊ mÀr azt is megszabja, ki a tudomÀnyos
publikÀciÂ legitim olvasÂja. Ez itt visszaigazoltatik: àSzalai elsûsorban nem tudomÀnyos, hanem ¢rtelmis¢gi k´z´ns¢gnek szÀnta ÁrÀsait; viszonyÁtÀsi pontja nem a tudomÀnyos k´z´ss¢g, hanem az ¢rtelmis¢gi k´zv¢lem¢ny.Ê26 RÀadÀsul kider¡l, hogy mÀr a kiadÂvÀllalat legitimitÀssal f´lruhÀzÀsa is kisajÀtÁthatÂ. Mi mÀst jelenthet ugyanis, ha Szalai egyik k´nyv¢vel
kapcsolatban felhozhatÂ, hogy àa budapesti liberÀlis Pesti Szalon K´nyvkiadÂ ¢s a n¢mileg
hangzatos nevet viselû, azonban m¢gsem elsûsorban akad¢miai jellegü, hanem liberÀlis-baloldali
¢rtelmis¢gi kiadÂk¢nt ismert Savaria University Press egy¡tt adta kiÊ.27
(Nekem, megvallom, a legjobban az fÀjt ä mert szem¢lyesen ¢rint ä, amikor K´r´s¢nyi az¢rt szÃrja le Szalait, mert tanulmÀnyainak cÁmei à¢ppÃgy meglehetûsen irodalmiasak, mint a publicisztikai ÁrÀsok¢Ê.)28
Hogy vilÀgos legyen: hajlamos vagyok azt gondolni, hogy K´r´s¢nyi a tartalmat illetû kritikai ¢szrev¢telei sÃlyosan megfontolandÂk. çm ez ä valljuk meg ä magÀn a
konkr¢t k¢rd¢sen tÃl, hogy nevezetesen mit gondoljunk a szÂban forgÂ elitelm¢letrûl,
teljesen irrelevÀns. LÀttam ¢n ugyanis mÀr karÂn varjÃt, vagyis hÀt olyan kinyomtatott,
megjelentetett szaktudomÀnyos publikÀciÂt, amelynek fogalmi rendje laza, teoretikus
apparÀtusa hiÀnyos volt, empirikus apparÀtusa meg egyenesen hiÀnyzÂ, mÂdszerei
impresszionisztikusak,29 egyed¡l csak az a kritikai vÀdpont nem illett rÀ, hogy nyelvezete eszt¢tizÀlÂ lenne. Akkor most ettûl emezt jobbnak, àtudomÀnyosabbnakÊ kell
v¢lelmeznem? Mert nem àirodalmiaskodikÊ, hanem becs¡letesen für¢szporÁzü? Akkor ez ments¢g a szÁnvonal fogyat¢kossÀgaira? Biztos vagyok benne, hogy K´r´s¢nyinek ilyesmi esz¢be nem jut. Akkor viszont argumentÀlnia illen¢k ä mÀrpedig ÁrÀsÀban
semmi nyomÀt nem lelem az erre valÂ t´rekv¢snek ä, hogy ha a fogalmi rend laza, az
ilyen-olyan apparÀtusok ilyenek meg olyanok, akkor az nem a szuver¢n szerzû szem¢lyes
felelûss¢ge, hanem a szerzû Àltal vÀlasztott müfaj¢; az essz¢, a publicisztika, a magÀt ä
uram, bocsÀss!, szÀnd¢ka szerint ä sz¢pmÁves mesters¢gnek tekintû ÁrÀs eredendû (¢s
lek¡zdhetetlen) imperfekciÂja.30
Laza fogalom, hiÀnyos apparÀtus s t´bb eff¢le marhasÀg...?! HosszÃ-hosszÃ ¢vekkel
ezelûtt teljesen elvarÀzsolt engem egy Shakespeare-sor. Az orvos szÂl Ágy Lady Macbeth bajÀrÂl: àA beteg ked¢ly s¡ket pÀrnÀkba gyÂnja titkait.Ê Hang n¢lk¡l alÀÁrom: ez nem
tudomÀnyos diskurzus. Bizony, nem! De hiszem, hogy nem az¢rt, amit àcsÁpûbûlÊ f´l
lehet hozni ellene, hogy ti. kev¢ss¢ alkalmas olyan tÁpusÃ kijelent¢sek megt¢tel¢re,
mint: a betegebb ked¢ly s¡ketebb (avagy: kev¢sb¢ s¡ket) pÀrnÀkba gyÂnja titkait; Ágy
aztÀn korrelÀciÂ se nagyon szÀmolhatÂ a ked¢ly betegs¢ge ¢s a pÀrna s¡kets¢ge k´z´tt.
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Nekem sokkalta t´bbet mond a vilÀgrÂl, mint egyn¢mely szakpublikÀciÂ.31 S az¢rt
mond t´bbet, mert Ágy van megfogalmazva, mert e n¢hÀny kellûen megvÀlasztott s
kellû sorrendben egymÀshoz illesztett szÂval valami nem m¢rhetû, m¢gis meg¢lhetû (¢s Ágy
¢s ez¢rt fontos) t´bbletet ad hozzÀ a vilÀgrÂl valÂ tudÀsomhoz.32 HÀt az ´n´k¢hez...?
Azt persze be kell lÀtnunk, hogy igen neh¢z sz¢pirodalmi formÀt talÀlni egy hÀromdimenziÂs tÀbla tartalmÀnak kimerÁtû ¢s precÁz tolmÀcsolÀsÀhoz: àMÁg a nyolc ÀltalÀnosnÀl alacsonyabb v¢gzetts¢gü f¢rfiak k´z´tt 17% szerette a sajtot ¢s az ugyanilyen iskolai v¢gzetts¢gü nûk k´z´tt is csak 18,4%, addig a nyolc ÀltalÀnos + szakmunkÀsk¢pzû v¢gzetts¢gü f¢rfiaknak mÀr 23,2%-a, az ugyanilyen v¢gzetts¢gü nûknek pedig szinte egyharmada viszonyult
ugyanÁgy a sajthoz. Megjegyzendû azonban, hogy az ¢retts¢givel rendelkezûk k´z´tt e trend r¢szben
megfordul, az ilyen v¢gzetts¢gü f¢rfiak k´z´tt a sajtot szeretûk arÀnya jelentûsen megugrik
(43,8%), mik´zben a hasonlÂ v¢gzetts¢gü nûk attitüdje nem ezt a trendet k´veti (k´z´tt¡k m¢g
az alacsonyabb iskolai v¢gzetts¢güekhez k¢pest is alacsony a sajtot szeretûk arÀnya ä 8,9%); a
felsûfokÃ v¢gzetts¢güek k´r¢ben azonban mindk¢t nemre egy¢rtelmüen kijelenthetû, hogy szeretik
a sajtot s a sajtfogyasztÀs indikÀlta modern fogyasztÂi tÀrsadalom ¢rt¢keit (a sajtot szeretûk arÀnya
rendre 74,2% ¢s 70,1%).Ê33
*
°des istenem! SzociolÂgiai munka, mely ä mint Gadamer fogalmazott ä fontos tudomÀnyos mü, s joggal tartozik hozzÀ a vilÀgirodalomhoz... Hamletet szajkÂzva: ez a b´kkenû!
Hiszen hÀt, persze (ha valakinek volt m¢g k¢ts¢ge efelûl), nem a term¢szettudomÀnyos publikÀciÂk stÁlusa ¢rdekel ¢s foglalkoztat engem, hanem a sajÀt szakmÀm¢, a
szociolÂgiÀ¢! BelenyugvÀssal fogadjam, ha nem adatik meg szÀmomra annak lehetûs¢ge, ´r´me, hogy szakmabeli koll¢gÀim ÁrÀsait csak Ãgy, a magam gy´ny´rüs¢g¢re, ¢lvezetbûl olvashassam? Hogy ne csak az¢rt vegyem k¢zbe ÁrÀsaikat, mert k¢zbe kell vennem
ûket: mert egy-egy konkr¢t szakmai feladat megoldÀsa (vagy, ÀltalÀnosabb ¢rtelemben: szakmai ´n- ¢s tovÀbbk¢pz¢sem) n¢lk¡l´zhetetlenn¢ teszi, hogy k´zz¢tett informÀciÂikkal (adataikkal, hipot¢ziseikkel, elm¢leteikkel) tisztÀban legyek, s k¢pes legyek
ûket munkÀmba be¢pÁteni, rÀjuk reflektÀlni. Hanem hogy az ¢lvezet kedv¢¢rt vegyek
kezembe este34 egy szociolÂgiai t¢mÀjÃ folyÂiratcikket vagy k´nyvet, Ãgy, ahogy egy
versesk´tetet emel le az ember a polcrÂl.35 Ez azonban, ha Ãgy tetszik, magÀn¡gy.
S mert nem szeretn¢m, ha az olvasÂ kajÀnul nekilÀthatna az alÀbb k´vetkezûkben ceruzÀval vastagon alÀhÃzogatni az Àltalam f´ntebb bemutatott àempiricista repertoÀrÊ
egyes elemeit, sietek nyÁltan megvallani, hogy az itt k´vetkezû ÀllÀspont, ha talÀn nem
is egy¢ni,36 de bizonyosan nagyon is szem¢lyes.
Azt az ÀllÁtÀst megkockÀztatni, hogy szÀmomra egy olyan szociolÂgia lenne vonzÂ,
amely vÀllaltan sz¢pmesters¢g, belletrisztika ä term¢szetesen pontosÁtÀst kÁvÀn. A
àsz¢pirodalomÊ, az àirodalmisÀgÊ bizonyos fokig, persze, metafora csak, de nem csak
az! Tekints¢k nyugodtan metaforÀnak abban az ¢rtelemben, hogy bÀr elkedvetlenÁt
lÀtnom, ha magyar szociolÂgusok nem tudnak, sût nem is akarnak jÂl Árni (s a fiatalabbja
m¢g kev¢sb¢...),37 az¢rt persze nem szeretn¢k medv¢ket, oroszlÀnokat ¢s sÀrkÀnyokat
ÀllÁtani a kapuba, hogy szociolÂgiÀt csak olyanok müvelhessenek, kiknek prÂzÀja f´l¢r
egy Thomas Mann¢val, egy Proust¢val, egy MÀndy¢val vagy EsterhÀzy¢val.38
Az àÁrÀsmüv¢szetÊ kapcsÀn persze nem a magyar nyelvtan ismeret¢re s nem is csak
a à(felfuvalkodott) szakzsargonÊ probl¢mÀjÀra c¢lzok. Emez, nem l¢v¢n magyar specialitÀs, engedtess¢k meg, hogy ä s¢rtûd¢seket elker¡lendû ä ne hazai folyÂiratainkbÂl
¢s k´nyveinkbûl id¢zzek. (Lehetne!) K¢ts¢gtelen¡l el¢g megrÀzÂ lehet rÀj´nn¡nk: az
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a mondat, hogy àa k¡lsû ingerk´rnyezet mint magas konzisztenciaszintü struktÃraegy¡ttes
idûnk¢nt (pl. amikor szem¢lyes implikÀciÂkat mozgÂsÁt) akkora intenzitÀssal ¢rv¢nyes¡l, hogy k¢pes gÀtlÀs alÀ helyezni az Át¢lûerû ÀltalÀban jÂl applikÀlhatÂ belsû struktÃraelemeinek vagy standardjainak mük´d¢sbe hozÀsÀtÊ ä magyarul Ãgy fordÁtandÂ, hogy egy el¢g valÂsÀgosnak
hihetû inger (adott esetben p¢ldÀul egy beugratÀs) annyira kihozhatja az embert a
sodrÀbÂl, hogy elveszti a jÂzan Át¢lûk¢pess¢g¢t; az a mondat pedig, hogy àaz otthon
tehÀt a funkcionÀlis potenciÀl specifikus zÂnÀja, amely az ¢lû sz¡lûkapcsolat k´rnyezet¢¡l szolgÀl;
olyan zÂna ez, melynek k¡lsû hatÀrÀn cserefolyamatokat katalizÀlÂ aktÁv hatÀrfel¡let avagy
membrÀn mük´dik, egy, a tÀrsadalom ¢s a benne ¢lû csalÀd k´z´tti ä bentrûl kifel¢ ¢s kintrûl befel¢
irÀnyulÂ ä k´lcs´nhatÀsokat k´zvetÁtû membrÀnÊ, nem jelent t´bbet, mint azt, hogy az otthon annak az elk¡l´n¡lû t¢rnek tekinthetû, amelyben a sz¡lûk a gyermekeiket nevelik,
s egyben olyan t¢r is, amely hat az ût k´r¡lvevû k´rnyezetre, mint ahogy az is hat rÀ.39
Vannak persze kitünû ä sz¢p, vÀlaszt¢kos stÁlusÃ, kristÀlytiszta, feszes logikai szerkezetü ä ¢rtekezû prÂzÀt ÁrÂ szociolÂgusok ebben az orszÀgban is, akiket ¢lvezet lehet
olvasni. Azonban ûk is ¢rtekezû prÂzÀt Árnak, tudomÀnyos szaksz´veget, mely alapvetû rekvizitumait illetûen igazodik ahhoz a normatÁv parancshoz, melyet a àtudomÀnyosÊ
szakÁrÀs kÁnÀl a tÀrsadalomtudomÀnyokban tev¢kenykedû szerzûknek. BÀrmennyire
elegÀns, vÀlaszt¢kos, àstÁlusosÊ sz´veget Árjanak is, a sz¢pirodalom irÀnti ig¢nyem ä
rÀjuk vonatkoztatva ä nem metafora. A àsz¢pirodalomÊ ebben az Àltalam vÀlasztott ¢rtelemben ugyanis nemcsak vÀlaszt¢kossÀg ¢s elegancia k¢rd¢se, hanem a szem¢lyess¢g¢ ä s a szem¢lyess¢gbûl adÂdÂ hiteless¢g¢ is...
*
No de: tudomÀny helyett legyen a szociolÂgia sz¢pirodalom? (Ez ä ne firtassuk, okos
preferencia-e ä k´nnyen v¢ghezvihetû; legfeljebb majd mÂdosul n¢hÀny mobilitÀsi
pÀlyaÁv.) Vagy tudomÀny mellett legyen az (is)? (EgyÀltalÀn: lehet-e egyszerre a kettû?)
S ha mÀr! ä tudomÀny-e egyÀltalÀn a szociolÂgia?40
A tisztess¢g ¢s a logika Ãgy kÁvÀnja, hogy legelûsz´r e legutoljÀra megfogalmazott
k¢rd¢sre vÀlaszoljak. MÀsutt megvallottam mÀr azt a v¢lem¢nyemet, hogy szem¢ly szerint engem fikarcnyit sem ¢rdekel, vajon az-e; kiel¢gÁt, hogy ¢rtelmesen ¢s felelûsen v¢gezhetû, ez¢rt relevÀnsnak is bizonyulhatÂ tev¢kenys¢g (ebben viszont biztos vagyok).
Azt a parciÀlis vÀlaszt sem elûsz´r fogalmazom meg: nem tartom a szociolÂgia sokf¢le
àstÁlusirÀnyzataÊ k´z¡l tudomÀnyosabbnak a survey-szociolÂgiÀt (s ezen bel¡l a matematizÀlt survey-szociolÂgiÀt) a t´bbin¢l. Eszemben sincs azonban àzelÂta d¡hhelÊ megfosztani akarni a szociolÂgiÀt (vagy annak egyes irÀnyzatait!) a tudomÀny stÀtusÀtÂl.
Szem¢lyes v¢lem¢nyhez viszont jogom van! Az ¢n szÀmomra a szociolÂgia akkor àtudomÀnyÊ, ha àsz¢pirodalomÊ is!
Hogy mi¢rt?!
HÀt talÀn az¢rt, mert ha igaz is, amit korÀbban Ártam, hogy nevezetesen a tudomÀny
kevesebb, mint az igazsÀg,41 kitüz´tt c¢lja m¢giscsak az igazsÀghoz valÂ el¢rkez¢s. A n¢hÀny sorral feljebb megfogalmazott k¢rd¢s l¢nyege esetleg az lenne hÀt: eljuthat-e a
szociolÂgia az igazsÀghoz (igazsÀgokhoz?) a sz¢pirodalom tekerv¢nyes Ãtjain kÁv¡l,
emennek standardizÀlatlan ¢s standardizÀlhatatlan eszk´zeirûl lemondva?
Mit is jelent hÀt a szociolÂgia szÀmÀra az, hogy: igazsÀg?
*
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Utazzunk! A k¢pzelet szÀrnyÀn kelj¡nk Ãtra idûn ¢s t¢ren Àt!
Hüv´ses az ¢szaki nyÀr (amikor csalÀn, kakukkfü, torma s kosbor virÀgzik), s e hüv´ses
nyÀrban egy fiatal lÀnyt temetnek. DulakodÀs tÀmad a koporsÂnÀl, majd felhangzik
a k¢rd¢s:
àKrisztusra! mit tenn¢l meg ¢rte, hadd lÀm:
SÁrnÀl? viaskodnÀl? t¢pn¢d magad?
InnÀl-e m¢rget? enn¢l krokodilt?
°n megteszem...Ê
Az elevenen temetkez¢stûl sem rettenû tirÀda v¢g¢re azonban szertefoszlik a megrend¡l¢s, hiszen a summÀzat:
àNa lÀdd,
Ha szÀjaskodni tudsz, ¢n is tudok.Ê
(Arany JÀnos fordÁtÀsa.)
Ha igaz, mik¢nt azt MÀrkus Gy´rgy TUDOMçNYK°PºNK VçLTOZçSAI cÁmü tanulmÀnyÀban Árja, hogy àkizÀrÂlag akkor szoktuk a tudÀs meghatÀrozott, int¢zm¢nyes formÀit valamilyen ¢rtelemben ÏtudomÀnyosnakÎ tekinteni, ha ezeket maga az adott kultÃra explicite megk¡l´nb´zteti a mindennapi megismer¢stûl, m¢gpedig azon jogosnak Át¢lt ig¢ny¡k alapjÀn, hogy
kit¡ntetett szerep illeti meg ûket az igazsÀg megismer¢s¢benÊ,42 akkor a szociolÂgia
tudomÀnyÀt müvelûknek nem akarÂdzhat elfogadniok a Spoon River-i Richard Bone
ÀllÀspontjÀt. Ezt az illinois-i vÀroskÀt nem ¢rdemes a t¢rk¢pen keresni, egy Edgar Lee
Masters nevü k´ltû talÀlta ki. SPOON RIVER ANTHOLOGY cÁmü k´tete a vÀroska àprivÀtÊ t´rt¢nelm¢t elevenÁti fel olyk¢pp, hogy v¢gigsorolja a temetûj¢ben nyugvÂk
mindegyik¢nek szÀnd¢koltan csupasz monolÂgk¢nt megfogalmazott epitÀfiumÀt. Richard Bone sÁrkûfaragÂ volt, ¢lete pedig ä ahogyan û maga summÀzza ä ennyi:
àMikor ideker¡ltem Spoon Riverbe,
nem tudtam, hogy mit mondanak,
igaz-e vagy hamis.
Csak elhoztÀk a sÁrfeliratot,
aztÀn ott Àcsorogtak a mühelyben, amÁg
dolgoztam, mondtÀk: Ïlegjobb f¢rjÎ, Ïszeretû
atyaÎ,
Ïfelejthetetlen feles¢gÎ, Ïigazi kereszty¢nÎ.
°n meg azt v¢stem, amit kÁvÀntak,
a valÂsÀgrÂl nem volt tudomÀsom.

K¢sûbb, ahogy lassank¢nt ideszoktam,
lÀttam, mily hÁven fedi a megboldogultak
¢let¢t a megrendelt sz´veg.
Az¢rt csak v¢stem ¢n mindenf¢l¢t, ami¢rt
fizettek,
cinkosa lettem a k´vek
Àl-krÂnikÀinak
Ãgy, mint a t´rt¢n¢sz, aki Ár, Ár,
csak nem tudja az igazsÀgot,
vagy muszÀj neki k´d´sÁteni.Ê43

ögy r´gzÁteni a mondottakat, hogy az ember nem tudja, megfelelnek-e a valÂsÀgnak? CinkossÀgot vÀllalni, ÀlkrÂnikÀt Árni, azt dokumentÀlni, amirûl tudvÀn tudjuk:
hamis, semmi k´ze az igazsÀghoz? Ugyan melyik szociolÂgus vÀllalnÀ, hogy ä csak Ár,
Ár, de nem tudja az igazsÀgot? De hÀt f´ltÀrhatÂ-e a szociolÂgiai megismer¢s Àltal az
igazsÀg? Szer¢nyek lesz¡nk, s nem egyetemes filozÂfiai-ismeretelm¢leti k¢rd¢seken fogunk merengni, pusztÀn azzal a k¢rd¢ssel n¢z¡nk szemk´zt, hogy szociolÂgiai informÀciÂink nem elhanyagolhatÂ r¢sz¢t embertÀrsainktÂl szerezz¡k be, akik ä ha mÀsban
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tÀn nem felt¢tlen¡l, de annyiban bizonyosan hasonlÁtanak Hamletre, hogy szÀjaskodni, nagyot mondani, hazudni tudnak... s szoktak is.44
Igaz ugyan, hogy H AZUDHATNAK -E A MEGK°RDEZETTEK? cÁmü tanulmÀnyÀt H. Esser45 egy olyan cikkre hivatkozva kezdi, amely a k¢rdûÁves vizsgÀlat emberk¢p¢nek
interakcionista kritikÀjÀt a k´vetkezû irritÀlÂ megÀllapÁtÀsban foglalja ´ssze: à...the respondent never liesÊ, azaz: a k¢rdezett sosem hazudik, de hÀt a fen¢t nem! Ezt azonban
mÀr nem fentnevezett Esser Ãr mondja, hanem ¢n. Hogy eligazodhassunk a k¢rd¢sben, engedj¢k meg nekem, hogy bemutassam a àvalÂsÀgtÂl valÂ ÏeltÀntorulÀsÎÊ a szociolÂgust fenyegetû hÀrom gyakori, fontos tÁpusÀnak egy-egy jellegzetes p¢ldÀjÀt. S
engedj¢k meg azt is, hogy e p¢ldÀkat ä ha mÀs¢rt nem, hÀt hogy ´r´m¡ket lelj¢k az
olvasÀsban ä a sz¢pirodalombÂl k´lcs´n´zzem.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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egy puc¢r nûszem¢ly). Ez azonban mÀr tÃlsÀgig tÀgÁtanÀ elemz¢s¡nk maga szabta szer¢ny
kereteit, maradjunk meg szer¢nyen az irodalomnÀl.
5. A szerzûk, sorrendben: Albert Einstein, Alfred Kastler, Erwin Schr´dinger. A sz¢piro-

dalmi id¢zetek szerzûit juszt sem Àrulom el!
TanulsÀgosnak tartom egy¢bk¢nt, hogy fizikÀban jÀratos barÀtom a Schr´dinger-sz´veget felismerte, Àm nem àstÁlusÀrÂlÊ, hanem a
àv¢gre legyûz´ttnekÊ v¢lt neh¢zs¢gre valÂ hivatkozÀs igazÁtotta Ãtba, amely tartalmi (tudomÀnyt´rt¢netileg ¢rtelmezhetû) informÀciÂ;
olyasmi, mintha egy sz¢pirodalmi sz´veg szerzûj¢nek kil¢t¢re egy hosszÃ passzus v¢g¢n a
k´vetkezû mondatbÂl j´nn¢nk rÀ: à...holnap
megyek SegesvÀrra, ott fogunk meg¡tk´zni
az oroszokkal...Ê.
6. Ehhez csak a k´vetkezûket legyen szabad
hozzÀfüzni: àSzilÀrd LeÂ egyszer azzal az ´tlettel
lepte meg barÀtjÀt, Hans Beth¢t, hogy naplÂÁrÀsba
kezd. ä Nem akarom megjelentetni ä mondta ä, csak
r´gzÁteni akarom a t¢nyeket, hogy Isten tudhasson
rÂluk. ä Nem gondolod, hogy Isten a te feljegyz¢seid
n¢lk¡l is ismeri a t¢nyeket? ä k¢rdezte Bethe. ä Persze
ä vÀlaszolta SzilÀrd ä, ismeri a t¢nyeket. De ezt a
verziÂjukat nem ismeri.Ê (F. Dyson: DISTURBING THE UNIV ERSE. Id¢zi ä bibliogrÀfiai hivatkozÀs n¢lk¡li mottÂk¢nt ä G. N. GilbertäM.
Mulkay: OPENING PANDORA'S BOX. A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF SCIENTISTS' DISCOURSE.
Cambridge Univ. Press, 1984.)
7. NYELV °SZET °S PO°TIKA. In: R. Jakobson:
HANG ä JEL ä V ERS. Gondolat, 1969. 212.
8. Uo. 216.
9. Uo. 221.
10. GilbertäMulkay, i. m. 55ä56.
11. Mint majd lÀtni fogjuk, mÀr azt is a tudomÀnyos k´z´ss¢g konszenzusa definiÀlja, hogy
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a szerzû kiket tekintsen olvasÂk´z´ns¢g¢nek, s
ûket milyennek t¢telezze.
12. ValÂszÁnünek tartom, hogy e konszenzusos konvenciÂ az¢rt alakulhatott ki, mert a
term¢szettudomÀnyok vizsgÀlt tÀrgya nem az
ember (vagy ha az ember, akkor csak mint biolÂgiai l¢ny), ennyiben az emberi ¢rzelmekkel
nem rendelkezû term¢szet igazsÀgait nem argumentÀlhatjÀk tûle idegen-k¡lsû emberi ¢rzelmi megfontolÀsok. Legfeljebb csak akkor, amikor a metatudomÀny probl¢mÀirÂl esik szÂ (akÀr
abban az ¢rtelemben is, hogy a tudomÀnyos
tev¢kenys¢g ¢rtelm¢rûl vagy esetleg k´vetkezm¢nyeirûl folyik vita).
13. S a sz´veg abszurditÀsÀt ¢ppen az adja,
hogy annak a BÀjv´lgyi Armandnak, akinek
àhivatÀs- ¢s meg¢lhet¢sszerüenÊ ilyen sz´vegek megalkotÀsa a feladata, hajszÀlpontosan
tudnia kell, hogy eff¢le fordulatokat tilos alkalmaznia. (Nem v¢letlen, hogy a term¢szettudomÀny szÀmon tartja Diracnak azt a
nevezetes mondÀsÀt, mely szerint az¢rt fogad
el egy k¢pletet, mert az alapjÀul szolgÀlÂ elm¢let olyan sz¢p, hogy csak igaz lehet.)
14. GilbertäMulkay, i. m. 47. Ezzel egy¡tt is
igaz, persze, hogy a term¢szettudomÀnyi k´zl¢seknek van po¢tikus eleme, az alkuban k´tûd¢seket lehet ¢rz¢keltetni, egy id¢zetapparÀtus, p¢ldÀul, nagyon egy¢rtelmü jelz¢seket
tud adni a hozzÀ¢rtû brancsbeli szÀmÀra, hogy
a szerzû melyik szek¢rtÀborhoz tartozik.
15. In: K ULTöRA °S MODERNITçS. T-Twins,
1992.
16. TUDOMçNYK°PºNK VçLTOZçSAI . In: K ULTöRA °S MODERNITçS, i. m.
17. MI°RT NINCS..., i. m. 294.
18. Uo. 276.
19. Uo. 310.
20. Felt¢tlen¡l megjegyzendû azonban, s erre
k¢sûbb m¢g visszat¢rek, hogy e jelens¢g nem
Ãj, olyannyira nem, hogy szÀzadunk elsû ¢vtizedeiben mÀr hatÀrozottan kimutathatÂ.
HozzÀtenn¢m m¢g ehhez az ÀllÁtÀshoz, hogy
ä meggyûzûd¢sem szerint ä minden f´lbukkanÀsa m´g´tt ugyanaz a àlogikaÊ ¢rhetû tetten.
21. Isten bizony, minden s¢rtetts¢g n¢lk¡l mes¢lem a k´vetkezû t¡nem¢nyes t´rt¢netet.
El´ljÀrÂban: àÁrom vers, ahogy j´n!Ê ä ¢s persze nincs harag, ha ez valakinek megfexi a
gyomrÀt. Nos, t´rt¢nt, hogy Ártam egyszer
egy, a survey-szociolÂgia bizonyos episztemolÂgiai k¢rd¢seit firtatÂ tanulmÀnyt. El is k¡ld-

tem annak rendje s mÂdja szer¢nt a szociolÂgia akad¢miai tudomÀnyossÀgÃ folyÂiratÀhoz, hogy ha s amennyiben, Ãgy k´zlen¢k le,
koll¢gÀim, embertÀrsaim szellemi horizontjÀt
tÀgÁtandÂ. Kis idû mÃlva f´lhÁvtak a szerkesztûs¢gbûl, hogy hÀt a tartalom, az m¢g csak
rendben, de hÀt egy tudomÀnyos lapba ä lÀssam mÀr be! ä Ágy nem lehet Árni. Hanem hÀt
volna valami der¢k ember, aki kigyomlÀlnÀ a
vadhajtÀsaimat, ÀtÁrnÀ àszabÀlyosÊ nyelvre a
dolgozatomat ä nyilvÀn ¢rezhett¢k, hogy ha
engem k¢rnek az ÃjraÁrÀsra, abbÂl nem lesz
¢nekes halott... K´sz´ntem sz¢pen, mondtam, tekints¡nk el. Ebben maradtunk. Az
àimpaktfaktoromatÊ persze cseszhetem...
22. K´r´s¢nyi AndrÀs: TUDOMçNY VAGY PUB LICISZTIKA. Besz¢lû, 1998. januÀr.
23. Uo. 25.
24. Uo.
25. LÀsd ezzel kapcsolatban L¢derer PÀl:
ROSSZKEDV ºNK TELE..., S T¹BBI °V SZAKA
MIND . In: Tausz KatalinäVÀrnai Gy´rgyi
(szerk.): REJTýZK¹Dý JELEN. TANULMçNYOK
FERGE ZSUZSçNAK . Budapest, 1996.
26. K´r´s¢nyi AndrÀs, i. m. 26. Nem tudomÀnyos, hanem ¢rtelmis¢gi... Lesznek szÁvesek kicsit merengeni azon, mit is jelent ez!
27. Uo.
28. Uo. (Helyesen: ÁrÀsok¢i.)
29. E kifogÀsok mind felsoroltatnak Szalai tanulmÀnyaival szemben (uo. 25.).
30. Amivel szemben Àll(na) ä ugye?, egyesek
szerint ä a tudomÀny hüv´s (szem¢lytelen) t´k¢letess¢ge.
31. MÀs k¢rd¢s persze, hogy van a vilÀgirodalomnak szÀmtalan olyan mondata (talÀn
m¢g sz¢p mondatok is), amely semmivel nem
gyarapÁtja tudÀsomat, mint ahogy nagyon sok
minden fontosat tanultam szaktanulmÀnyok
egyhangÃan kopogÂ mondataibÂl is.
32. Cseh TamÀs nem v¢letlen¡l ¢nekli: àItt
Àllunk ¢s a szÀnk tÀtva van, / Ez aztÀn tud, ez
a Shakespeare William.Ê (Vegy¡k az¢rt oda,
Shakespeare mell¢, SzabÂ Lûrincet is!) Egy
pÂtlÂlagos mondat is tartozik mindazonÀltal
ide. Ellenem vethetû, hogy az àid¢zetÊ praktikusan az¢rt hasznÀlhatatlan a tudomÀnyos
diskurzusban, mert valamif¢le tanult ¢rz¢kenys¢g kell ahhoz, hogy azt jelenthesse az
ember szÀmÀra, amit ä felfogÀsom szerint ä jelent. De az elektron spinj¢nek meg¢rt¢s¢hez
is tanult ¢rz¢kenys¢g kell!
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33. Nyugodjanak meg, ez a marhasÀg szerencs¢re fiktÁv, de stilisztikai l¢nyeg¢t tekintve hiteles. K¢retik elgondolkodni azon, hogy ha
m¢g a lakÂhely telep¡l¢stÁpusa is szerepelne a
leÁrÀsban, akkor hogyan àszÂlÁtana megÊ benn¡nket az àadatokban rejlû sz´vegszerüÊ informÀciÂtartalom.
34. A jÂl v¢gzett, hasznos napi munka tudata
okozta kellemes el¢gedetts¢g sz¢tÀrad az emberben, az olvasÂlÀmpa meleg f¢nyk´rbe vonja; ´l¢ben a k´nyv, a hÀtt¢rben a boldog csalÀd
zsibongÀsa s netÀn valami Bach vagy Mozart...
ä netÀn, mint az egyik korÀbban id¢zett sz¢pÁrÂnÀl szerepel: egy pohÀrka Calvados!... ä ¢s
bÀr t¢mÀja konkr¢tan nemigen ¢rdekel, beler¢v¡lve olvasom a müvet, amÁg csak lankadt
fûm le nem dobban...
35. Van-e olyan szociolÂgus koll¢ga ebben az
orszÀgban, aki egy Àltala mÀr olvasott szakmunkÀt ä m¢g ha intellektuÀlis izgalmat ¢s ¢lvezetet jelentett is a vele valÂ ismerked¢s ä ÃjbÂl elû- s elûvesz, s nem az¢rt, mert adatot keres, id¢zetet akar kimÀsolni, mÀsnapi elûadÀsa
szÀmÀra ellenûrizni akarja, jÂl eml¢kszik-e
m¢g az ¢rvel¢s menet¢re, hanem csak ¢s kizÀrÂlag az¢rt, mert a sz´veg olvasÀsa ´r´met szerez? ¹n´k ¢let¡kben hÀnyszor olvastÀk el a
MICIMACKñ -t?
36. Thalatta, thalatta! Mintha rokon l¢lekre
bukkantam volna! S hogy hol? NanÀ, hogy a
drÀga Holmi lapjain! Az illetût Kisbali LÀszlÂnak hÁvjÀk. Se çdÀmtÂl, se °vÀtÂl nem ismerem; a hermeneutika nem szakter¡letem, s
m¢g ÀltalÀnosabb ¢rdeklûd¢si ter¡letemnek
sem k¢pezi igazÀn centrumÀt. S m¢gis, a Holmiban megjelent elsû tanulmÀnyÀt, melyre felfigyeltem (A FILOLñGIA BOSSZöJA, 1998, 9.
szÀm) egy fÀrasztÂ napot k´vetû ¢jszakÀn ä
ahogy ¢nfel¢m mondjÀk ä àk¢t pofÀra ¢lvezveÊ olvastam, s az¢rt, mert: ¢lveztem a sz´veget. (No az¢rt persze a gondolatot ¢s az û me-

net¢t is!) M¢g inkÀbb Ágy olvastam (jelen sorok
ÁrÀsa k´zben) a tanulmÀnyÀra reflektÀlÂ kritikÀkra adott viszonvÀlaszÀt (megint csak egy
neh¢z nap ¢jszakÀjÀn, 1/4 3-ig).
37. ögy gondolom, e kor- ¢s ¢letkor-specifikus jelens¢g nem episztemolÂgiai ¢s tudomÀnyelm¢leti elk´telezûd¢seken mÃlik, egyszerüen a lez¡ll´tt ¢s lez¡llesztett iskolarendszer g¢pezet¢n valÂ kereszt¡ldarÀlÂdÀs hatÀsa
¢rhetû tetten benne.
38. A lista term¢szetesen senkit semmire nem
k´telez ä m¢g engem sem! így p¢ldÀul lesz´gezn¢m: Proust irodalmi ¢rdemeirûl a Holmi
fûszerkesztûj¢¢tûl radikÀlisan elt¢rû v¢lem¢nyem van. Hogy mikor ezt neki elûadtam, û
milyen szavakkal minûsÁtette v¢lem¢nyemet,
annak visszaadÀsÀhoz egy ilyen hangsÃlyozottan tudomÀnyos publikÀciÂ stilÀris arzenÀljÀban
sajnos nincs adekvÀt eszk´z.
39. Kai Erikson: A SZOCIOLñGIA NYELV °RýL.
SzociolÂgiai Figyelû, 1999. 1ä2. szÀm.
40. Mert ha nem, akkor egyÀltalÀn mi a fen¢rûl besz¢lek ¢n itt?!
41. A szakmai t¢ved¢s (bÀrmily kellemetlen l¢gyen is) szerencs¢re nem azonos azzal, amikor
a hadseregben let¢pik az ember vÀllrÂzsÀit,
egy¢b rangjelz¢seit, majd a kiv¢gzûosztag el¢
cipelik.
42. In: K ULTöRA °S MODERNITçS. 191. (Kiemel¢s ä L. P.)
43. In: Gergely çgnes: K °PTELEN V ILçG. Kozmosz K´nyvek, 1982. 53ä54.
44. Azzal a korÀntsem elhanyagolhatÂ probl¢mÀval, hogy nemcsak àszÀjjalÊ, szavainkkal
hazudhatunk, de viselked¢s¡nkkel is megtehetj¡k ezt, ezÃttal nem kÁvÀnok foglalkozni,
nem mÂdosÁtja ugyanis ¢rdemben a gondolatmenetemet.
45. Hartmut Esser: HAZUDHATNAK -E A MEGK°RDEZETTEK ? SzociolÂgiai Figyelû, 1990. 4.
szÀm.
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Simon BalÀzs

A VçNDORPATKñ
Kavnak

AjÀnd¢kod egy patkÂ, mintha
MÀgnes, m¢gsem az, csak
Sima, szÀraz, higgadt kvarcF¢nyü, mint egy jÂtanÀcs, Áv¢re,
Mint az ´ntûforma, rÀsimul a k¢z,
VÀndorpatkÂ, olyan jÂ fogni t¢ged,
MÁg titkos hatÀgÃ csillagod fel nem
Tünik, a legritkÀbbik lÂhere, hogy
ElhÀrÁtsd a bajt, t´k¢letes formÀd
Latolni csak kev¢s, ¢ppen hozzÀm kell
SzÂlnod, n¢ma U vas, rÀm, akÀr a mÀgnes,
ögy hass, csak ¢n legyek a f¢m neked,
Akit vonz mÀgnesed, hogy megtalÀld, akit
Kerest¢l, vÀndorpatkÂ, vagy tovÀbb keresd.

REM°NYI EDE çLLT
N¢pdalhelyszÁn volt, mÀr
Tudom, a Liget jeltelen hely¢n,
Anna volt ott meg ¢n, akÀr
SzerelmespÀr a füben ¢s a
Hegedüs szomorÃfüz alatt egy
Kicsit tÀvolabb, Rem¢nyi Ede Àllt,
így szÂl a nÂta, ¢s magÀnak
MuzsikÀlt, a hangszer¢vel egybeNûve, mint egy kentaur, ¢s j´tt
A mÀtkapÀr, le¡lt k´zel a füben,
°s nem tudta, mÀsnap mÀr Rem¢nyi
Ede bÃcsÃt int ´r´kre, elhajÂzik
Innen, v¢gleg el a v¢n cigÀny, csak
ºltek ott ¢s hallgattÀk a àrep¡lj,
Fecsk¢tÊ, ¹n´k nem magyarok, ugye?,
FurcsÀn rem¢nykedve k¢rdezte Ágy Ede,
Olyan barnÀk, feket¢k, tette hozzÀ m¢g,
Honnan j´ttek?, az ñperenciÀn is tÃlrÂl,
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Ugye?, ¢s hozzÀ heged¡lt sosem pihenve
Csak nek¡nk, a füben Jancsi ¢s Juliska
Hallgatta a v¢gtelen Rem¢nyi-szÂlamot,
Ahogy remeg egy kicsit bÁzva m¢gis, vissza
M¢g az ñperenciÀkrÂl is lehet ide, Ágy sÁrt
Ede, àrep¡lj, te fecskeÊ mÀsnap el, csak
M¢g utolsÂ sÀtra, rÀborult a fa, mint û
A kedvenc Stradivarira, nem is ember,
InkÀbb hangszer, zengett, mÁg lehet.

íGY MONDTA ANNA, AZ EPER
Id¢n, Ágy mondta Anna, az
Eper gyorsan j´n, gyorsan
Megy, talÀn ez¢rt ilyen
M¢z¢des, nagyszemü, egy kis
KÀrpÂtlÀs az elmÃlÀs¢rt, mint
R¢g a Duna-tengerjÀrÂk, mire
OcsÃdott a part, mÀr nem voltak
Sehol, de szÁnjÀt¢k volt hullÀmuk,
Ahogy emelt a roppant Àr, a
SÃlytalansÀgbÂl adott ÁzelÁtût.

Zay BalÀzs

SIBELIUS MAGYARORSZçGI
RECEPCIñJçRñL

Sibeliust °szak-EurÂpÀban ¢s az angolszÀsz orszÀgokban a legnagyobb zeneszerzûk k´z¢ soroljÀk. Becs¡lik N¢metorszÀgban is, a legt´bb helyen azonban legfeljebb
a V ALSE TRISTE ¢s a FINLANDIA szerzûjek¢nt ismerik. °rdemes-e egyÀltalÀn elgondolkodni azon, ¢letmüve mi¢rt nem vÀlt ismertt¢ MagyarorszÀgon, hiszen ezzel nem vagyunk egyed¡l? Mindenk¢ppen. MagyarorszÀg ugyanis sajÀtos helyzetben van Sibelius vonatkozÀsÀban, hiszen a finnek a magyarok egyetlen orszÀggÀ szervezûd´tt testv¢rei. A finnek ¢s a magyarok viszonya tehÀt semmik¢pp nem nevezhetû szokvÀnyos-
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nak. A k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt ¢l¢nk kulturÀlis kapcsolat volt a k¢t orszÀg k´z´tt. Kajanus finn esten vez¢nyelt 1924 februÀrjÀban a Zeneakad¢miÀn, müsorÀn Csajkovszkij
V. SZIMFñNIç-ja, Toivo Kuula, Selim Palmgren ¢s Ilmari Hannikainen egy-egy müve
mellett SibeliustÂl a LEMMINKEJNEN öTJA HAZAFEL° hangzott el. Egy nem tÃl sokatmondÂ ¡nnepi kiadvÀny is megjelent SibeliusrÂl a K ALEVALA kiadÀsÀnak 100. ¢vfordulÂja alkalmÀbÂl. A nemzeti k¢rd¢s visszatetszû felhangjai azonban ezt a kapcsolatot
is megpecs¢telt¢k, hiszen fel¡letess¢ggel ¢s felemÀssÀggal nem lehet m¢ly ¢s maradandÂ hatÀst el¢rni, ellenhatÀst azonban annÀl inkÀbb.
Arra a k¢rd¢sre, mi¢rt nem vert gy´keret Sibelius müv¢szete MagyarorszÀgon, bizonyos szempontbÂl k´nnyü megtalÀlni a vÀlaszt. Csak meg kell gondolni, hogyan
terjedt el ott, ahol nagy megbecs¡l¢snek ´rvend.
AngliÀban Sir Granville Bantock, Sir Thomas Beecham, Sir Malcolm Sargent, Herbert von Karajan, Anthony Collins, Sir John Barbirolli, Paavo Berglund, Sir Alexander Gobson, V ladimir Ashkenazy, Sir Colin Davis, Sir Simon Rattle, AmerikÀban Karl
Muck, Pierre Monteux, Arturo Toscanini, Serge Koussevitzky, OrmÀndy Jenû, Maurice Abravanel, Leonard Bernstein, Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt tette Sibelius szimfonikus müveinek jelentûs r¢sz¢t bevett repertoÀrdarabbÀ. A finn komponistÀt becs¡lû n¢met dirigensek k´z¡l Wilhelm Furtw¤ngler, Otto Klemperer, Hans
Rosbaud, Herbert von Karajan, Kurt Sanderling nev¢t kell kiemelni. Klempererrel
nem maradt fenn Sibelius-felv¢tel, de vez¢nyelte a II., a IV. ¢s a V II. SZIMFñNIç-t, s
t´bb Ázben is nagy szeretettel ¢s elismer¢ssel nyilatkozott a finn zeneszerzûrûl. TawaststjernÀnak azt mondta SibeliusrÂl: àTeljesÁtm¢nye abban Àllt, hogy teljess¢ggel Ãj zen¢t
alkotott teljesen klasszikus eszk´z´kkel.Ê Furtw¤nglerrel is alig k¢sz¡lt felv¢tel. NÀlunk
olyan dirigens, aki hallgatÂsÀgÀt bevezette volna Sibelius müv¢szet¢be, nem akadt.
Sibelius magyarorszÀgi ismeretlens¢g¢nek k´zvetlen oka alighanem ez, mindazonÀltal kÀr volna ezzel mindjÀrt le is zÀrni a k¢rd¢st.
Az emigrÀns magyar karmesterek Sibeliushoz valÂ viszonya logikusan alakult. OrmÀndy sokat vez¢nyelt SibeliustÂl, Sz¢ll Gy´rggyel is fennmaradt egy gyors, lend¡letes
felv¢tel a II. SZIMFñNIç-rÂl az Amszterdami Concertgebouw Zenekarral, s DorÀti Antal is dirigÀlt n¢ha Sibelius-müveket. MindhÀrman AmerikÀban mük´dtek, OrmÀndy
¢lete nagy r¢sz¢t a Philadelphiai ZenekarnÀl t´lt´tte, Sz¢ll Clevelandben vez¢nyelt,
DorÀti pedig Minneapolisban ¢s Detroitban. TudomÀsom szerint azonban Reiner Frigyes, Fricsay Ferenc, Kert¢sz IstvÀn, Sir Georg Solti nem vez¢nyelt Sibeliust, pedig ûk
is Sibelius-barÀt k´rnyezetben dolgoztak. Reiner ChicagÂban, Kert¢sz Londonban.
Fricsay Berlinben. Solti pedig mindhÀrom eddig emlÁtett ter¡leten otthon volt, elûsz´r N¢metorszÀgban dolgozott, azutÀn AngliÀban, majd AmerikÀban. °rdemes talÀn
megjegyezni, hogy Sir Georg a szint¢n k¢sû romantikus Sir Edward Elgar t´bb müv¢t
is vez¢nyelte. Ott, ahonnan a nagy magyar emigrÀns karmesterek elindultak, alig becs¡lt¢k Sibeliust, ott, ahol mük´dtek, igen. Ennek megfelelûen n¢hÀnyan k´z¡l¡k ¢rdeklûdni kezdtek irÀnta, ki jobban, ki kev¢sb¢, t´bbj¡ket azonban odakint sem ¢rintette meg Sibelius zen¢je.
R´vid pillantÀst vetve a testv¢ri viszony pszicholÂgiÀjÀra, meg kell ÀllapÁtanunk,
testv¢ri kapcsolat eset¢n semlegess¢grûl nem lehet besz¢lni. Ha fennÀll is, az m¢lyen
gy´kerezû hÀrÁtÀsbÂl, elfojtÀsbÂl eredû lÀtszatsemlegess¢g. AkÀrcsak egy¢nek k´zt, a
kollektÁv pszich¢ben is kiemelt jelentûs¢gü feladat a testv¢rk¢rd¢s megoldÀsa. Nem
semleges ter¡let, erûs indulati t´lt¢se van, ¢s rendkÁv¡l szoros az ´sszef¡gg¢s k´zte ¢s
az identitÀs k¢rd¢se k´z´tt. Persze a k¢t szÂban forgÂ n¢p testv¢ri viszonya nemcsak
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a kapcsolat kollektÁv pszich¢s volta miatt speciÀlis, hanem az¢rt is, mert tÀvoli, olyan,
mint mikor a testv¢rek egymÀstÂl messze, k¡l´n nûnek fel. így a testv¢rproblematika
szÀmos aspektusa kiesik, valamif¢le testv¢ri viszony azonban m¢giscsak fennÀll.
A K ALEVALA kapcsÀn elûker¡l az elhÀrÁtÀs ¢s az elfojtÀs jelens¢ge. Nek¡nk ugyanis
nincs ilyen eposzunk. S hogy hiÀnyzik, a nemzeti mÃlt k¢rd¢se problematikus, mi sem
mutatja jobban, mint az a m¢ly hasadÀs, ami a nemzeti k¢rd¢s vonatkozÀsÀban az utÂbbi ¢vekben manifesztt¢ vÀlt. A hÀtt¢rben meghÃzÂdÂ okok alighanem nagyon r¢gre
nyÃlnak vissza. Az elsû ezredfordulÂ elûtt t´r¢s van a magyar t´rt¢nelemben. OdÀig
folyamatos a visszatekint¢s¡nk, Àm akkor nagy hirtelens¢ggel megszakad a folyamat,
s mindaz, ami korÀbbi, mÀr nemigen r¢sze a mai ember vilÀgÀnak. TalÀn ez a mozzanat
is szerepet jÀtszik abban, hogy a magyarsÀg k¢rd¢s¢vel kapcsolatosan k¢t sz¢lsûs¢g
¢rv¢nyes¡l, az erûs indulatok füt´tte tÃlhangsÃlyozÀs ¢s a sokszor nem kev¢sb¢ indulatos ¢rdektelens¢g ä tehÀt igazÀbÂl nem is ¢rdektelens¢g. Az eredet, a mÁtoszok vilÀgÀba nyÃlÂ r¢gmÃlt a XX. szÀzad magyar ember¢nek meghatÀrozÂ hÀtt¢rszf¢rÀjÀban
csak t´red¢kesen van jelen, jobbÀra vagy a lehasadt l¢lekr¢szekkel kapcsolatos kontrollÀlatlan erûk megszÀllÀsa vagy racionalizÀlÂ elhÀrÁtÀs alatt, meghÃzÂdva a t´rt¢nettudomÀny hipot¢ziseinek Àrny¢kÀban. A t´rt¢nelmi mÃlt identitÀszavart okozÂ
szakadÀsÀnak orvoslÀsÀra term¢szetesen semmik¢pp sem t´rt¢nettudomÀnyi t¢zisek
hivatottak, hiszen a t´r¢s nem ezen a sÁkon jelentkezik, hanem a t¢nybeli hÀtteret is
magÀba foglalÂ, de annÀl ÀtfogÂbb mitikus, pszich¢s sÁkon. Ez az 1000 elûtti szakadÀs
term¢szetesen korÀntsem az egyetlen oka a sajÀtos magyar identitÀszavarnak, ugyanakkor egyik ´sszetevûje lehet. A honfoglalÀs ¢s a kereszt¢nys¢g felv¢tele annak idej¢n
erûszakosan, a gy´kerek tÃlzott m¢rt¢kü kit¢p¢s¢vel t´rt¢nt. A magyarsÀg elfojtotta
ûsi vilÀgÀt, lelkivilÀgÀnak archaikus, m¢lyebb szintj¢t, minek is ez¢rt a tovÀbbiakban
a tudattalan Àrny¢kvilÀg r¢szek¢nt kellett tovÀbb¢lnie.
Ez a helyzet a kereszt¢nys¢g dominanciÀja idej¢n r¢szben kevesebb, r¢szben t´bb
gondot okozhatott ä k¡l´n k¢rd¢s persze az is, milyen vÀltozÀson ment Àt ez a kereszt¢ny dominancia az ¢vszÀzadok sorÀn. Kevesebb gondot okozhatott a helyzet annyiban, hogy jobban rendelkez¢sre Àllt egy mÀsik, teljes mitolÂgiai rendszer, s egyr¢szt
ennek relevÀns elemei kellû diszpozÁciÂ eset¢n pÂtolhattÀk is az elhagyottakat, mÀsr¢szt, amire a n¢pmüv¢szet, a n¢pi vallÀsossÀg ¢s hiedelemvilÀg mutat is p¢ldÀt bûven,
a r¢gi hitvilÀg elemei be is olvadhattak az Ãj rendszerbe. A kereszt¢nys¢g egyoldalÃsÀga,
az ´szt´nszf¢rÀval kapcsolatos elutasÁtÀsa azonban okozÂja is, n´velûje is volt a probl¢mÀs helyzetnek. A kereszt¢nys¢g talajveszt¢se mindenk¢pp felnagyÁtotta a kit¢pett gy´kerek mindig is lappangÂ hiÀnyÀnak ¢rz¢s¢t. Ez a folyamat ¢ppen akkorra ¢rte el tetûfokÀt, amikor Sibelius müv¢szete befogadÀsra lelhetett volna MagyarorszÀgon.
Nemcsak a honnan, hanem a hovÀ k¢rd¢s¢vel kapcsolatban is okÀt lelhetj¡k az identitÀszavarnak ä ¢s ez is eg¢szen k´zvetlen¡l ¢rintkezik a Sibelius-problematikÀval. A
t´rt¢nelmi folyamatossÀg emlÁtett megszakadÀsÀnak idûpontjÀban a magyarsÀg ¢pp
letelepedett EurÂpa viharos hatÀrmezsgy¢j¢n. A magyar t´rt¢nelem ¢s a magyar kultÃra meghatÀrozÂ k´z¢p-eurÂpai szerepe f¢ny¢ben botorsÀg az EurÂpÀhoz valÂ felzÀrkÂzÀs unos-untalan t´rt¢nû hangoztatÀsa, ugyanakkor igaz: MagyarorszÀg n¢hÀny
r´vid idûszaktÂl eltekintve majdnem mindig EurÂpa perif¢riÀja maradt, s ebbûl ¢rthetû mÂdon adÂdhat kollektÁv kisebbrendüs¢gi ¢rz¢s. Az eredet tisztÀzatlansÀga ilyen
esetben k¡l´n´sen fÀjdalmas lehet, hiszen annak, aki elj´tt valahonnan, alapvetû sz¡ks¢glete, hogy meg is ¢rkezz¢k valahovÀ. Amint erre mÀr esett utalÀs, az eredet tisztÀzatlansÀgÀbÂl fakadÂ fesz¡lts¢get a valÂs t´rt¢nelem rekonstrukciÂja sem oldanÀ fel,
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csak az aktuÀlis, kumulÀlÂdott m¢lyvilÀg tisztÀzÀsa, a lelki struktÃrÀnak megfelelû sajÀt
mÁtosz kialakÁtÀsa.
Amikor a K ALEVALç-t emlÁtem, nem objektÁv szinten teszem, nem arra valÂ tekintettel tehÀt, micsoda valÂjÀban s hogyan ¢p¡lt be a finn kultÃrÀba, a finn l¢lekbe, hanem szubjektÁv szinten, amikor a hangsÃly arra esik, milyennek tünik innen n¢zve,
mit mutat nek¡nk. A K ALEVALA olyan ¢rt¢kek egys¢g¢t mutatja, amelyek v¢g¡l is megvannak minÀlunk is, de jobbÀra elszÂrtan, feldolgozatlanul ¢s integrÀlatlanul, mÁg a
K ALEVALA ¢ppen az egys¢get, az integritÀst ¢s az identitÀst jelk¢pezi.
A Sibelius müv¢szet¢vel kapcsolatban lehets¢ges elhÀrÁtÂ mechanizmusoknak
azonban nincs v¢ge. Szorosan kapcsolÂdik az im¢nt mondottakhoz a moderns¢g Sibelius ¢letmüve kapcsÀn megker¡lhetetlen k¢rd¢se. Sibelius nem modern zeneszerzû.
Ez ä mint lÀttuk ä bizonyos ter¡leteken nem okoz k¡l´n´sebb gondot ¢letmüve ¢rt¢keinek felfedez¢se ¢s elismer¢se vonatkozÀsÀban, nÀlunk azonban igen. NÀlunk
egy XX. szÀzadi zeneszerzûnek modernnek kell lennie. De honnan ez a gyanÃsan
biztos k¢nyszerüs¢g? Nem kell messzire menn¡nk annak megÀllapÁtÀsÀhoz, hogy valÂban k¢nyszerüs¢grûl van szÂ, el¢g a hazai KodÀly-recepciÂra gondolnunk. KodÀly
sem el¢g modern, sût m¢g azt is hallani, Ãgymond, nem is igazi zeneszerzû. Sokak
v¢leked¢s¢t figyelve az a furcsa ´sszef¡gg¢s dereng fel, mintha BartÂk elismer¢s¢t
KodÀly¢ akÀr a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is fenyegetn¢. ArrÂl term¢szetesen nemigen
esik emlÁt¢s ebben az ´sszef¡gg¢sben, hogy BartÂk mennyire becs¡lte KodÀlyt mint
zeneszerzût is.
MagyarorszÀgon, Ãgy tünik, a XX. szÀzadi zeneszerzûnek egyetemes tekintetben
¢lenjÀrÂnak kell lennie. A hÀtt¢rben ä term¢szetesen kin¢l-kin¢l mÀs egy¢ni ´sszetevûkkel ä valÂszÁnüleg a lemaradÀs kÁnos ¢rz¢se hÃzÂdhat meg, s ez szorosan ´sszef¡gghet a periferikus eurÂpai l¢t problematikÀjÀval. Ha KodÀly ¢s Sibelius megÁt¢l¢se
kapcsÀn is ¢rezhetû az egyetemes ¢lenjÀrÀs bizonyÁtÀsÀnak k¢nyszere, nemigen lehet
k¢ts¢g¡nk az identitÀszavar jelenl¢t¢t illetûen. BartÂk nagysÀgÀnak Sibelius ¢s KodÀly
megÁt¢l¢s¢hez igazÀban v¢ve semmi k´ze nincs. BartÂk müv¢szet¢nek egyszeri ¢s ä
ha lehet ilyet mondani ä fel¡lmÃlhatatlan volta ugyanis egyr¢szrûl nem befolyÀsolja
negatÁv mÂdon a pÀrhuzamos alternatÁvÀk elismer¢s¢nek lehetûs¢g¢t, ezeknek a pÀrhuzamos alternatÁvÀknak pedig nincs relevÀns ellenirÀnyÃ hatÀsuk. A k¢rd¢s akkor
kezd igazÀn ¢rdekess¢ vÀlni, amikor a KodÀly ¢s Sibelius elfogadÀsÀt gÀtlÂ BartÂk-kultuszt vizsgÀlva meg kell ÀllapÁtanunk, hogy az û megÁt¢l¢se sem egy¢rtelmüen pozitÁv
idehaza, hiszen egyr¢szt m¢ltatlanul kis k´r becs¡li ¢s ismeri igazÀn, mÀsr¢szt az egyoldalÃ, tÃlzottan affektÁv tisztelet ¢ppen BartÂk nem teljes meg¢rt¢s¢rûl tanÃskodik. Ha
valahol l¢trej´tt a mÃlt tisztelet¢nek ¢s a korszerüs¢gnek, a nemzeti ¢s egyetemes
szeml¢letnek, a n¢pi ¢s magasmüv¢szeti ¢rt¢keknek az integrÀciÂja, akkor BartÂk müv¢szet¢ben. Bizonyos tekintetben hasonlÂan Sibelius müv¢szet¢hez, hiszen û a nemzeti eposzt emelte a magasmüv¢szet vilÀgÀba, a finn zeneszerz¢st a nemzetk´zi elismer¢s szÁnvonalÀra, m¢g ha nem az egyetemes haladÀs ¢lmezûny¢be is, a mÃltat, a
k´z´s n¢pk´lt¢szeti kincset pedig a jelenbe. Sok tehÀt a pÀrhuzam kettûj¡k munkÀssÀga k´z´tt is. Az a t¢ny, hogy Sibelius nem avantgarde komponista, KodÀllyal ÀllÁtja
pÀrhuzamba, vezetû komponista volta pedig inkÀbb BartÂkkal. BartÂk ¢s KodÀly hazai megÁt¢l¢se kapcsÀn is hat a lemaradÀs ¢rz¢se is, BartÂknÀl mÀsok rÀ valÂ hivatkozÀssal t´rt¢nû lekicsinyl¢s¢vel, KodÀlynÀl pedig Ãgy, hogy ût magÀt becs¡lik alÀ m¢ltatlan mÂdon, s Sibelius ¢letmüve erre a k¢rd¢ses pontra is rÀvilÀgÁt. Tet¢zi az eg¢szet,
hogy Sibelius finn, tehÀt EurÂpa perif¢riÀjÀn l¢vû orszÀgbÂl valÂ, s ez mÀr ´nmagÀban
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kÁnosan ¢rintheti azt, aki szenved a periferikus eurÂpai l¢t ¢rz¢s¢tûl. Ma FinnorszÀg
nincs lemaradva Nyugat-EurÂpÀtÂl, mi azonban le vagyunk maradva. ElgondolkodtatÂ, hogy akkor, amikor Sibelius komponÀlt, a helyzet valamelyest mÀs volt. Az I. vilÀghÀborÃt megelûzû idûszakban MagyarorszÀg ¢ppen nem esett kÁv¡l az eurÂpai v¢rkering¢sen, ugyanakkor az OsztrÀkäMagyar Monarchia mÀsodik tagja volt, a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti idûszak felszÁnes ¢s agresszÁv magyarkodÀsa egy¢rtelmüen mutatja,
hogy a k¢rd¢snek m¢lyebbre ¢s r¢gebbre nyÃlÂ gy´kerei vannak.
Sibelius müv¢szete magyar relÀciÂban tovÀbbi vonzÀsi-taszÁtÀsi fel¡letet jelent. A
magyar l¢lek egyik legtalÀlÂbb fest¢szeti kifejez¢se Thorma JÀnos 1910-es festm¢nye:
a B öS, MAGYAR SORS. S´t¢t viharfelhûk tornyosulnak k´r´s-k´r¡l, s a baljÂs, komor
f¢nyben egy lÂ nyugtalanul hÀtraveti tekintet¢t. De gondolhatunk a H IMNUSZ-ra is:
àMegbünhûdte mÀr e n¢p / A mÃltat s j´vendût.Ê Vagy arra, hogy a t¢mÀnk tekintet¢ben
igencsak relevÀns FESZTY -K¹RK°P -en mi¢rt s´t¢tsz¡rke felhûk borÁtjÀk csaknem a teljes ¢gboltot. Aki Ãgy ¢rzi, bÃs, magyar sors jutott neki osztÀlyr¢sz¡l, megbünhûdte
mÀr a mÃltat s j´vendût, annak nem kell Sibelius muzsikÀjÀnak melankÂliÀja, s´t¢t ¢s
borongÂs, ¢szaki hideget ¢s magÀnyt id¢zû hangulata. Tegy¡k hozzÀ, csak addig, amÁg
sorsÀnak kizÀrÂlag vagy javar¢szt szenvedûje, s nem n¢z szembe vele, nem prÂbÀl meg
vÀltoztatni azon, amin lehets¢ges. Mert amint ezt megteszi, a magyar hagyomÀnybÂl
is ismert effektus Àll be: kutyaharapÀst szûr¢vel. Azaz a s´t¢t, borongÂs hangulatot
elkezdi ÀtjÀrni az ellent¢t¢vel valÂ kontraszt biztatÂ hangulata is. A magyar n¢pk´lt¢szetben ä bizonyosan az eredettel kapcsolatos tisztÀzatlansÀgok, az anyaf´lddel, a V aterlanddal kapcsolatos zavarÂ ¢rz¢sek miatt is ä gyakori az ÀrvasÀg, az elhagyottsÀg
motÁvumÀnak felbukkanÀsa, Ágy a magÀnyos ¢szaki ¢letmÂd egyÀltalÀn nem hat vonzÂan a tipikus magyar lelkivilÀgra.
ElgondolkodtatÂ, hogy abban az idûben, amikor Wagner a LOHENGRIN-ben azt a
mondatot adta MadarÀsz Henrik szÀjÀba: àöristen, ûrizz meg minket a magyarok d¡h¢tûl!Ê,
idehaza virÀgkorÀt ¢lte a betyÀrsÀg, az ûsmagyar virtus kitaszÁtottsÀgban, tipikus Àrny¢kmegszÀllottsÀgban megvalÂsulÂ tovÀbb¢l¢se. Ugyanerre az idûre esik a K ALEVALA
´sszeÀllÁtÀsa ¢s kiadÀsa is, s m¢g valami, ami ´sszef¡gg¢s¡nkben nagyon fontos. EkkortÀjt Árta Arany JÀnos a T OLDI -t.
A TOLDI hûse kitaszÁtott, vid¢kre szÀmüz´tt fiatalabb testv¢r. ötjÀhoz hihetetlen
energia Àll rendelkez¢s¢re, a vend¢goldal felemel¢se is errûl tanÃskodik. Az iniciÀlis
jelenetben a hatalmas gerendÀval BudÀra mutat, ahovÀ mennie kell, s ami l¢lektanilag
nem mÀs, mint a szem¢lyis¢gk´zpont, a Selbst jelk¢pe. A malomkû elhajÁtÀsa mÀr a
hûs Àrny¢kvilÀgÀt hozza felszÁnre. A menek¡lni k¢nyszer¡lû MiklÂs csodÀk sorÀt ¢li
Àt, azaz minden az iniciÀlis jelenet szerint t´rt¢nik, Ãtja Buda fel¢ vezet. A testv¢rproblematikÀt meg is oldja, de az anyakomplexussal nem boldogul. Az anya libidinÀlis
megszÀllottsÀga nem engedi idûben ¢s adekvÀt mÂdon ¢rv¢nyes¡lni Toldi MiklÂsban
a normÀlis hÂdÁtÀsi ´szt´nt. HÂdÁt, de mÀsnak. Mivel hÂdÁtÀsi ´szt´n¢re nem hallgatott, az becsapta ût. ý pedig becsapta Rozgonyi PiroskÀt, akit szÁve m¢ly¢n szeret. Ennek sÃlyos k´vetkezm¢nye van: ¢lete ´r´k´s harc a csalÀrd hÂdÁtÂk ellen.
A TOLDI-TRILñGIç-ban kiemelt szerepet kap a t´rt¢nelmi mÃlt tisztÀzÀsÀnak sz¡ks¢gess¢ge is, a sok t´rt¢nelmi utalÀs, a csatÀk hosszÃ sorÀnak r¢szletezû bemutatÀsa
talÀn azzal a t¢nnyel is ´sszef¡gg, hogy a magyar mÃltat arÀnytalanul a t´rt¢nelmi
r¢sz uralja. Toldi hamar eljutott BudÀra, hÀza is volt ott, de a fel nem dolgozott anyakomplexus ¢s az abbamaradt Àrny¢kintegrÀciÂ miatt ezt igazÀn, azaz csalÀdfûk¢nt sohasem lakta. Ereje mindv¢gig vele maradt, ahogy fiatalon legyûzte a cseh vit¢zt, idûsen
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megtette a k¢rkedû olasszal is, de a malomk´ves eset is megism¢tlûd´tt halÀla elûtti
gyilkos d¡hkit´r¢sekor. A magyar embernek term¢szetesen nem a K ALEVALç-t vagy
Sibelius oeuvre-j¢t kell felt¢tlen¡l magÀ¢vÀ tennie, azt azonban nem feledhetj¡k el,
hogy a K ALEVALA ¢s Sibelius müv¢szete jelk¢pezte irÀnyban valÂ tovÀbbl¢p¢srûl besz¢l
v¢g¡l is a TOLDI -TRILñGIA is, s a mindenkori ember boldogsÀga nemigen k¢pzelhetû
el an¢lk¡l, hogy elindul ¢s v¢gigmegy az ezek jelk¢pezte Ãton ä vagy legalÀbbis tovÀbbjut rajta, mint szeg¢ny Toldi MiklÂsnak siker¡lt.
A magyar n¢pi ¢s magasmüv¢szetben is megvan minden, amit a K ALEVALç-ban talÀlunk, amirûl Sibelius ¢letmüve is szÂl, csak darabokban. Ezeket ´ssze kell szedni,
egymÀssal harmÂniÀba kell hozni. BartÂk CANTATA PROFANA cÁmü müv¢nek n¢hÀny
motÁvumÀt mindenk¢pp ¢rdemes felid¢zn¡nk e hely¡tt. A hÁdon valÂ Àtmenet a tudattalanba valÂ alÀmer¡l¢sre utal, a term¢szethez valÂ visszat¢r¢sre, a mÃlttÂl valÂ
elzÀrkÂzÀs v¢g¢re. Ez a magyar mÃltarÀnytalansÀg tekintet¢ben a mitikus r¢sz integrÀciÂjÀt is jelenti, a pogÀnysÀg jelk¢pezte ´szt´nvilÀg¢t ¢ppÃgy, mint a kereszt¢nys¢g
jelk¢pezte magas erk´lcsis¢g¢t, de ha komplexebben n¢zz¡k mindkettût, akkor azt is
mondhatjuk, hogy a m´g´tt¡k l¢vû, Àltaluk Ágy vagy Ãgy megragadott ¢s kifejezett
teljess¢g¢t. V¢lhetn¢nk, mennyire mÀs ez a csodaszarvasl¢t BartÂknÀl, mint a budai
lovagi ¢let AranynÀl. Pedig nem. BÀr term¢szetesen mÀs ¢s mÀs oldalt hangsÃlyoz a
k¢t mü, l¢lektani szempontbÂl n¢zve v¢g¡l is ugyanarra utalnak. Az Ãt v¢gigjÀrÀsÀra,
a szem¢lyis¢gk´zpont kibontakoztatÀsÀra ä We´res SÀndort, Hamvas B¢lÀt id¢zve ä,
az ¢letnek a l¢tben valÂ megalapozÀsÀra ¢s elm¢lyÁt¢s¢re. BartÂk sz¢p kifejez¢s¢vel a
tiszta forrÀs el¢r¢s¢re ¢s el nem hagyÀsÀra, a szabadon kibontakozÂ ¢letre. Ez a T OLDI-ban az anyakomplexus megoldÀsÀt ¢s a lovagi er¢nyek teljes elsajÀtÁtÀsÀt is jelentette volna, hamis hÂdÁtÀs helyett igazi hÂdÁtÀst, Rozgonyi Piroska feles¢g¡lv¢tel¢t ¢s
boldog, k¡zdelmes ¢letet a budai hÀzban, az anima-reprezentÀns Rozgonyi Piroska
oldalÀn.
MÀr tÃl is l¢pt¡nk a Sibelius-tematika hatÀrain, s a d´ntû ponthoz ¢rkezt¡nk. A
Sibelius müv¢szet¢vel szemben megnyilvÀnulÂ magyarorszÀgi ¢rdektelens¢g okait kutatva feltüntek a be nem fogadÂ f¢l pszich¢s diszpozÁciÂjÀval valÂ t´bbsz´r´s ok-okozati
´sszef¡gg¢sek. Az elt¢rû egy¢ni preferenciÀk term¢szetesen velejÀrÂi minden ember
Ãtkeres¢s¢nek ¢s ¢letÃtjÀnak, ¢rdeklûd¢s¢nek ¢s Ázl¢s¢nek, az igazi tudatos megismer¢s elûtti elutasÁtÀst azonban ettûl elt¢rû jelens¢gnek kell tekinten¡nk: ekkor a tudattalan szintj¢n olyan felismer¢s t´rt¢nik, ami az integrÀlatlansÀg miatt blokkolja a tudatos megismer¢st. A fel nem dolgozott komplexusoktÂl, elûÁt¢letektûl, indulatoktÂl
tanÀcsos megszabadulni, szeg¢ny Toldi esete is ezt mutatja, s csak tiszta forrÀsbÂl merÁteni. Az ehhez vezetû ÃtrÂl besz¢l a K ALEVALA is, Sibelius ¢letmüve is, de a TOLDI
¢s a CANTATA PROFANA is. Ha valaki BartÂk moderns¢g¢re hivatkozva len¢zûen besz¢l
Sibelius konzervatÁv voltÀrÂl, tulajdonk¢ppen egyetlen, evidens szempontot emel
egyoldalÃan a t´bbi aspektus f´l¢, s k¢rd¢s, szem¢lyis¢g¢nek integrÀns r¢sz¢v¢ vÀlt-e
a CANTATA PROFANA ¡zenete ä ¢rti talÀn a BartÂk-mü hangjÀt, sût intellektuÀlis sÁkon
m¢g az ¢rtelm¢t is, de vajon Àtment-e a hÁdon, amelyen a szarvasok Àtkeltek, magÀba
szÁvta-e az erdû szabad levegûj¢t, rÀlelt-e a tiszta forrÀsra?
A Sibelius magyarorszÀgi recepciÂjÀval kapcsolatban felvetett gondolatok jÂ r¢sze
csak a lehetûs¢g szintj¢ig ellenûrizhetû, tÃl ezen hamar s gyorsan nû a bizonytalansÀg,
Àm ez m¢g korÀntsem jelenti az emlÁtett megfelel¢sek, kapcsolÂdÀsi pontok hamis
vagy tÃlzott voltÀt, mind´ssze azt, hogy a lehetûs¢gk¢nt felmer¡lt megfelel¢sek k´z¡l
igazÀbÂl nemigen tudni, melyik s milyen m¢rt¢kben mük´d´tt k´zre a vizsgÀlt helyzet
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l¢trej´tt¢ben. S m¢g az a k¡l´n´s helyzet is fennÀll, hogy valÂs viszonyt t¡kr´z az is,
ami nem l¢pett mük´d¢sbe, ugyanis adott esetben mük´d¢sbe l¢phetett volna, hiszen
megvannak hozzÀ a felt¢telek. Ha kÁvÀncsiak vagyunk arra, milyen is a viszonyunk a
k¡lvilÀg egy-egy szf¢rÀjÀhoz, nemcsak a mÀr aktivÀlÂdott lehetûs¢gekre ¢rdemes figyeln¡nk, hanem a m¢g nem mobilizÀlÂdottakra is. S k¢rd¢s, egyÀltalÀn szükÁthetû-e
a k´r, megÀllapÁthatÂ-e a latenciÀban maradt, illetve onnan kil¢pett lehetûs¢gek ilyen
sz¢les skÀlÀja, valamint az alanyi oldalnak a magyarorszÀgi recepciÂ vizsgÀlatakor ¢rtelemszerüen roppant tÀg k´re mellett, hogy mi az, ami hatott, s mi az, ami hathatott
volna.
Befejez¢s
A nemzeti ¢rt¢kek mindig egyetemes ¢rt¢kek fel¢ nyitnak kaput. A Sibelius-¢letmü
¢rtelmez¢se sorÀn egy¢rtelmüen helyi szÁnezetü, de egyetemes mondanivalÂra bukkantunk. A nemzeti vonatkozÀsok az ember identitÀsk´reinek egyik¢t jelentik ä Àtugrani hosszÃ tÀvon ezt az identitÀsk´rt sem lehet vesztes¢g n¢lk¡l. V¢g¡l is ugyanolyan
t¢ved¢s leragadni elûtte, mint benne. A nemzeti ¢s az egyetemes identitÀsk´rt egymÀs
ellen kijÀtszani v¢tek, azaz a helyes Ãt elv¢t¢se, s a k´vetkezm¢nyek tekintet¢ben mÀr
legt´bbsz´r a szÂ szorosabb ¢rtelm¢ben is v¢tek. BartÂk esete kitünû p¢lda a k¢t sÁk
pozitÁv ´tv´z¢s¢re. Figyelm¢t nemcsak a magyar n¢pzene k´t´tte le, s mi sem Àllt tÀvolabb tûle, mint bÀrmif¢le nacionalizmus. Az ´sszef¡gg¢s, mint oly sok esetben, itt is
inkÀbb fordÁtott. A jÂzan egyetemess¢g ¢s a tiszta nemzeti ¢rz¢sek ä utÂbbiak adott
esetben akÀr kombinÀltan is, mint a magyar-zsidÂ vagy hasonlÂ kettûs identitÀs eset¢n
p¢ldÀul ä nem Àllnak szemben egymÀssal, ellenben a nacionalizmus szemben Àll mind
a tiszta egyetemess¢ggel, mind a jÂzan nemzeti identitÀssal. Ugyanez mondhatÂ el az
egyetemess¢g negatÁv formÀjÀrÂl is, hiszen l¢nyege ugyanÁgy a mÀssÀg el nem visel¢se.
A nacionalizmus megfelelûje az internacionalizmus volna, a nacionalistÀ¢ az internacionalista. Mindk¢t esetben arrÂl van szÂ, hogy lehetûleg mindenkinek egyformÀnak
kell lennie ahhoz, hogy csillapodj¢k a nyugtalansÀg a zavarodott egy¢ni ¢s kollektÁv
pszich¢ben. Annak is egyetlen elviselhetû csoport l¢tezik csak, akit az egyetemess¢g
negatÁv formÀja ragadott el: egy n¢p a sokbÂl. Ez a hagyomÀnyos nacionalizmus eset¢n
egy n¢p a sokbÂl oly mÂdon, hogy a t´bbi n¢p m¢g l¢tezik, csak az illetû szem¢ben
alacsonyabb szinten jelenik meg. A paranoid vÀgyteljesÁt¢s ebben az esetben kezdetibb
stÀdiumban van. Term¢szetesen Âvakodni kell a t¢veseszm¢k egy¢ni ¢s kollektÁv fejlûd¢s¢nek ´sszet¢veszt¢s¢tûl. Az egyetlen elviselhetû csoport a negatÁv egyetemess¢g
eset¢n is egy n¢p a sokbÂl, csakhogy itt mÀr mÂdosult a t¢veseszme, elûrehaladottabb
a vÀgyteljes¡l¢s: egy n¢p a sokbÂl, olyan ¢rtelemben, hogy a sokbÂl egyetlen n¢p lett,
s t´bb nincs is. Mint a paranoid kÂrk¢pek eset¢n mindig, itt is aprÂ eltolÀsokrÂl van
szÂ. Az eltolÀs ott indul el, hogy az ember egy n¢phez jobban tartozik, mint a t´bbihez.
Ez az egy n¢p azonban egy n¢p a sok k´z´tt. ögy is lehet mondani, hogy egy n¢p a
sok k´z¡l. így azonban csak r¢szben igaz, s ¢ppen ezen a ponton ´ngerjesztû folyamat
indulhat el, a k´z¡l szÂcska ¢rtelme megvÀltozik, kontextusÀbÂl kiszakÁtva ugyan igaz,
de csak Ágy, ez¢rt igazÀbÂl hamis. Nacionalizmus ¢s a megelûzû nemzeti identitÀsk´r
r¢szeit nem befogadÂ, hanem kirekesztû ¢rtelmü egyetemess¢g ugyan lÀtszÂlag nem
f¢r meg egymÀs mellett, m¢gis lehet, hogy egy tûrûl fakad. T´rt¢nelmi tÀvlatokban
n¢zve t´bbsz´r´sen is ´sszef¡gghet a k¢t jelens¢g, k¡l´n´sen, ha arra gondolunk,
hogy minden sz¢lsûs¢g elûhÁvja a maga ellent¢t¢t, s a sz¢lsû ellent¢tek olykor azonos
tûrûl fakadnak.
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Csak lÀtszÂlag tÀvolodtunk el az eredeti t¢mÀtÂl. A FINLANDIA hazafias ¢rz¢sekrûl
szÂl, s az ¢letmü tovÀbbi alakulÀsa arra enged k´vetkeztetni, hogy a Sibeliust megragadÂ nemzeti ¢rz¢s vonzereje m´g´tt az is ott rejtûzik, amirûl az oeuvre v¢gpontjÀn
l¢vû TAPIOLA szÂl.
A FINLANDIA kezdetibb megjelen¢si sÁkot jelent, amikor f¢ktelenebbek az ¢rzelmek,
s patetikusabb a megjelen¢s. A FINLANDIA a hazÀt festi le, s talÀn m¢g az sem tÃlzÀs,
ha a mü borongÂsan, m¢lyen morajlÂ, rendÁthetetlen szilÀrdsÀgot ¢s megingathatatlansÀgot sugallÂ r¢szei kapcsÀn a finn f´ld´n dominÀns grÀnit jut esz¡nkbe. AzutÀn
lassan kibomlik a nemzeti ¢rz¢s m´g´ttes tartalma, felszÁnre ker¡l, amit m¢g magÀban
rejt, ami megragadÂ ereje m´g´tt Àll. Nemcsak az, ami keletkez¢se idej¢n fogalmazÂdott meg Sibeliusban, hanem az is, ami csak k¢sûbb nyilvÀnult meg, p¢ldÀul a TAPIOLç-ban, ami finn tÀj¢lm¢ny a javÀbÂl, ugyanakkor az emberi ¢letÃt lenyomata is, tehÀt immÀr manifeszt tartalma annak, ami a FINLANDIA keletkez¢sekor m¢g rejtve volt,
s csak a patetikus ¢rz¢sek Àrulkodtak rÂla. BartÂknÀl is fellelhetû a korai patetikus
szint. Ennek felel meg a K OSSUTH-SZIMFñNIA.
A müvek ¢s az ¢letmü jungi ¢rtelmez¢sekor elsûsorban nem arrÂl esik szÂ, mit gondolt Sibelius, mi volt tudatos szÀmÀra abbÂl, amit müveivel kifejezett, hanem arrÂl,
mirûl szÂlnak a müvek, mi minden rejlik benn¡k. Amit a pszich¢ az ¢letmüben ¢s az
egyes alkotÀsokban kifejez, az a müv¢sz szÀmÀra is titokzatos ¢s integrÀlandÂ vilÀgot
jelent. Innen az EN SAGA cÁm s a TAPIOLA programjÀban megfogalmazott àvad ÀlmokÊ
¢s àûstitokzatossÀgÊ. BÀr a müv¢szi alkotÀs egyÃttal feldolgozÀst ¢s intenzÁv kapcsolatot
is jelent, s a FINLANDIç-tÂl a T APIOLç-ig vezetû im¢nt emlÁtett kibontakozÀs pÀrhuzamot mutat a tudatosodÀsi folyamattal, nem azonosÁthatjuk minden tovÀbbi n¢lk¡l a
müv¢szi megjelenÁt¢st a pszich¢s integrÀciÂval, s az egyes reprezentÀciÂk felszÁnre ker¡l¢s¢t az ¢letmüben nem nevezhetj¡k tudatosodÀsnak, inkÀbb olyan t´rt¢n¢snek,
ami lehetûv¢ teszi a tudatosodÀst.
Amikor Sibelius az orosz ¢s a sv¢d befolyÀs ellen k¡zd´tt, a tÃlzÀssal vette fel a harcot
ä a K ALEVALA, a finn nyelv, a finn tÀj, a finn kultÃra sajÀtos ¢rt¢keinek felismer¢s¢vel
kapcsolatos ¢lm¢nyei hatÀsÀra az erûszakos negatÁv tendenciÀkkal szÀllt szembe. çm
eredeti anyanyelv¢hez is hü maradt: nem egy emlÁtett müv¢nek sv¢d cÁme van, s dalai
jÂ r¢sze sv¢d nyelvü. BartÂk szlovÀk ¢s romÀn n¢pdalfeldolgozÀsainak pÀrhuzamÀt
lÀthatjuk ebben. A CANTATA PROFANA sz´vege is romÀn eredetü, BartÂknÀl lett magyar. De ahogy romÀn ¢s magyar, Ãgy egyetemes is. Monda, en saga mindk¢t alkotÀs,
Sibelius TAPIOLç-ja is, BartÂk CANTATA PROFANç-ja is, ¢rettebb, kibomlottabb, tudatk´zelibb megjelen¢sei annak, amit rejtetten magÀban foglalt a FINLANDIA ¢s a K OSSUTH-SZIMFñNIA, s amitûl igazÀbÂl mi sem Àll tÀvolabb, mint a nacionalizmus bÀrmilyen formÀja.
(Elûzm¢ny¢t lÀsd szeptemberi szÀmunkban.)
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Tandori Dezsû

A KIS °S A NAGY KçRTYABAJNOKSçG
Kurt Schwitters eml¢k¢nek

BÀrmi ¢rz¢ki ¢rdeklûd¢s kihalt belûlem az ember irÀnt.
Az emberek ¢rz¢ki jelens¢ge irÀnti bÀrmi ¢rdeklûd¢s kihalt belûlem.
Mi az, hogy kihalt?
Mi az, hogy emberi ¢rz¢ki jelens¢g?
°s mi vagyok ¢n (Ágy, mi voltam en¢lk¡l)?
Mi voltam e n¢lk¡l n¢lk¡l?
A Nagy Koala KÀrtyabajnoksÀgot huszonh¢t ¢ve jÀtsszuk.
FormÀja àfrancia kaszinÂÊ.
Mindegy, hogy jÀtszotta Sz¢p Ernû, JÂzsef Attila, Zelk.
°s nem mindegy.
BÃjtatott k´zl¢s a versben: minden jÂ barÀtommal jÀtszottam ezt.
HÀzassÀgk´t¢s¡nk utÀn ´t ¢vvel feles¢gemmel is elkezdt¡k
a kaszinÂt.
K¢t ligÀnk van.
Mindegyikben ´t-´t csapat, a csapatokban n¢gy-n¢gy klub.
Mivel egyr¢szt k´rm¢rkûz¢ses alapon zajlik a bajnoksÀg,
mÀsr¢szt ä forma szer¢n ä mint a kies¢ses tenisztornÀk
(a 16 k´zt, a 8 k´zt, a 4 k´zt stb.),
na, hagyom. KrÃdy Árja: emberekrûl, f¢rfiakrÂl ¢s nûkrûl,
meg hogy mi mindent tud û (!), ¢lt Àt (!) vel¡k, ha errûl mind
Árni prÂbÀlna, be k¢ne
zÀrni ût egy toronyba.
(Hajnal van, ¢jszaka kettûkor keltem, egy k´nyvet
fordÁtottam amerikai emigrÀnsokrÂl, a T´rt¢nelem
egyik nagy ¢jszakÀjÀn vodkÀztak a rem¢nytelens¢g ellen.)
Schwitters müv¢t, ha Ãgy tetszik, sz¢tzÃzta a T´rt¢nelem.
Egy motÁvum a T´rt¢nelem fennmaradÀsÀra, egy es¢ly.
Schwitters k´nyvek gerinc¢be lapÁtva k¡ld´tt
titkos ¡zeneteket a nÀcik hÀta m´g´tt FranciaorszÀgba.
Schwitters ¢s Wols k¡l´n´s k¢pzûmüv¢sz szentek.
Nev¡k sajnos nem fordul elû a Koala KÀrtyabajnoksÀgban.
Medv¢k, n´v¢nyek, ¢lû v. halott madarak neve fordul elû ott.
Egyszerre Schwitters p...pardon, normÀlemberibb l¢nye
¢s
abszolÃtmüv¢szl¢nye a Nagy ¢s a Kis Koala KÀrtyabajnoksÀg.
Naponta ´t parti t´rt¢nik. Sic.
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A m¢g ¢lû k¢t madarunkon ¢s a k¢t kÀrtyabajnoksÀgon kÁv¡l
k¡l´n fontos dolog
az ¢letemben nincs.
(Persze, a szabadsÀg, az eg¢szs¢g etc. Ok¢. Nem Árom le, kire-mire
gondolok. Egyszerre gondolok egy sovÀny k´ltûtÀrsra meg
egy d¢l-angliai lÂpÀlyÀra.)
Ha a kÀrtyabajnoksÀgokat a nagyk´z´ns¢ggel ismertethetûnek
talÀlnÀm: torony.
M¢gis, Áme:
(Ez a vers valahova ki fog lukadni/ez a vers az Anna Blume is.)
TehÀt m¢gis:
(Kortyolok egy korty rossz bort az ÁrÂtÀrs tisztelet¢re. Gyuri!
Hajnalodik.)
Ha csak a tÀrgyrÂl akarnÀnk besz¢lni,
e vers tÀrgyÀrÂl,
ez ¢rdekes müfajelm¢leti k¢rd¢seket
ä mint vÁz a vÁzihullÀt ä
vet f´l:
(Mellesleg, ¢s nem mellesleg, a papÁrt´mb´n,
melybûl a vershez papÁrlapokat hÃzok ki,
szoban´v¢nyek ¢s snidlingek Àllnak.
A n´v¢nyek emlÁt¢se itt ugyanolyasmi,
mint hogy a k¢t BajnoksÀgnak
halottid¢zû szerepe is van:
´r´ktemetûk ¢s eleven m¢csvÀndorlÀsok,
madarak ¢s mÃltak neveivel.
A jÀt¢k medv¢k a meg nem elevenÁthetû mÃltak.
HiÀba, hogy egy OrmÀr, egy AlabÀr, egy Paddington nevüt
megpuszilsz az orrÀn, mondjuk. JÀtszanak ûk is a BajnoksÀgban.)
Amit el akartam mondani (ami ez a vers):
valami feltünt nekem (derengeni kezdett):
A legÃjabb BajnoksÀg (1972 Âta a nyolcadik Szuperkupa,
a 26. torna, de ezt hagyjuk, a Nagy Koala KÀrtyabajn.-ban)
elsû fordulÂjÀban a Bayosh/Poszi (egy szlovÀk medve,
nagy prakkercsemp¢sz a VÀgon Àt, fatutajjal ÃsztatÂ,
f¢rje B. U. Bush Ãr, elsû medv¢m 1939-bûl; Poszi 8 ¢vet ¢lt
barÀtkaposzÀtÀnk, a v¢g¢n megvakult, majd elv¢rzett) nevü
klub nyert,
a mÀsodikban D´mi¢k (Fûmedv¢nk).
MÀrmost:
mi kezdett el nekem derengeni?
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Az kezdett, hogy egy kis klub,
a Bronz¢k/MikÂka/OrmÀr,
ahol is
Bronz¢k a nagyapÀm¢k leomlott lakÀsÀbÂl 1945-ben a tüzfal
alÂl
kikotort bronz medvepÀr,
MikÂka egy ver¢b, akit a MikÂ utcÀban lelt¡nk
vihar utÀn, mÀr
menthetetlen Àllapotban (est¢re kis sikollyal meg is halt,
kirohantunk a konyhÀba, ott volt f¢szke, megÀgyazva,
kis sikollyal meghalt) ä
ja, ¢s OrmÀr egy medv¢s folyÂirat cÁmlapk¢pe, amerikai,
ez a klub tehÀt
ä igen, feltünt valami derengve, titkon.
S azt mondtam:
ha ä
igen, ha! ä
ez a mi bajnoki rendszer¡nk olyan, mint
az igazi sport
(¢s most prÂbÀra teszem a figyelmet),
akkor
Bronz¢k,
akik
az elsû fordulÂban Bayosh/PoszitÂl,
a mÀsodikban D´mi¢ktûl kaptak ki
r´gt´n a tizenhat k´zt,
ergo a k¢sûbbi gyûztesektûl,
tehÀt akkor elk¢pzelhetû,
hogy ûk nyerik a harmadik fordulÂt.
Mi¢rt gondoltam ezt?
Szoros k¡zdelmekben maradtak alul.
(Engem, mondom, ez ¢rdekel. Ez foglalkoztat. Nem egy¢b.)
TehÀt jÂ formÀban lehetnek (ha ez igazi sport).
°s mit tesz isten, a harmadik fordulÂban
simÀn a 8 k´z¢ jutottak,
igaz, ott d´ntetlen utÀn vÁvtÀk ki tovÀbbjutÀsukat,
majd a n¢gy k´zt megint d´ntetlen utÀn sorsolÀssal
(a jÀt¢k: francia kaszinÂ, jÀtszotta Zelk, J. A., Sz¢p, Tandori),
majd a d´ntût megnyert¢k.
TehÀt igazi sport. De tovÀbb megyek, mennyire.
Aki ellen sorsolÀssal gyûztek,
megnyerte a k´vetkezû fordulÂt, majd
akit ez a klub (K¢k-SÀrga/Pippa/Cicu) a d´ntûben megvert
(a Lapos/Szivacs/WÀgner/Totyi nevü klub),
nyerte az ´t´dik fordulÂt.
Ez ilyen szervesen alakult.
(Megj. K¢k-SÀrga k¢t kaucsukmedve, Pippa egy k¢k-sÀrga kacsa,
igazi pÀrizsi agyag, sic, Cicu egy kis ver¢b,
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egy napot ¢lt, Vas PistÀ¢k hÀza elûtt lelt¡k egy viharos
d¢lelûtt; Lapos egy azÂta sz¢thullt szivacsmedve,
azÂta: amiÂta anyÀmtÂl kaptam; Szivacs egy szivacs,
megjÀrta vel¡nk az AdriÀt 1967ä1977 k´zt,
WÀgner egy lÀndzsÀs fafigura, Totyi jÂszer¢n utolsÂ madarunk,
bÀr Rudi m¢g ¢l, Rudi, aki 14 ¢ves lesz
augusztus elsej¢n ä ezt jÃlius 30-ra hajnalt Árom,
tehÀt Ágy szerves az eg¢sz.
°s m¢gis igaza van KrÃdynak: torony.
°n ennek ellen¢re megprÂbÀltam.
°s hÀtha innen Árom tovÀbb az eg¢szet.
K´ltûi müvemet, Ãgynevezett.
HÀtha itt tÃlestem a nehez¢n.
HÀtha ez egy sikeres kezdet volt.
Elhittem a hihetetlent.
HÀtha Ágy t¢rtem vissza ahhoz, hogy a k´lt¢szet mindig
ilyesmi.) BERKELEJI PºSP¹K, / ANYAGI A FRºST¹K. / ANJç° A FRISS...
HÀt akkor ilyesmi.
(S a bajnoksÀg leÁrÀsa kÁs¢rtetiesen hasonlÁt
arra, hogy vÀradyszabolcssz¢kekadunafelett;
csak
ennyit vÀltozott talÀn a vilÀg ä nekem ä: hogy
a szereplûk nem f¢rfiak ¢s nûk, nekem,
hanem... ld. fentebb. Mondom, semmi ¢rz¢ki valÂsÀg.
Ebben ¡berolom Berkeley Gyuri p¡sp´k szubjektÁv idealizmusÀt
is.)
Nekem, ha a rohadt anyagiak nem volnÀnak, t¢nyleg nem volna anyag.
çllÁtÂlag a Berkeley Gyuri is az¢rt
tagadta annyira, hogy volna anyag, mert egy Anja G. (lÂn¢v)
nevü csajba volt rem¢nytelen¡l szerelmes.
(Nem bÁrt kibÃjni neki a talÀrbÂl?)
Vagy Ãgy egyÀltalÀrbÂl.
Nem volt neki anyag. Ehhez k¢pest, Schwitti:
a Gyuri ÁrÀsai nekem csak hosszas tanulmÀnyozÀs utÀn
hoztÀk be, hogy t¢nyleg àszubjektÁv idealizmusÊ.
Persze, a Nagy ¢s a Kis Koala KÀrtyabajnoksÀg is,
ha Ãgy vessz¡k, anyag.
De, mondom, ha nem volnÀnak a rohadt anyagiak,
ez a vers se lenne stb.
°s teljesen mindegy,
az¢rt-e nem, mert
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nem k¢ne rohadt anyagiakat megkeresnem vele,
vagy mert a Holmi nem ¡nnepeln¢ tizedik ¢vfordulÂjÀt,
vagy mert t¢nyleg anyagiatlanodn¢k a BajnoksÀgokkal,
vagy sat´bbi ¢s sat´bbi.
FelÀllok a sz¢kbûl. Szabolcs, Kurt, George, t¢nyleg
az emberis¢g Ãj hajnala kezdûdik e jÃliusi napon (vagy nem?).
Menjek a picsÀba.

T. S. ELIOT TçVIRATA MºNNICH FERENCHEZ
Amikor D¢ry Tibort letartÂztattÀk (1957.
Àprilis 20-Àn), vilÀgszerte, de k¡l´n´sen FranciaorszÀgban ¢s AngliÀban m¢g
magasabbra csaptak a magyarorszÀgi beb´rt´nz¢sek, kiv¢gz¢sek elleni tiltakozÀs
hullÀmai: ÁrÂk, tudÂsok, ÃjsÀgÁrÂk, Àllamf¢rfiak, k´zt¡k Fran§ois Mauriac, Albert
Camus, Roger Martin du Gard, Bertrand Russell, Stephen Spender, JeanPaul Sartre, Alberto Moravia, Ignazio Silone, Italo Calvino, Arthur Koestler, Karl
Jaspers, Tristan Tzara, Vercors lev¢lben,
tÀviratban k¢rt¢k a magyar kormÀnyt,
hogy bocsÀssÀk szabadon a letartÂztatottakat. PÀrizsban hamarosan megalakult a
Comit¢ D¢ry, tiltakozÂ Áveket k´r´ztek, publikÀltak.

1957 ûsz¢n Budapesten elterjedt a hÁr,
hogy hamarosan megrendezik a ànagy
ÁrÂperÊ-t, a n¢gy vÀdlott D¢ry Tibor, HÀy
Gyula, Zelk ZoltÀn, Tardos Tibor lesz, s
f¢lû, hogy az ¡gy¢sz halÀlb¡ntet¢st fog
k¢rni a fûvÀdlottra. A hÁr napok alatt
Nyugatra is eljutott. Szeptember 25-¢n
Cs. SzabÂ LÀszlÂ, az emigrÀns magyar
ÁrÂk egyes¡let¢nek egyik vezetûje t´bb
neves angol ÁrÂt k¢rt fel, hogy tÀviratozzanak a magyar bel¡gyminiszternek, tiltakozzanak a titkos per ellen. Level¢ben,
amely most ker¡lt elû egy magÀngyüjtem¢nybûl, s tudomÀsunk szerint itt jelenik
meg elûsz´r, T. S. Eliot errûl a tÀviratrÂl
szÀmol be Cs. SzabÂnak.
A lev¢l sz´vege, fordÁtÀsban:
Argyll Hotel
Scarborough
57. IX. 26.

Kedves Uram,
ma d¢lutÀn megkaptam s¡rg´ny¢t, ¢s a k´vetkezû tÀviratot k¡ldtem:
àM¡nnich Ferenc
Bel¡gyminiszter
Budapest.
M¢ly aggodalommal t´ltenek el D¢ry Tibor per¢rûl ¢rkezû hÁrek stop mint ÁrÂtÀrsa
szenved¢lyesen szÂt kÁvÀnok emelni ennek a hÁres ¢s k´ztiszteletben ÀllÂ ÁrÂnak az ¢let¢¢rt ¢s szabadsÀgÀ¢rt Thomas Stearns Eliot.Ê
E h¢t v¢g¢tûl ism¢t Londonban leszek.
SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel
T. S. Eliot
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K°T BíRçLAT EGY
K¹NYVRýL
Bodor çdÀm: Az ¢rsek lÀtogatÀsa
Magvetû, 1999. 127 oldal, 1190 Ft
I
Andrej a vÀrosban
Bodor çdÀm Ãj reg¢ny¢t elolvasva k¢tszeresen is a nagy borok kÂstolÀsa jut eszembe.
Egy Ãjabb ¢vjÀrattal valÂ talÀlkozÀs, az ismerûsben valÂ ismeretlen felfedez¢s¢nek ¢lm¢nye mindig: ugyanaz a fajta, ugyanaz a dülû,
ugyanaz a termelû ¢s bork¢szÁt¢si filozÂfia,
a bor azonban ¢vrûl ¢vre mÀs. Mint mikor
hosszabb tÀvoll¢t utÀn haza¢rkezel: moccanatlan minden, hisz ismered, m¢gis, minthogy kimozdultÀl, a vÀltozÀs lengi be az egykor belakott teret. AZ °RSEK LçTOGATçSA is
mintha a SINISTRA K¹RZET szerelmetes-halÀlos vilÀgÀba kalauzolna ism¢t, az olvasÀst
azonban m¢gis az ismert ¢s az idegen kevered¢se teszi hermeneutikailag izgalmassÀ.
A hermeneutikai izgalom azonban csupÀn
az olvasÀs (idûben, de szÀmomra fontossÀgÀt
tekintve is) mÀsodik szintje, AZ °RSEK LçTOGATçSA ugyanis elsûdlegesen ¢rz¢ki ¢s nem
intellektuÀlis befogadÀsra hÁvja olvasÂjÀt.
KÂstolgatni kell, vagy v¢rm¢rs¢klet ¢s mindenkori l¢lekÀllapot szerint bed´nteni egyben, a reflexÁv besz¢d pedig csak kullog a
(szellemi) ÁzlelûbimbÂkon sz¢jjelÀradÂ ¢lm¢ny m´g´tt.
El¢g az elsû n¢hÀny mondatot elolvasni, ¢s
azonnal felismerhetû a jellegzetes, mÀs szerzûvel ´sszet¢veszthetetlen hang: àMedÀrd elûtt
egy h¢ttel a fodrÀszat elsû vend¢gei hoztÀk hÁr¡l,
hogy kora hajnalban elfogtÀk a Senkowitz nûv¢reket. A k¢t v¢nlÀny hÂnapokkal korÀbban megsz´k´tt
az Izolda negyedbûl, a t¡dûbetegek elk¡l´nÁtûj¢bûl.
A sz´kev¢nyeket ÀllÁtÂlag GÀbriel Ventuza tÀbori
lelk¢sz bûrpÂrÀzon vezette vissza a telepre, ahol egy
tyÃkketrecbe zÀrva mindjÀrt ki is ÀllÁtottÀk ûket k´zszeml¢re.Ê

K¢pei sÃlyÀval, megformÀltsÀgÀval, a referencialitÀs teljes hiÀnyÀval, illetve az ebbûl
a hiÀny¢rzetbûl fakadÂ allegorikus olvasat
irÀnti ig¢nnyel a sz´veg az elsû pillanattÂl lebilincsel. Az olvasÀs k¡l´n´s, felkavarÂ ¢lm¢nye r¢szint annak tudhatÂ be, hogy ez a higgadt elbesz¢lûi hang, az olvasÂ szÀmÀra megh´kkentû, irritÀlÂ ¢s k¢rd¢sek eg¢sz sorÀt ¢bresztû esem¢nyeket a csodÀlkozÀs vagy meglepetts¢g legkisebb jele n¢lk¡l, n¢mi egykedvüs¢ggel mes¢li el. LÀtszÂlag azonos nyelvet
besz¢l¡nk, az elbesz¢lû vilÀgÀban azonban
m¢gis mÀst jelentenek az olvasÂ Àltal ismerni v¢lt szavak: a valÂsÀgban a t¡dûbetegeket
nem tartjÀk elk¡l´nÁtûben, a tÀbori lelk¢sz
feladata nem abban Àll, hogy sz´kev¢nyeket
fogjon el, a sz´kev¢nyeket pedig (fûleg, ha
v¢nlÀnyok) nem szokÀs bûrpÂrÀzon vezetni.
A reg¢nyben kirajzolÂdÂ vilÀgban azonban,
Ãgy tünik, nincs is enn¢l term¢szetesebb.
De nemcsak a hang, hanem a helyszÁn is
a SINISTRA vilÀgÀra eml¢keztet: valahol a
KÀrpÀtokban, a vilÀgtÂl elzÀrt ter¡leten egy
totalitÀrius rendszer mük´dik, melynek urai
ezÃttal nem hegyivadÀszok, hanem az û uralmukat levÀltÂ papok, akik minden valÂszÁnüs¢g szerint csupÀn àÀtvedlettÊ hegyivadÀszok:
levetett¢k az egyenruhÀt, ¢s pÂpaszakÀllt n´vesztettek. A v¢gbement hatalom- vagy rendszervÀltÀs azonban csak a lÀtszatot ¢rinti, a
Bogdanski DolinÀn zajlÂ esem¢nyek kifordult abszurditÀsukban (amely m´g´tt pontos, bÀr gyakran faramuci, ¢rthetetlen¡l bonyodalmas szÀmÁtÀs rejlik) nagyban eml¢keztetnek a sinistrai totÀlis vilÀg mechanizmusaira.
A cselekm¢nyt az idûkezel¢s k¢sûbb kifejtendû sajÀtossÀgÀnak k´sz´nhetûen csak durva, oksÀgi viszonyokat ¢s kronolÂgiÀt t¢telezû
beavatkozÀssal lehet ´sszefoglalni: az egyes
szÀm elsû szem¢lyü elbesz¢lû Bogdanski DolinÀn, nevelûanyja, Colentina Dunka fodrÀszn¢ hÀzÀban ¢l. Apja, Viktor Ventuza embercsemp¢sz volt, Àm egyik ÃtjÀrÂl nem t¢rt haza, megskalpolt holttest¢t k¢sûbb halÀsztÀk ki
a folyÂbÂl. Az elbesz¢lû a vÀros teljhatalmÃ
urai, a papok szolgÀlatÀban Àll, Àm egyszer
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valaki megrÀgalmazhatta, mert noha semmi
rosszat nem tett, egy reggel m¢gis menek¡lnie kell a vÀrosbÂl. Ivano Frankovszk-i szÀmüzet¢s¢bûl azonban visszat¢r, majd nem sokkal k¢sûbb a reg¢ny mÀsik k´zponti szereplûje, GÀbriel Ventuza (az elbesz¢lû f¢ltestv¢re) meg¢rkezik a vÀrosba. ý b´rt´nben ¡lû
testv¢r¢tûl (testv¢r¡ktûl?), HamzÀtÂl kapta a
megbÁzÀst, hogy hantoltassa ki apjuk tetem¢t,
¢s szÀllÁttassa el. GÀbriel Ventuza azonban
¢veket t´lt Bogdanski DolinÀn an¢lk¡l, hogy
hozzÀlÀtna feladata teljesÁt¢s¢hez, Àm a Senkowitz nûv¢rek visszajuttatÀsÀ¢rt jÀrÂ v¢rdÁjjal kivÀltja a tetemet, ¢s menni k¢sz¡l. A tetem viszont, melyet kiadtak neki, nem azonos
az apjÀ¢val, rÀadÀsul k´zben meg¢rkezik a
vÀrosba az eg¢sz reg¢ny sorÀn vÀrt ¢rsek,
GÀbriel VentuzÀnak ¢s az elbesz¢lûnek pedig
(t´bb, egyr¢szt itt nem r¢szletezhetû, mÀsr¢szt azonban nem is mindig ¢rthetû okbÂl)
menek¡lnie kell.
A furcsa, abszurd ¢s megh´kkentû esem¢nyek magyarÀzat utÀn kiÀltanak, a reg¢ny
meg¢rt¢si alakzatait kidolgozva pedig legelûsz´r is az a k¢rd¢s mer¡l fel, hogy mimetikusnak vagy legalÀbb allegorikusnak tekinthetû-e a mü. A politikainak nevezhetû olvasatot (a SINISTRA totalitÀrius rendszere nem
tünt el a àrendszervÀltozÀsÊ sorÀn, a r¢gi elit
csak arcot vÀltott, kr¢tÀt evett stb.) azonban
nem az¢rt ¢rdemes figyelmen kÁv¡l hagyni,
mert akÀr a romÀn, akÀr a k´z¢p-eurÂpai
rendszervÀltozÀsra vonatkoztatva Âhatatlanul
differenciÀlatlan kijelent¢sekhez vezet, hanem az¢rt, mert a reg¢ny megformÀltsÀgÀnak foka ¢s a megteremthetû jelent¢sek egzisztenciÀlis sÃlya ha nem is ¢rv¢nytelenÁti, de
legalÀbbis ¢rdektelenn¢ teszi ezt az elsûdleges allegorikus jelent¢st. SzÂval ami engem
illet: nem szeretem a bÃsongÂ rendszer(vÀltozÀs)kritikÀt (ha mÀr, hÀt az utÂpikusat), de
egy ilyen nagy reg¢nyn¢l egyÀltalÀn nem zavar egy esetleges ilyen jelent¢s.
TanulsÀgos ´sszehasonlÁtÀsi alapul szolgÀl
a SINISTRA a tovÀbbi jelent¢sr¢tegek kidolgozÀsÀnÀl is: nemcsak az allegorikusan megfeleltethetû politikai helyzet, de a mü po¢tikai
m¢lyr¢tegeiben, elsûsorban a fikcionÀlis t¢rben ¢s az elbesz¢lûhelyzetben, valamint az elbesz¢lû szem¢ly¢nek megvÀlasztÀsÀban mutatkoznak jelentûs k¡l´nbs¢gek. Eltünt a
K´rzet mitikus tÀja, melyben a burjÀnzÂ, sok

tekintetben civilizÀciÂ elûtt vagy a civilizÀciÂ
Àltal nem ¢rintett, archaikus term¢szet m¢giscsak magÀba fonta, beindÀzta ¢s ha nem is
¢rv¢nytelenÁtette, legalÀbb kiegyenlÁtette az
¢rthetetlen ¢s kiismerhetetlen, veszedelmes
¢s l¢tellenes rendszert. Az Ãj reg¢ny szÁntere,
Bogdanski Dolina mÀr egy leromlott, urbanizÀlÂdott terep. A szerzû egy interjÃjÀnak
(amÃgy Budapestre vonatkoztatott) cÁm¢t
parafrazeÀlva: (SinistrÀbÂl) eltÀvozott a hely
szelleme, Ágy j´hetett l¢tre Bogdanski Dolina.
A vÀrost ´vezû ter¡letek leÁrÀsÀban m¢g megjelennek ugyan a csalit, reketty¢s, r¢t ¢s berek
szavak, ezek azonban mintha csak nyelvi
fosszÁliumk¢nt utalnÀnak vissza ironikusan a
SINISTRç-ban m¢g ¢lû, l¢legzû, buja nyelvterm¢szetre. Bogdanski Dolina, Ãgy tünik, nemcsak a politikai fejlûd¢s, hanem a civilizÀciÂ
tekintet¢ben is a SINISTRA utÀni vilÀg. Besz¢des, hogy a term¢szet helyett e vÀrost a szem¢t (tehÀt a term¢szet kincseinek civilizÀciÂs
feldolgozÀsa utÀn maradt haszontalan salakja) veszi k´r¡l: àAmiÂta Bogdanski DolinÀn szemetet tÀrolnak, ¢s a hullad¢k halmai akkorÀra nûttek, hogy elÀlljÀk az ¢szaki szelek ÃtjÀt, a vÀros f´l´tt mÀr d¢ltÀjban elhomÀlyosul a levegû, csak a
büz kocsonyÀs harangja remeg a hÀztetûk f´l´tt...Ê
A szem¢t kigûz´lg¢se belepi a ter¡letet, a gÀzok leterÁtik az Ãjonnan ¢rkezûket, akik
hosszÃ, v¢get ¢rni nem akarÂ Àlomba mer¡lnek: ruhÀjuk a napon kifakul, lefoszlik rÂluk,
¢s ha nem ¢breszti f´l ûket valaki, lassan egybemosÂdnak azzal a romlott, lepusztult k´rnyezettel, amely a reg¢nyben a term¢szet hely¢t vette Àt. A szem¢ttelepen v¢gbemenû rothadÀs-ÀtalakulÀs ugyanakkor a fikciÂ vilÀgÀban v¢gbemenû metamorfÂzis pÀrhuzamak¢nt is olvashatÂ: csakÃgy, mint Dobrinban
(a SINISTRA K¹RZET szÁnhely¢n), a vÀrosba valÂ meg¢rkez¢s egyben a k¡lvilÀgtÂl valÂ teljes
elszakÁttatÀst ¢s az itteni vilÀgba valÂ lassÃ beleolvadÀst is jelenti.
A v¢gsû eny¢szet, az ¢nveszt¢s, a lebomlÀs
¢s az egybemosÂdÀs szem¢ttelep Àltal megjelenÁtett princÁpiuma ugyanakkor a k´nyv retorikai eljÀrÀsÀban is tetten ¢rhetû, amit talÀn
jÂl p¢ldÀz az alÀbbi k¢t inverz k¢p is: àA magasban, a levegû lÀthatatlan ´rv¢nyeiben, mint kergetûzû sirÀlyok, sz¢ltûl elragadott nejloncafatok csillogtak. Hallatszott m¢g a visÁtozÀsuk is.Ê Illetve:
àA magasban, a felhûk alatt, mint sz¢ltûl f´lkapott
nejloncafatok, csillogÂ sirÀlyok keringtek, vijjogÀ-

1296 ã Figyelû

suk n¢ha el¢rte a f´ldet.Ê A metafora trÂpusa
persze eleve k¢t dolog hasonlÂsÀgÀn alapszik,
a fenti k¢t k¢p azonban sirÀlyok ¢s nejloncafatok becser¢lhetûs¢g¢t veti fel; az eljÀrÀs tÃll¢p a metaforikus kereteken, amennyiben a
hasonlÂ ¢s a hasonlÁtott, azaz ¢lû ¢s ¢lettelen,
a szerves ¢s szervetlen k´z´tti k¡l´nbs¢geket
mossa el, ¢s Ágy egy retorikai müvelet sorÀn
a fikcionÀlis vilÀgot ¢s a sz´vegalakÁtÀst egyszerre meghatÀrozÂ elvet juttatja ¢rv¢nyre.
Az el-, illetve m¢g inkÀbb ´sszemosÂdÀsban ugyanis a reg¢ny talÀn egyik legfontosabb po¢tikai alkotÂelv¢t ¢s egyben k´zponti
metaforÀjÀt v¢lem felfedezni: a term¢szetbe
valÂ beleolvadÀs, az egynemüv¢ vÀlÀs toposza
egyr¢szt t´bbsz´r jelenik meg az esem¢nyek
szintj¢n (p¢ldÀul amikor a hajdanvolt b¢keidûk egyik utolsÂ tÀrgyi eml¢ke, egy az erdû
k´zep¢n ÀllÂ villamoskocsi àbizonyÀra a k´zeledû lÀbdobogÀstÂl, egyszerüen magÀba hullott [a kupacban, ami belûle maradt, az avar ¢s a rozsda pikkelyei teljesen ´sszekeveredtek]Ê, mÀsr¢szt a szem¢ttelephez hasonlÂan, ahol a szerves anyagok egy nagy, l¡ktetû folyamatban egybemosÂdnak, a reg¢ny k¡l´nb´zû idûsÁkjai ¢s cselekm¢nyszÀlai maguk is a megk¡l´nb´ztethetetlens¢gig bogozÂdnak egybe. Ez az egyszerre tematizÀlt ¢s formaalkotÂ elemm¢ is tett
folyamat rÀadÀsul mintha az egyes emberek
k´z´tti hatÀrokat is felszÀmolnÀ. Elsû olvasÀskor zavarÂan hat, amikor az egyes szÀm elsû
szem¢lyü elbesz¢lût auktoriÀlis hang vÀltja
fel; egy az esem¢nyeken kÁv¡l ÀllÂ, az esem¢nyeket a maga szÀja Áze szerint rendezû elbesz¢lû l¢te ugyanis ellentmondani lÀtszik a reg¢ny zÀrt perspektÁvÀjÀnak (hisz hol is Àllna
e transzcendenciÀt vesztett, menek¡l¢st kizÀrÂ reg¢nyvilÀgban az elbesz¢lû). àMindez
mintha velem t´rt¢nt volna megÊ, mondja azonban a narrÀtor a GÀbriel VentuzÀval megesett
¢lm¢nyekre, ¢s e r´vid, rejtûzk´dû sz´vegr¢sz az ´sszemosÂdÀs elv¢t az elbesz¢lûkre
vonatkoztatva is ¢rv¢nyre juttatja.
TalÀn ennek az elvnek k´zponti voltÀval
magyarÀzhatÂ, hogy a szem¢tteleprûl szÂlÂ
leÁrÀsok az eg¢sz k´nyv legsÃlyosabb, hallatlan plaszticitÀsÃ, sürü k¢peit adjÀk: àBogdanski DolinÀn ÂrÀkon Àt eltart az alkonyat. A szem¢tnek sajÀt f¢nye van, ez¢rt itt ¢jszakÀra sem s´t¢tedik
be teljesen. A nap mÀr r¢g elmer¡lt Pop Sabin erdeje m´g´tt, de a kocsonyÀs pÀra a hullad¢k halmai
f´l´tt tovÀbb vilÀgÁt, mintha szentjÀnosbogarak villÂznÀnak benne, delejes izzÀssal van tele; akÀr va-

lami ÀldÀs f¢nye dereng a vÀros f´l´tt, mik´zben
k´r´s-k´r¡l a Bogdanski r¢teket mÀr r¢g betakarta
a posztÂfekete ¢jszaka.Ê
TalÀn ¢pp e kettûss¢gben rejlik a reg¢ny
igazi titka. E v¢gsû, r¢misztû vilÀg talmisÀgÀt
ugyanis a megformÀltsÀg t´k¢letess¢ge emeli
meg. Bogdanski Dolina valami hatalmas,
kozmikus gyomorra eml¢keztet, mely mindent megem¢szt ¢s sajÀt mük´d¢s¢nek salakjÀvÀ tesz. A vÀros felett a pusztulÀs ¡gyn´kei,
a csillapÁthatatlan ¢hs¢gü, v¢gtelen bendûjü
sirÀlyok lebegnek, melyek n¢hÀny perc alatt
nyomtalanul zabÀlnak fel mindent, ami az Ãtjukba ker¡l. A v¢gsû felzabÀltatÀs, eltün¢s, elromlÀs, a mindennek mindenbe valÂ belesz¡rk¡l¢s¢nek helyszÁne Bogdanski Dolina,
egy olyan vilÀg, melyben (eml¢kezz¡nk csak
vissza Andrej Bodor sÁrnyomaira) nyom mÀr
nem hagyhatÂ. KristÀlyos tisztasÀgukban e
mondatok azonban mintha ¢rv¢nytelenÁten¢k is a megrajzolt eny¢szvilÀgot.
A rettenet ÀbrÀzolÀsÀnak sz¢ps¢g¢t az intellektus segÁts¢g¢vel igyekszem ugyan megragadni (akÀrcsak egy bort, ha a savakrÂl ¢s
a tanninokrÂl ejtek szÂt), a hatÀs azonban
v¢gsû soron m¢gicsak zsigeri term¢szetü lesz.
(Az ÁrÀs erej¢ig, a jÀt¢k kedv¢¢rt maradjunk
meg a tartalom-forma, test-l¢lek, zsiger-intellektus dichotÂm struktÃrÀk felÀllÁthatÂsÀgÀba
vetett hitn¢l.) Igaz, a SINISTRç-t talÀn m¢g inkÀbb meghatÀrozta a burjÀnzÂ ¢rz¢kis¢g, AZ
°RSEK LçTOGATçSA pedig szikÀrabb, hüv´sebb ¢s talÀn kalkulÀltabb is, legnagyobb
¢rt¢k¢t szÀmomra m¢gis azok a roppant
koncentrÀltsÀgÃ, Àm szigorÃan komponÀlt
¢s m¢gis talÀnyos k¢pek adjÀk, melyek e
k´nyvet felejthetetlenn¢ teszik. Persze nem
¢rdemes a k¢t remekmüvet ¢rt¢kelû latba
vetni, sokkal inkÀbb e sürü k¢pek egyik¢n¢l ¢rdemes elidûzni egy kicsit. GÀbriel
Ventuza bÀtyjÀt, HamzÀt lÀtogatja meg a
b´rt´nben:
àA nyÁlÀs vastag rÀccsal volt ellÀtva, ¢s bÀr r¢sein egy patkÀny sem igen f¢rt volna Àt, sürü hÀlÂ
borÁtotta. De ha a hÀlÂ kÀprÀzatÀt az ember szeme
megszokta, eg¢szen jÂl lÀtta m´g´tte a rabot. Hamza bûre, mint valami barlangi half¢les¢g¢, Àttetszû
volt, pofacsontja kicsit vilÀgÁtott, k´r¡l´tte feket¢n
l¡ktettek a szertefutÂ erek. Haja selyembûl volt, foga ¡vegbûl. Durva zsÀkvÀszon inget viselt, szokÀs
szerint most is gombolatlanul hordta, mintha kiv¢gzûosztag el¢ k¢sz¡lne. A sosem hasznÀlt gomblyukakat teljesen elt´mte a szutyok.
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A drÂthÀlÂt is, mintha csak a sok elr´ppent, t¢tova szÂ tapadt volna meg rajta, sz¡rke leped¢k borÁtotta, ¢s amikor Hamza megszÂlalt, k´zels¢g¢tûl
f´lizzott, kif¢nyesedett. A drÂthÀlÂ r¢sein Hamza
szaga is Àtsz¡remlett, olyan volt, mint a fegyûr¢,
csakhogy m¢g annÀl is fullasztÂbb, fanyarkÀs, ¢desk¢s, mint a rothadÂ rongyok¢. GÀbriel Ventuza ¢melyedni kezdett, eleredtek a k´nnyei, m¢g a nyÀla is
kibuggyant, miutÀn annyira tele lett vele a szÀja,
hogy nem bÁrta lenyelni. A falon a pen¢sz, mint a
szivacs, beitta a hangot, rÀadÀsul Hamza szavai ä
mintha vattÀbÂl lettek volna ä m¢g a drÂthÀlÂn is
f´nnakadtak; inkÀbb csak egymÀs szÀjÀrÂl olvastÀk
le a betüket.Ê
Az ilyen r¢szek befogadÀsÀt igyekszem az
¢rz¢kis¢g metaforÀjÀval k´r¡lÁrni, mert Ãgy
¢rzem, hogy a àbegreifen was mich ergreiftÊ
(felfogni, ami megfog) n¢ha kiss¢ ugyan antikvÀltnak hatÂ c¢lkitüz¢se k¢ptelen befogni
e sürü k¢peket; nemigen tudnÀm marad¢ktalanul megfogalmazni, hogy mi bilincsel le
ennyire (p¢ldÀul) ebben a k¢pben. Rejt¢lyess¢ge? IrracionalitÀsa vagy plaszticitÀsa? BÀrmint legyen is, szÀmomra az ilyen esszenciÀlis
k¢pek jelentik az irodalom (egyik) felsûfokÀt.
TalÀn leginkÀbb hermetikus voltÀt szeretem,
mik´zben v¢gigkÁs¢r az ¢rz¢s, hogy itt minden elemet elk¢pesztû koh¢ziÂs erû tart egyben, semmi sem esetleges, minden egy ÀtfogÂ
mÁtosz darabja. K´zben azonban nem ¢rzem
sz¡ks¢g¢t, hogy megfejtsem, vajon mit is
jelent az Àttetszû bûr (bÀr eml¢kszem m¢g
az albÁnÂ ikerpÀrra, Hamza PetrinkÀra a SI NISTRç-bÂl), ¢s nyugtÀzom bÀr, de nem sarkall tovÀbbi ¢rtelmez¢sre, a metaforikus gondolkodÀs feladÀsa (csûdje?) sem: àhaja fekete
selyem, foga csillogÂ ¡vegÊ helyett a -bûl volt
szerkezet alkalmazÀsÀval (àHaja selyembûl volt,
foga ¡vegbûlÊ) kifordul, konkr¢t ¢rtelm¢be k´vesedik a metafora. Azt pedig mÀr v¢gk¢pp
hiÀba k¢rdezn¢m, hogy mi¢rt f¢nyesedett ki
a drÂt Hamza szavaitÂl, illetve hogy mik¢nt
akad fenn a szÂ a drÂthÀlÂ sz´vet¢n (W ALESI
BçRDOK -allÃziÂ?; vagy Ãgy, hogy Àtvittbûl egyszerre konkr¢t, fizikai ¢rtelm¢ben, megmerevedett hanghullÀmk¢nt mutatkozik meg?).
Persze k¢rdezhetem, de nem hiszem, hogy a
vÀlasz bÀrmit is mÂdosÁtana azon a zsigeri ¢lm¢nyen, mely az olvasÀskor legelûsz´r is hatalmÀba kerÁt.
RÀadÀsul ezek a k¢pek az agyba (legalÀbbis az eny¢mbe) eszik be magukat, f¢lni

azonban nem f¢lek tûl¡k. Tudom, a legnehezebben ¢rvelhetû, a legkev¢sb¢ v¢dhetû ¢s lehet, hogy egyÀltalÀn nem is ÀltalÀnosÁthatÂ,
amit mondok, m¢gis Ãgy ¢rzem, hogy Bodor
k¢peit nyugodt szÁvvel befogadhatom, megteremthetem, mert minden bemutatott kegyetlens¢g ¢s nyomorÃsÀg ellen¢re valami
nagy affirmatÁv erû ¢s belsû szeretet ¢pÁti f´l
¢s tartja bel¡lrûl egyben ûket. Mindez azonban tÃl van jÂn ¢s rosszon, amint bÀrmilyen morÀl k¢rd¢se is megfogalmazhatatlan
a SINISTRA vagy AZ °RSEK LçTOGATçSç-nak
vilÀgÀban. M¢gis, megkockÀztatom, vannak
rossz k¢pek, p¢ldÀul CsÀth csodÀlatosan
megrajzolt gonoszsÀgai, Krasznahorkai cizellÀlt, Àm az elviselhetetlens¢gig fokozott helyzetei, Kafka transzcendentÀlis kÁnzÂg¢pe
vagy Christoph Ransmeyr negatÁv utÂpiÀi.
Nem arrÂl van szÂ, hogy jÂ, erûs, plasztikus-e
egy ilyen k¢p, de arrÂl sem, hogy affirmatÁv-e
a kegyetlens¢ggel, a test roncsolÀsÀval szemben, talÀn a f¢nnyel lehetne valamennyire
k´r¡lÁrni: Bodor k¢pei meleg f¢nyüek. Minden borzalom ellen¢re ÁrÀsait belengi valami
kristÀlyosan tiszta, barÀtsÀgos, meleg f¢ny.
Valami olyasmi, ami a reg¢nyben is megemeli, elvonatkoztatja a konkr¢t szem¢ttûl (k¢rdezhetn¢nk persze, hogy mif¢le àkonkr¢t
szem¢tÊ, hiszen csak szavak ezek), ¢teriv¢ teszi a rothadÀs f¢nyeit. TalÀn ez¢rt fogadom/teremtem az agyamban szÁvesen ezeket
a k¢peket, ¢s ez¢rt nincs f¢lnivalÂm tûl¡k. °rz¢kis¢g¡ket, testis¢g¡ket a magam¢nak ¢rzem, ¢s nem keresem a tÀvolsÀgnyer¢st. Rettenetes, nyomasztÂ hely ez a Bogdanski
Dolina, m¢gis ¢rtem az elbesz¢lût, aki szÀmüzet¢s¢bûl hazat¢rve, a szem¢ttelep sirÀlyait
meghallva leszÀll a vonatrÂl, ¢s gyalog vÀg
neki a hetven vagy kilencven kilom¢teres tÀvnak, àhogy Ãjra megpillanthassam Bogdanski DolinÀt, ahol felnûttemÊ. A rÀciÂ, sÃgja nekem ez
a r¢sz, nemcsak az olvasÀskor, de az elbesz¢lt
vilÀgban is sutba dobhatÂ. Lassie hazat¢r.
A zsigeri dolgoktÂl a reflexiÂhoz visszat¢rve r´viden m¢g a reg¢ny egyik meghatÀrozÂ
jellegzetess¢g¢t, m¢gpedig idûkezel¢s¢t ¢rdemes kiemelni. Az idûkezel¢s sajÀtossÀgÀt ¢rz¢keltetendû, id¢zz¡nk vissza a bevezetûbûl
az elbesz¢lt idû (tehÀt a fikciÂs valÂsÀg) ¢s
nem az elbesz¢l¢s kronolÂgiÀjÀt k´vetve n¢hÀny esem¢nyt. Az idûsÁk legr¢gebbi pontjÀn
az a hÀromszor emlÁtett ýsidû Àll, amikor
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Bogdanski DolinÀn m¢g villamos jÀrt, illetve
amikor a Senkowitz csalÀd m¢g pianÁnÂval
kereskedett. (Ezekben, a kik´vetkeztethetû
elsû àhatalomÀtv¢telÊ utÀn a hegyivadÀszok
bÀrÀnyokat s¡t´ttek, a csalÀd megmaradt
tagjai, a Senkowitz nûv¢rek pedig ¢ppÃgy
àromlottak elÊ, mint a k´rnyezû vilÀg: a mes¢s keletrûl j´tt dÃsgazdag rokon fizetne bÀr
a sz´ktet¢s¡k¢rt, amikor azonban meglÀtja
ûket, mÀr nem kellenek neki.) Egy m¢g ki
nem siklott t´rt¢nelmi idû verbÀlis maradvÀnyai ezek, a b¢ke, a polgÀri kor e n¢hÀny ÀthagyomÀnyozott t¢nyen kÁv¡l a cselekm¢ny
idej¢ben mÀr semmilyen hatÀssal nincs. Az
idûsÁkon ezutÀn a hegyivadÀszok idej¢n szerepel
(ez a SINISTRA àt´rt¢nelmi, politikai idej¢tÊ
id¢zi), majd ezutÀn, mÀr a papok idej¢n az
elbesz¢lû kalandja k´vetkezik, melyben kagylÂkat csak alig talÀlva k´veket tettek a kosÀrba, Ágy tr¢fÀlandÂ meg Tizman archimandritÀt. (Ez lesz az az eredendû bün, melyet az
arctalan hatalom bÀrmikor az elbesz¢lû ellen
fordÁthat.) Az idûsÁkon ezutÀn szereplû esem¢ny Periprava vikÀrius elalvÀsa (eg¢szen
addig alszik, mÁg valakik ´t ¢v eltelt¢vel meg
nem gyilkoljÀk), majd Kosztin archimandrita
kinevez¢se, ezutÀn az elbesz¢lû visszat¢r a
szÀmüzet¢sbûl (ahovÀ a kagylÂeset miatt menek¡lt), majd GÀbriel Ventuza a b´rt´nben
tett lÀtogatÀs utÀn meg¢rkezik Bogdanski
DolinÀra. A belÀthatÂ idûsÁk legelûr¢bb l¢vû
pontja egyben a narrÀciÂ idejek¢nt is meghatÀrozhatÂ: az elbesz¢lû ¢s GÀbriel Ventuza
Ivano Frankovszkban van szÀmüzet¢sben.
Mindez roppant egyszerüen hangzik, Àm
e kronolÂgia felÀllÁtÀsÀhoz t´bbsz´ri figyelmes olvasÀs sz¡ks¢geltetik. A t´rt¢net ugyanis (Ãjabb szerkeszt¢si hasonlÂsÀg a SINISTRçval) nem k´veti a t´rt¢n¢sek kronolÂgiÀjÀt: az
elsû fejezet az elbesz¢lt idû utolsÂ elûtti momentumÀt mutatja meg, a mÀsodik Kosztin
kinevez¢s¢vel kezdûdik, majd visszatekint a
kagylÂkkal megesett t´rt¢netre, a harmadik
egy teljesen mÀs cselekm¢nyszÀlat kezd g´rgetni (GÀbriel Ventuza lÀtogatÀsa a b´rt´nben), mely idûben sehogy sem kapcsolhatÂ
´ssze az elûzûekkel, ¢s Ágy tovÀbb.
A fenti kronolÂgia m¢gis megrajzolhatÂ, a
sz´veg ugyanis hemzseg az idûbeli utalÀsoktÂl. Ezek azonban sajÀtsÀgos term¢szetüek,
ugyanis mind egymÀsra vonatkoznak, illetve
meglehetûsen pontatlanok. BÀrmelyik pon-

tot vÀlassza is ki az olvasÂ, egyik sem szolgÀlhat biztos tÀmpontul az elbesz¢lt idûben valÂ
tÀj¢kozÂdÀshoz. Hogyha p¢ldÀul kiszemelj¡k Periprava vikÀrius elalvÀsÀt, a k´vetkezûk
tudhatÂk meg: elalvÀsa elûtt a vÀrosban Leordina ¢rseket vÀrtÀk, Kosztin kinevez¢sekor
mÀr hetek Âta alszik, amikor GÀbriel Ventuza
bÀtyjÀt lÀtogatja meg, mÀr hÂnapok Âta alszik, amikor meg´lik, mÀr ´t ¢ve alszik.
Egy mÀs viszonyÁtÀsi pontot keresve a t´rt¢nelmi esem¢nysor Ãjabb darabokkal bûv¡l.
Ezek az Ãjonnan emlÁtett esem¢nyek azonban mÀr nem az elûzû viszonyÁtÀsi ponthoz
(eset¡nkben Periprava vikÀrius elalvÀsÀhoz),
hanem az Ãj ponthoz viszonyulnak: GÀbriel
Ventuza meg¢rkez¢s¢hez viszonyÁtva tudjuk,
hogy HamzÀtÂl a levelet apja halÀla utÀn
nyolc-tÁz ¢vvel kapja meg. MÀshol megtudhatÂ, hogy Viktor Ventuza 1920-ban kezdett
àcsemp¢szkedniÊ, ¢s e tev¢kenys¢g¢t hetven
¢vig, halÀlÀig folytatta. Eszerint GÀbriel Ventuza az 1998ä2000 k´z´tti idûben kapja meg
Hamza level¢t, ez az egyed¡li reÀlis idûpillanat azonban szint¢n nem igazÁt el tovÀbb.
Megtudjuk azt is, hogy Viktor Ventuza halÀla
elûtt a vÀrosba Cozian ¢rseket vÀrtÀk, ¢s azt
is, hogy m¢g korÀbban Zeoflan p¡sp´k (amolyan piramisjÀt¢k szervez¢s¢vel) meglopta az
embereket. A HamzÀnÀl tett lÀtogatÀs a lev¢l
utÀn t´rt¢nik, ekkor pedig Periprava vikÀrius
(akinek elalvÀsa elûtt Leordina ¢rseket vÀrtÀk) mÀr hÂnapok Âta alszik.
A fenti t¢nyekbûl a k´vetkezû idûbelis¢g
t¢telezhetû: a vÀrosba Cozia ¢rseket vÀrjÀk,
Viktor Ventuza halÀla; (nyolc-tÁz ¢vvel k¢sûbb) GÀbriel Ventuza megkapja Hamza level¢t; ebben az idûben a vÀrosba Leordina
¢rseket vÀrjÀk; Periprava vikÀrius elalszik;
(hÂnapokkal k¢sûbb) lÀtogatÀs HamzÀnÀl;
GÀbriel Ventuza meg¢rkezik Bogdanski DolinÀra.
Hogyha azonban Periprava vikÀrius elalvÀsÀt vessz¡k orientÀciÂs pontul, az idûbelis¢g idÀig homog¢nnek tünû szerkezet¢ben
egyszerre bem¢rhetetlen hiÀtus keletkezik: a
k¢rd¢s ugyanis az, mikor aludt el Periprava
vikÀrius. A lev¢l k¢zhezv¢tele elûtt vagy azutÀn? Hogyha elûtte, akkor mük´dik a felÀllÁtott kronolÂgia: Periprava vikÀrius elalszik,
GÀbriel Ventuza levelet kap HamzÀtÂl, majd
meglÀtogatja; az elalvÀs ¢s a lÀtogatÀs k´z´tt
eltelt idû n¢hÀny hÂnapra tehetû. Minthogy

Figyelû ã 1299

azonban a sz´veg alapjÀn megÀllapÁthatatlan
(legfeljebb csak egy, a sz´vegkoherencia megteremt¢s¢n munkÀlkodÂ àjÂ szÀnd¢kÃ olvasÂÊ szÀmÀra kik´vetkeztethetû), hogy a vikÀrius elalvÀsa mikorra tehetû, elk¢pzelhetû a
k´vetkezû sorrend is: GÀbriel Ventuza levelet
kap HamzÀtÂl, a vikÀrius elalszik, n¢hÀny hÂnap eltelt¢vel pedig GÀbriel Ventuza lÀtogatÀst tesz HamzÀnÀl. A lÀtszÂlag hiÀnytalanul
´sszeÀllÂ kronolÂgiÀban ebben az esetben
azonban egy l¢pt¢k¢ben fel nem m¢rhetû ür
keletkezik, hisz nem tudni, mennyi idû telt
el a lev¢l k¢zhezv¢tele ¢s a vikÀrius elalvÀsa
k´z´tt: egy nap, egy hÂnap, egy ¢v vagy t´bb
ezer? A lev¢l megkapÀsakor mÀr vagy nyolc
vagy tÁz ¢v is eltelt azÂta, hogy Viktor VentuzÀnak
legutolsÂ kalandos ÃtjÀn nyoma veszett, GÀbriel
Ventuza HamzÀhoz valÂ ¢rkez¢sekor pedig
megtudja, hogy az embercsemp¢sz Viktor Ventuza mÀr r¢g nem ¢l. De mennyi idût jel´l a
r¢g, k¢rdezhetj¡k megint. Az ilyen kit´lthetetlen idûszakokkal a reg¢ny elrugaszkodik
a reÀlis idûtûl, ¢s (orÀlis) mÁtoszok idej¢be
ÀgyazÂdik be.
Nem szÀnd¢kom ellen valÂ, ha e recenziÂ
olvasÂja, aki m¢g nem ismeri a k´nyvet, esetleg Ãgy ¢rzi, hogy elvesztette a fonalat.
Ugyanis ¢pp ez, a fonal elveszt¢sek¢nt leÁrhatÂ ¢rz¢s az, mely az elbesz¢l¢s e sajÀtossÀga
m´g´tt Àllhat: az egyes esem¢nyek folyamatos egymÀsra vonatkoztatÀsa lÀtszÂlag az orientÀciÂ megteremt¢s¢t szolgÀlhatja, az idû ¢s
oksÀgisÀg labirintusa azonban kiismerhetetlen, a rendszerezû szÀnd¢k Âhatatlanul megbicsaklik.
A figyelmes olvasÀs sorÀn elûsz´r biztos
pontnak tekinthetû kronolÂgia tehÀt csak
korlÀtozott belsû viszonyain bel¡l alakÁthatÂ
ki, az elbesz¢lt idû hossza, l¢pt¢ke viszont
m¢g csak meg sem becs¡lhetû. De m¢g ha
tisztÀzottnak tünne is az egyes esem¢nyek k´z´tti idûbelis¢g, ez sokszor nem vonatkoztathatÂ az esem¢nyek k´z´tt fennÀllÂ oksÀgi viszonyokra. RÀadÀsul az ¢vekkel k¢sûbb; akÀr
mÀr tÁz ¢ve is; nyolc-tÁz ¢vvel elûtte; ¢vekkel korÀbban megfogalmazÀsok egyr¢szt olyan benyomÀst keltenek, hogy az idûfolyam tagolhatÂ,
rendszerezhetû, ¢s ennek eredm¢nye vissza
is adhatÂ, mÀsr¢szt ¢pp azÀltal, hogy az egyes
idûpontok semmihez sem (legfeljebb, ha n¢hÀny mÀsikhoz) igazÁthatÂk, az idûben valÂ
teljes orientÀlhatatlansÀg ¢rzete alakul ki.

Mindezt csak az¢rt ¢rdemes hosszabban
firtatni, mert a reg¢ny idûbeli szerkezete elsûre teleologikus irÀnyultsÀgot sejtet: a vÀrosban, amiÂta a vilÀg vilÀg (azaz: abban az idûszakban, melyre az elbesz¢lû ki tud vagy ki
akar tekinteni), mindig az ¢rsek lÀtogatÀsÀra
vÀrtak, igaz, hogy ez az ¢rsek princÁpium
mindig mÀs nevü megtestesÁtûj¢re, idûrendben a Cozia, Butin, Zilava nevet viselûkre vonatkozott. Az a t¢ny, hogy egyetlen n¢v sem
k¢pes megragadni, teljess¢ggel leÁrni az ¢rsek princÁpiumÀt, illetve azt, hogy az ¢rsek
sohasem jelenik meg, egy sor Ãjabb (egzisztencialista, agnosztikus) jelent¢s megteremthetûs¢g¢t sugallja. Mindennek ellentmondani lÀtszik az a t¢ny, hogy a reg¢ny v¢g¢n fekete sÁnautÂjÀn meg¢rkezik az ¢rsek. A t´rt¢net tehÀt lÀtszÂlag egy meghatÀrozott v¢gpont fel¢ halad, rÀadÀsul az Ãj ¢rsek szem¢lye egyben a hatalom min¢müs¢g¢rûl is (allegorikus) kijelent¢seket tesz lehetûv¢: a reg¢ny vilÀgÀban megrajzolt hatalom az elbesz¢lû ¢s az olvasÂ szÀmÀra rejt¢lyes, kiismerhetetlen, abszurd, mindezek ellen¢re felt¢telezhetû az is, hogy valami szigorÃ belsû logika
szerint mük´dik.
Egyr¢szt tehÀt csalÂdÀsk¢nt hat, hogy az
à¢rsekre vÀrvaÊ l¢tÀllapotÀt megt´ri, felszÀmolja az ¢rsek ¢rkez¢se, mÀsr¢szt azonban ez
az esem¢ny csak a narrÀciÂ v¢g¢t jel´li ki, az
elbesz¢lt idût nem foglalja keretbe (hiszen kider¡l, hogy a narrÀciÂ idûpontja valamikor
az ¢rsek meg¢rkez¢se utÀnra tehetû), Ágy az
elbesz¢l¢s szerkezet¢ben a cÁmben elûrevetÁtett lÀtogatÀs csak lÀtszÂlag kap kit¡ntetett
szerepet, valÂjÀban csak egyszerü t´rt¢n¢ss¢,
egy v¢get ¢rni nem akarÂ purgatÂriumi
eny¢szÀllapot egyetlen esem¢ny¢v¢ vÀlik a
sok t´bbi k´z´tt. Ezt valÂszÁnüsÁti az idûkezel¢s fent vÀzolt fragmentaritÀsa is: egy-egy t´rt¢n¢s k¡l´nf¢le r¢szt´rt¢netekbe (tehÀt azok
belsû kronolÂgiÀjÀba ¢s kauzalitÀsÀba Àgyazva) besz¢ltetik el. A t´rt¢net mondÀsa ugyan
a 127. oldalon v¢get ¢r, a t´rt¢n¢sek azonban
sehovÀ sem tartanak, semmilyen pont felûl
nem hierarchizÀlhatÂk, ¢s Ágy v¢gsû soron
semmilyen ÀtfogÂ, mindenre kiterjedû, ´nmagÀn tÃlmutatÂ magyarÀzatot nem tesznek
lehetûv¢.
Ez a t¢losz n¢lk¡li, elromlott Àllapot fejezûdik ki az elbesz¢lû szem¢ly¢nek vÀltozÀsÀban is. A SINISTRA elbesz¢lûje megfosztatott
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ugyan nev¢tûl, azonossÀgÀtÂl, sût a t´rt¢n¢sek idej¢re eredeti szÀnd¢kaitÂl is, a totÀlis vilÀg m¢gsem volt k¢pes behatolni l¢t¢nek animÀlis-emberi alapr¢teg¢be: a morÀlis megfontolÀsokat maga m´g´tt hagyva bÀr, de
Andrej Bodor m¢g ¢rzelmek ¢s szenved¢ly
megtapasztalÀsÀra volt k¢pes. Az Ãj reg¢ny
elbesz¢lûje azonban ¢ppÃgy egy eny¢szÃt k¢sûbbi stÀciÂjÀn Àllva szÂlal meg, mint ahogyan Bogdanski Dolina is kopottabb, kiÃttalanabb, Àm semmivel sem kev¢sb¢ veszedelmes vilÀg SinistrÀnÀl. Eltüntek a feledhetetlen nûk (mint a magyar irodalom talÀn
legerotikusabb, legvadabb ¢s szolgaisÀgÀban
is legkif¡rk¢szhetetlenebb nûalakja, Elvira
Spiridon), ¢s ha felvillan is n¢ha a zabolÀtlan,
e vilÀgban otthonos erotika (à...a nûi testek kovÀszszaga keveredett a Bogdanski fennsÁkok nyÁrfaillatÀvalÊ), e k¢pekbûl nem k´vetkezik semmi, az elbesz¢lû szÀmÀra a testek egyes¡l¢se nem rejt menek¡l¢st a szorÁtÂ viszonyok
k´z¡l. Csak vÀgyakozik a nûk utÀn, a szexualitÀs hatalmi ¢s politikai viszonyoknÀl alapvetûbb ¢s megker¡lhetetlenebb ter¡let¢re
azonban mÀr csak a voyeur kÁv¡l rekesztett
helyzet¢bûl figyel. Azaz nemcsak a helyszÁn
vÀltozott meg, de a rengeteget elhagyva a narrÀciÂ is a vÀrosba ¢rkezett.
LÀnyi DÀniel

II
J¢gcsÀkÀny ¢s illatos balzsamok
1920-ban (az egy¢rtelmü f´ldrajzi nevekbûl
Át¢lve) valahol a romÀnämoldÀviai vid¢ken a
Medvegyica hatÀrfolyÂ egy ÀradÀskor ànem
zÃgva, bûgveÊ (ismerûs, ugye?), hanem àalattomban Àtt´rve a gÀtatÊ, irÀnyt vÀlt, Ãj medret
vÀg magÀnak, s Ágy Bogdanski Dolina Àtker¡l
a tÃlpartra, egy mÀsik orszÀgba. Errefel¢ az
orszÀgok k´z´tt nem lehet csak Ãgy ÀtjÀrogatni. Viktor Ventuza àmint a r¢gi vÀgÀsÃ mesteremberek, lehetetlent nem ismertÊ, rafinÀlt tr¡kk´kkel hetven esztendeig segÁtette Àt az àÀlmodozÂkatÊ, n¢ha eg¢sz csalÀdokat a tÃlparti, tehÀt eredeti hazÀjukba. Ha hetven esztendeig, akkor 1990 tÀjÀn àbÀntak el veleÊ. àA
Bogdanski r¢v habos ´rv¢nyeiben keringett napokon Àt, amÁg a hatÀrvadÀszok v¢gre felismert¢k.

Nem volt k´nnyü, mivel fejbûr´st¡l hiÀnyzott az
eg¢sz haja, ¢s hiÀnyzott a k¢t f¡le is.Ê Eltemett¢k
RoxÀna hercegnû sÁrkertj¢be, ´rm¢nyek k´z¢. Ha csak az¢rt is kiszÀmolom a konkr¢tumokat ravaszul megadÂ-elrejtû elbesz¢l¢s
esem¢nyidej¢t, azt kapom, hogy napjainkban, a kilencvenes ¢vekben ¢s az ezredfordulÂn indÀzik az im¢nti elûzm¢nyekre is ¢p¡lû
reg¢nyess¢g jelene. Ez az idûsÀv a t´rt¢nelem
szempontjÀbÂl csaknem teljesen esetleges, a
kompozÁciÂban m¢gis precÁzen kezelt, ¢s a
most ¢let¢rz¢s¢t ¢s ´ntudatÀt sugallja. (Ha ehhez hozzÀveszem, hogy nemcsak az elbesz¢l¢s
jelen ideje egy vilÀgv¢ge-hangulatÃ MedÀrdidûszak, hanem most is, mikor ez a mü¢rtelmez¢s ÁrÂdik, MedÀrd van, szakad a katasztrÂfahozÂ v¢gtelen macondÂi esû, a hÀtamon
futkÀrozik a hideg.)
Bodor k¢tf¢le olvasÂt hÃz csûbe. Az egyik,
aki elveszetten Àlm¢lkodik azon, hogy t¢ren
¢s idûn kÁv¡li vilÀgba ker¡lt, a mÀsik, aki sz¢pen rekonstruÀlja a sz¢tfutÂ t´rt¢netszÀlak
t¢r-idû koordinÀtÀit. Igen, mert nem igaz (a
SINISTRç-t illetûen sem volt az), hogy nincs
viszonylagos meghatÀrozottsÀg, Àm az is t¢ved¢s, hogy az atlasz ¢s kalendÀrium szerinti
betÀjolÀs v¢g¢rv¢nyesen helytÀllÂ. Az elbizonytalanÁtÀs tendenciÀja ä az elt¢rÁt¢s, kiz´kkent¢s, Àt¢rtelmez¢s, t´bb¢rtelmüsÁt¢s eszk´zeivel ä felerûs´dni lÀtszik Bodor Ãj k´nyv¢ben. Müv¢szeti meggyûzûd¢s munkÀl itt, hÀtter¢ben azzal az ismert t¢nnyel, hogy a mü¢rtelmez¢s sosem v¢g¢rv¢nyes. AZ °RSEK LçTOGATçSA csak bizonytalanul sejteti modellszerüs¢g¢t, referencialitÀsa nem l¢nyegi, de
teljesen nem is tagadhatÂ adottsÀga. MagyarÀn, az ¢rtelmez¢s minûsÁthetû lehetetlennek
¢s v¢gtelen¡l sokf¢l¢nek is. Ez¢rt lehet igazuk az ellent¢tes v¢leked¢seknek: a Bodor-elbesz¢l¢s àvilÀgszerüÊ is, àsz´vegszerüÊ is. HagyomÀnyos eszt¢tikai normÀknak tesz eleget,
ugyanakkor posztmodern norman¢lk¡lis¢g
is ¢rv¢nyes¡l ä szÀmos formaalkotÀsbeli ÃjdonsÀggal. °n ¢ppen ennek az Àtmenetis¢gnek az erûs´d¢s¢ben lÀtom az Ãj Bodormü szint¢zisszerüs¢g¢t. A figurÀlis kiindulÀs
absztrakciÂvÀ vÀlik, ilyennek tünik az ironizÀltsÀg Àltal, az elmozdÁtÀssal, a tÀvtartÀssal,
amelynek szÀmos eszk´ze megfigyelhetû ebben a k´nyvben: az elrajzolÀs, tÃlzÀs, a paradoxonosÁtÀs mozzanataiban, a koncentrikus
ÃjraÁrÀsban, mÀsfelûl a kihagyÀsos technikÀ-
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ban. (A homÀly, a variÀciÂk, a tematikus ¢s
zenei repetitivitÀs, a stÁlusok, hangnemek keresztezûd¢s¢nek szembesz´kû jellegzetess¢geivel.) De nincs k¢ts¢g afelûl, ism¢tlem,
hogy felismerszik bizonyos ¢letanyag, ¢s tagadhatatlan az ¢rz¢ki-¢rzelmi telÁtetts¢g. Az
elbizonytalanÁtÀs eljÀrÀsairÂl szÂlva azt is lÀtnunk kell, hogy ¢rz¢keny, cizellÀlt sz´vegmunkÀval, hiperrealista nyelvi megoldÀsokkal is ¢l az ÁrÂ.
Nincs ¢rtelmez¢si centruma a reg¢nynek,
de bÀrmelyik narrÀciÂs vonalon elindulva
m¢gis a teljes ´sszef¡gg¢srendszerhez jutunk. Nem talÀlunk epizÂdot, mell¢kszÀlakat.
Csak az elsû oldalakat olvasva v¢lj¡k Ágy, m¢g
nem ¢rz¢kelve a mü belsû szabÀlyrendszer¢t.
Zavarbaejtû az is, hogy a kompozÁciÂn bel¡l
alig van a szereplûk k´z´tt hierarchia. °letanyagÀt v¢ve, tÀrsadalmi ¢rtelemben pedig a
stabil differenciÀltsÀg lÀtszik hiÀnyozni. Felcser¢lhetû a pap ¢s a katona szerepe, a f¢s¡lûasszony¢ ¢s a szervezû¢.
Alig k¡l´nb´ztethetûk meg a mell¢kszereplûk ¢s a fûszereplûk. A cselekv¢sek is felcser¢lhetûk, mÀs nevekhez rendelhetûk. Gondoljunk csak a cÁmre: mindenf¢le ¢rsekek lÀtogatÀsÀt vÀrjÀk Bogdanski DolinÀra lassan
szÀz esztendeje. Mintha ´nmagukat, eredet¡ket, kapcsolataikat keresn¢k a szereplûk is.
RÀadÀsul nem hihet¡nk a narrÀtornak sem:
hazudik vagy t¢ved, û maga tolvaj, rablÂ, talÀn gyilkos is. MÀsfelûl, mint itt mindenki, Àrva, magÀnyos, de ezt û sem ¢li Àt. Egyszer azt
mondja: àAmiÂta ¢lek, keresem az apÀm.Ê Ezt a
meglepû t¢nyk´zl¢st m¢g sÃlyosabbnak ¢rezz¡k, ha esz¡nkbe jut, hogy a SINISTRA narrÀtorÀnak bolyongÀsÀt a nevelt fia keres¢se
motivÀlta. A vezetûk, akik a vÀros ¡gyeit àint¢zikÊ, talÀn volt ezredesek, talÀn papok. Egy
elÁt¢ltrûl kider¡l, hogy amolyan maffiavez¢rk¢nt a b´rt´nbûl irÀnyÁt, kihallgatÀsra rendel
magÀhoz, ¢s gyilkossÀgra ad utasÁtÀst. Mindent egybevetve, mintha csak a vezetûk ¢s kiszolgÀlÂik ¢ln¢nek itt, ¢s a betegek, elk¡l´nÁtve, arctalanul az Izolda-negyed barakkjaiban. Igaz, az elbesz¢l¢s vez¢rmotÁvuma ¢ppen ide kapcsolÂdik azzal, hogy a t¡dûbajosok telep¢rûl sz´ktetik meg a Senkowitz nûv¢reket, majd ide hozzÀk ûket vissza. Az ûrs¢g-rendûrs¢g, a àtiraszpoli kutyÀsokÊ odeszszai àÀrvÁzkÀrosultÊ szerzeteseknek mondjÀk

magukat, de lehet, hogy csak csavargÂk, akik
szakÀllat n´vesztettek, hosszÃ hajat eresztettek, amelyben aztÀn csillog a serke. Hariton
Manukian, akin¢l a p¢nzeket hagyjÀk az ¡zletelûk, vend¢glûs, talÀn orgazda ¢s bankÀr.
A n¢v n¢lk¡li narrÀtor àhelyn´ks¢gi int¢zûÊ,
a t´bbi szereplûvel egy¡tt kiterjedt rokonsÀg
tagja. GyanÃs ¡gyletei vannak, a àgyül´ltÊ
Ivano Frankovszkba utazgat kev¢ss¢ indokolt, ÀlcÀzottnak tünû c¢llal. Elmondja ¢s alakÁtja a t´rt¢netet. F¢ltestv¢re GÀbriel VentuzÀnak, aki szint¢n int¢zû, hordÀr, spicli, ¢s
akivel a t´rt¢net¡nk utÀn ¢vekkel egy¡tt vannak szÀmüzet¢sben.
A narrÀtor Ãgy ¢rzi, mintha vele t´rt¢nt
volna meg àmindezÊ, de olyasmit is mond,
hogy GÀbriel Ventuza Àlmodja az eg¢szet.
Kettej¡k figurÀja egymÀsba mosÂdik, egymÀssal helyet cser¢l. ögy tünik, egy apÀtÂl
szÀrmaznak. HasonlÂ az ¢letpÀlyÀjuk, Ãtjaik
l¢pten-nyomon keresztezik egymÀst. A narrÀtor valÂszÁnüleg kirabolja VentuzÀt, ¢s azutÀn azt mes¢li, hogy alsÂnadrÀgban talÀlta
meg, ¢s az ´l¢ben vitte be a fodrÀszmühelybe, ahovÀ ût mÀs alkalommal ugyanÁgy meztelen¡l vitte be Manukian vend¢glûs. Eleinte
a narrÀtor vezeti Colentina Dunka k´lcs´nzûj¢t, majd GÀbriel Ventuza. Az anyagok beszerz¢s¢t s´t¢t ¡gyletek sorÀn k´z´sen int¢zik. Kettej¡k lelk¢n szÀrad valahogyan Vidra
f´ldrajztanÀr letartÂztatÀsa ¢s bekÁs¢r¢se.
Mindketten kapcsolatba ker¡lnek Vidra feles¢g¢vel, NataliÀval. °rdekes, hogy az ´sszes
szereplû k´z¡l csak a Vidra hÀzaspÀr eset¢ben tünik Ãgy az olvasÂnak, hogy valÂsÀgos
modellekre utal vissza az ÀbrÀzolÀs. (A mÀsik
eset talÀn ¢ppen a narrÀtor¢.) Mauzi Anies
f¢s¡lûasszony van kiszemelve a narrÀtor szÀmÀra àlelki tÀmasznakÊ. AzutÀn kider¡l,
hogy Mauzi a mostohanûv¢re, aki Àlmodik is
elk¢pzelt lovagjÀrÂl, mielûtt megismern¢.
çm amikor talÀlkoztak ¢s kezdi lef¡rdetni,
megjegyzi, hogy nem is rÂla Àlmodott. (Hanem arrÂl, aki kicsit k¢sûbb j´n meg, az ikerszereplûrûl, GÀbriel VentuzÀrÂl.)
Az elbesz¢l¢s egyik legtalÀnyosabb ¢s legszebb r¢sze, amikor a narrÀtor visszautazÂban Bogdanski DolinÀra (talÀn àIstenadta
v´lgynekÊ fordÁthatnÀnk), ahol felnûtt, ¢szreveszi, hogy megÀllt a vonat. Kilencven kilom¢terre van m¢g vÀrosÀtÂl, gyalog kel Ãtra,
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mert àa vÀgy kezdett bizseregni a gerinc¢benÊ. A
hazavÀgyÂdÀsi szituÀciÂ elûadÀsa t´k¢letesen
¢rz¢kletes, mÀsr¢szt csÃfondÀros. Hideget ¢s
forrÂt zÃdÁt az elbesz¢lû az olvasÂra. Ezekre
a kiz´kkent¢sekre, elt¢rÁt¢sekre jellemzû p¢lda egy k¢tszer f´lbukkanÂ hasonlata. A sokszor, gy´ny´rüen leÁrt szem¢thalmok f´l´tt
az egyik esetben a sirÀlyok mint nejloncafatok ÃszkÀlnak a levegûben. Egy mÀsik fejezetben a nejloncafatok lebegnek Ãgy, mint a
sirÀlyok. Az eg¢sz bizonytalansÀg persze nem
a szerzû bizonytalansÀga, hanem annak az elt´k¢lts¢g¢nek az eredm¢nye, hogy az olvasÂt
tartsa bizonytalansÀgban. Fel is mer¡l benn¡nk, nem tÃl sok-e ez az elt¢rÁt¢s, ÃjraindÁtÀs, Ãj ¢s Ãj informÀciÂk felbukkanÀsa, vissza¢s elûreutalÀsok, Ãj ¢s Ãj t´rt¢netmagok el¡ltet¢se. A k´nyv elej¢n meg¢rint benn¡nket a
k¢tely, vajon ´sszej´nnek-e ezek a szÀlak, motÁvumok. Az esem¢nyek megism¢tlûdnek,
t¡kr´zûdnek, m¢gsem ugyanazok. A negyvenedik oldalon m¢g semmit nem ¢rtek, csak
a nyelvi virtuozitÀst, a tapinthatÂ atmoszf¢ra
¢s a vilÀg¢rz¢s szenzÀciÂs egys¢g¢t ¢s dinamizmusÀt ¢rz¢kelem.
A k´nyv elsû harmadÀn az olvasÂ mÀrmÀr sz¢d¡l a rejt¢lyektûl, a hasonlÂsÀgoktÂl.
°s kezdi meg¢rezni, meg¢rteni, hogy a rafinÀlt arabeszkess¢g feszes, stabil, uralt kompozÁciÂban, szimmetriÀban jelentkezik. A reg¢ny k´z¢psû fejezete a hatodik. OldalszÀmban is ez a k´nyv k´zepe, ¢s innen visszafel¢
Àt¢rtelmezûdnek az olvasottak. GarcÁa MÀrquezn¢l alszanak, Àlmodnak a figurÀk, Borgesn¢l keveredik a kitalÀlt, az olvasott ¢s az
elbesz¢lt. Aki Bogdanski DolinÀra ¢rkezik, elkÀbul, elalszik a zavaros pÀrÀtÂl, az eny¢szet
szagÀtÂl. A k¢t nagy vilÀgirodalmi n¢v emlÁt¢se nem v¢letlen, ezekre sz´vegszerü ¢s finom motivikus utalÀsok talÀlhatÂk a k´nyvben. A reg¢ny egyik kulcsa, megvilÀgÁtÂ fejezete is egy Àlom vagy csak àkitalÀlÀsÊ, amelyet
a narrÀtor az egyik szereplûnek mÀshogyan
mes¢l el, mint korÀbban ´nmagÀnak, azaz az
olvasÂnak.
A stÁlusbeli vÀltÀsokban minden egy¡tt
van itt, vilÀgirodalmi allÃziÂk, filmkommersz, mÁtosz, mese, pletyka, k´zhely. Gyakoriak mindezeken tÃl az ismerûs romantikus helyzetekre, jelenetekre t´rt¢nû rÀjÀtszÀsok. A kompon csuklyÀs, fekete k´penyes f¢r-

fiÃ, feje f´l´tt ernyû, bûr Àltalvetûj¢ben csemp¢sz- ¢s tÃl¢lûeszk´z´k. àA besz¢lû [...] mint a
reg¢nyekben [...] fala nedves, vastagon Àllt rajta a
pen¢sz.Ê PalackpostÀn, orvossÀgos ¡vegekben,
ÀtszurkÀlt papÁrokra Árt betükkel ¡zennek a
szereplûk egymÀsnak. GÀbriel Ventuza egy
jÂkais, al-dunai jÀzminbokros meseszigeten
¢l ¢vekig. °lete rejt¢ly¢t szÀzszor elmondja a
narrÀtornak, hogy meg¢rts¢k a t´rt¢nteket,
ahogyan Edmond Dantªs t´rt¢net¢t megfejtette Faria abb¢. A b´rt´nlakÂ Hamza, aki
csillogÂ, fekete sÁnautÂn jelenik meg a reg¢ny
v¢g¢n, akÀr a gengszterfilmek maffiavez¢re,
àszabadsÀgharcosnakÊ k¢sz¡lt. IfjÃkorÀban
k´ld´kig kigombolt feh¢r inget viselt, àmintha
a sajÀt kiv¢gz¢s¢re menneÊ. Ez is klis¢: Stendhal,
Dumas ¢s a koszt¡m´s kalandfilm. Mintha
azt mondanÀ az ÁrÂ, hogy a vilÀg itt van foszlÀnyaiban, egy¡tt az irodalommal, de ez sem
sz¢p, sem rÃt, csak ismerûs. Hogy is ne lenne
az, amikor parodisztikus ¢s ´nreflexÁv mÂdon a legûsibb epikai alaps¢mÀkkal dolgozik,
a mÁtoszok ¢s a n¢pk´lt¢szet fordulataival: az
eltÀvozÀs, a csÀbÁtÀs, talÀlkozÀs, szerepcsere,
a tilalmak megszeg¢se, lÀtogatÀs, sz´k¢s, ¡ld´z¢s, leleplez¢s cselekm¢nymozzanataival.
A r¢ms¢gekrûl a narrÀtor egykedvüen besz¢l,
az erotikus szituÀciÂt nevets¢gess¢ teszi, a
gyilkos ¢rdekek ked¢lyes ¢s udvarias, sût
gy´ng¢d cseveg¢sben oldÂdnak fel. Az egyik
szereplût megnyÃzzÀk, mÀsokat agyonk´veznek, f´lrobbantanak, j¢gcsÀkÀnnyal miszlikbe
aprÁtanak. A hiÃzok a v¢dtelen nûket feld´ntik, àse szÂ, se besz¢d benyaltak a combjaik k´z¢Ê.
A szerelmi l¢gyottra k¢sz¡lû f¢s¡lûasszony
nyitott fodrÀszk´penye alatt meztelen¡l, k¢tfel¢ kef¢lt, f¢nyesre lakkozott szem¢remszûrzet¢vel vÀrja Àlmai hûs¢t. A gyilkos ellens¢gek nyelvet nyÃjtanak egymÀsra.
Az emberi viszonylatok elleplezettek. TalÀn az ¢lhetû ¢let ig¢nytelen ig¢zet¢ben mindenki mindenben meg akar egyezni. A megegyez¢s az elbesz¢l¢s kulcsfogalma. Ahol nincsenek igazi ellens¢gek, ott nincsenek igazi
barÀtok sem. A narrÀtor, ikerfigurÀjÀval,
GÀbriel VentuzÀval elbÀnva, talÀn ´nmagÀt
fosztja ki. (BÀr a nagy szavak nem illenek ennek az elbesz¢l¢snek a vilÀgÀhoz.) Mintha
minden szereplû rokona lenne itt a mÀsiknak, ugyanakkor nincs igazi rokoni ¢rdekelts¢g vagy ¢rzelem. A gazdag àillatosÊ ´rm¢ny
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meggondolja magÀt, ¢s nem veszi Àt megsz´ktetett rokonait, mert b¡d´sek. Az elszakÁthatatlanul egy¡tt jÀrÂ Senkowitz nûv¢rek
dilisek, nagy hatalmÃ bÀtyjÀtÂl retteg a fiv¢r.
A nevelûanyak¢nt emlegetett Colentina Dunka kizÀrÂlag a sajÀt hasznÀt n¢zi, vagy szesz¢lybûl cselekszik. A n¢hai Viktor Ventuza
embercsemp¢sznek sokszor Ãgy fizettek a
f¢rfiak, hogy rÀhagytÀk szerelm¡ket, feles¢g¡ket. Tele is van a vid¢k a gyerekeivel, ezekkel az otthagyott, nevelûsz¡lûkre bÁzott f¢ltestv¢rekkel. A szerelem is mÃlÂ szesz¢lynek
tünik, felcser¢lhetû partnerekkel, szavakkal
elint¢zett vÀgyakkal. A narrÀtor mÀsf¢l napot
utazik, hogy egy f¢lÂrÀt csever¢sszen àszerelm¢velÊ, Mixandra Slupinskival, akivel kapcsolatban t´bbsz´r elmondja, hogy mÀr ¢pp
àkezdett volna udvarolniÊ neki. Ebben a lefokozott, pokolian ked¢lyesnek tünû vilÀgban,
ahol az emberi l¢t animÀlis szinten mozog, a
kapcsolatokban is van valami amorÀlis, Àllati
egykedvüs¢g. Ambivalens vonzalmat ¢rez az
olvasÂ Natalia Vidra figurÀja irÀnt. Ez a nû
tÁz¢vesnek lÀtszik, ¢s szûrtelen, amiÂta belecsapott a villÀm. A t´rt¢net egyetlen szereplûje, aki valÂban ragaszkodni lÀtszik egy mÀsik emberhez, a f¢rj¢hez. SzÀnalmas, meghatÂ ¢s ¢melyÁtû ez a ragaszkodÀs, amelynek
Ãgy adja tanÃjel¢t, hogy kis orvossÀgos ¡vegben nyÀlÀval Àtitatott rongyocskÀt k¡ld´zget
be f¢rj¢nek a t¡dûbajosok telep¢re. Ahogyan
a k¡ld´ncnek magyarÀzza, ez a kis rongyocska bizonyÁtani fogja Vidra tanÀr Ãrnak, hogy
àha eltür´m is, hogy n¢ha a fodrÀsznû nyalogasson,
¢n akkor is csak ût szeretemÊ. A forrÂt, hideget
is egykedvüen türik az emberek, mint a birkÀk. A Senkowitz nûv¢rek Ãgy àkapirgÀlnakÊ,
mint a tyÃkok. Ketrecbe zÀrjÀk ûket, ¢s betegtÀrsaik àlaposra, v¢res kis hÃscsomÂvÀÊ k´vezik, ahogy azt a k´ny´rtelen csûrü baromfiak
is teszik a valÂsÀgban. GÀbriel Ventuza kez¢t
f¢nyesre nyalogatja szerelme, Mauzi Anies, a
nû ¢jszakai fekhely¢t n¢zegetve Ventuza azt
gondolja, hogy egy kutya vackÀt lÀtja. Az Àllati jelleg m¢gsem metafora Bodor çdÀm reg¢ny¢ben, hiszen a metaforikus kapcsolatokban bÀrha vibrÀl, ide-oda mozog a jelent¢s,
mindenkor vilÀgos marad, hogy mi a tÀrgy
¢s mi az indukÀlt k¢p. Itt az Àllati ¢s az emberi, a rokonsÀg ¢s az idegens¢g nem k¡l´n¡l el ¢lesen.

Az emberi l¢tnek ¢s a szubjektumnak ilyen
fokÃ eljellegtelenÁt¢s¢ben kit¡ntetett szerep¡k van a tÀrgyaknak, amelyek dekÂrumokk¢nt mük´dnek, eld´ntik, ki hovÀ tartozik a
hierarchiÀban, ¢s persze ez a hovatartozÀs
roppant labilis. Emberi funkciÂ, pozÁciÂ az,
amit az Àtmenetileg rendelkez¢s¢re bocsÀtott
emblematikus tÀrgy sugall. A csillogÂ, fekete
sÁnautÂ, a csuklyÀs k´peny, a nyÀlas rongy, a
nagy hajak ¢s szakÀllak, a cs´rgû lÀncok vagy
egy tricikli l¢nyegi meghatÀrozÂk. Ebben a
nyomasztÂ ¢s r´h´gnivalÂ karnevÀlban az
egyik legfontosabb hely a ruhak´lcs´nzû. A
komoly, v¢res esem¢nyek tanÃi a jelmezek takarta testek, a lehÃzott csuklyÀk alatti arcok,
az azonosÁthatatlan alakok. M¢ly ¢rtelemmel
kapcsolÂdik ´ssze az ´szt´ni, Àllati l¢t az uniformizÀltsÀggal, amely nem a rend, hanem a
k¢nyszeres vagy k´telezû mozgÀsok, viselked¢sek foglalata. GÀbriel VentuzÀbÂl egykettûre pÂpÀt varÀzsolnak, rÀdobva a csuklyÀs k´penyt ¢s rÀparancsolva, hogy n´vesszen szakÀllt. Betegs¢g sincs valÂjÀban, ¢s nincs bizonyossÀg az eg¢szs¢gess¢gben sem. Ez is csak
elhatÀrozÀs, szavak, d´nt¢sek k¢rd¢se, amelyeknek a szenvedû alanyok ¢ppÃgy zokszÂ
n¢lk¡l alÀvetik magukat, mint mÀskor az
im¢nti bÁrÀk. Az ¢lû ¢s ¢lettelen k´zti Àllapot
bizonyossÀga is meginog. (°lû Àllat helyett kit´m´tt irha, kagylÂ helyett kavics.) Zavarbaejtû Bodornak az a megoldÀsa is, hogy ezt a
k¢ts¢gbeejtû vilÀgot nem lÀttatja egy¢rtelmüen tragikusnak vagy groteszknek. MegÀllapÁthatatlan az elbesz¢l¢s hangneme. AkÀr
egy-k¢t mondaton bel¡l is meredek vÀltÀsok k´vetkeznek be. Ha egy szereplûrûl azt
mondja a narrÀtor, hogy àÀbrÀndokkal telveÊ
¢rkezett meg a vid¢kre, àde mÀr csak egy alsÂnadrÀg volt rajtaÊ, akkor nem viccel, egyszerüen kihagyja azt a sok mindent, ami a k¢t
f¢lmondat k´z¢ ¢kelhetû intervallumban t´rt¢nt. Tegy¡k hozzÀ, hogy tÃl stilizÀlt szadizmusÀn ¢s morbiditÀsÀn, ez az ÁrÀsmÂd leginkÀbb egykedvüs¢g¢vel d´bbent meg. Sok
mindent tovÀbbvisz az abszurd ¢s parodizÀlt
k´ltûi irÀnyokbÂl. °s tagadhatatlanul itt kÁs¢rt a swifti kiÀbrÀndultsÀg ¢s szatirikus fantasztikum.
A r¢ms¢geken Tarantino mes¢lûje n¢mileg elcsodÀlkozik, bÀr ¢lvezi ezeket. Polanski
m¢diumainak remeg az orrcimpÀjuk a v¢r-
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szagtÂl, a szexuÀlis aberrÀciÂtÂl. Az °RSEK
narrÀtora hasonlÂ hatÀsokra kuncog, vagy
meg¢rtû, szakszerü udvariassÀggal konstatÀl.
Ebben a reg¢nyben a SINISTRç-hoz viszonyÁtva is erûs´dni lÀtszanak a kem¢ny, kegyetlen
effektusok. A sz¢p ¢s a rÃt felcser¢lhetû, gyakori a rÃtnak emelkedett stilisztikumban valÂ
megjelen¢se. (àA szem¢ttelepek delejes szentjÀnosbogÀr-aurÀjaÊ vilÀgÁtja meg a vÀros eg¢t!) Bodor olyan ´tv´zet¢t, egyensÃlyÀt teremti meg
eszt¢tikai idûtlennek ¢s tÀrsadalmi, politikai,
t´rt¢neti aktualitÀsnak, idegi, ¢rz¢ki ¢rz¢kenys¢gek megjelenÁt¢s¢nek a teljes k´z´mb´ss¢ggel egy¡tt, amelyet csak ez a k¡l´nleges nyelvkezel¢s tesz lehetûv¢.
ögy tünik, alig ¢rz¢keli a àhagyomÀnyos
¢rt¢keketÊ m¢ltÀn becs¡lû Bodor-kritika azt
a talÀn posztmodernnek nevezhetû nyelvfelfogÀst, amely r¢gtûl az ÁrÂi szeml¢let hordozÂja. Nemcsak a sz¢les merÁt¢sü (vilÀgirodalmi ¢s nyelvr¢tegbeli) intertextualitÀsra gondolok, hanem a nyelv ´njÀt¢kÀnak szÀmos
szemantikai ¢s ÁrÀsk¢pi vÀltozatÀra. A sorsd´ntû esem¢nyek a fodrÀszmühelyben (a reg¢nyvilÀg legfontosabb helye!), a àN¢vtelen
ZsÀkutcÀÊ-ban t´rt¢nnek. Ide viszik, k¡ldik,
hÁvjÀk egymÀst a szereplûk. A mindk¢t szÂban nagy kezdûbetüvel Árt helyn¢v a megnevezhetetlen megnevez¢s¢nek m¢ly ¢rtelmü paradoxona. Az itt tabuk¢nt kezelt tragikus (a
v¢g, a megfordÁthatatlan, az ismeretlen) m¢gis kimondatik, illetve leÁratik: a n¢vtelen neve
àa N¢vtelenÊ. KulcsfontossÀgÃ helyen, a reg¢ny v¢g¢n a narrÀtor ¢s GÀbriel Ventuza a
ruhak´lcs´nzûben àminden ruhaf¢les¢gbûlÊ ´szszevissza magukra kapnak valamit, amÁg Ãgy
n¢znek ki, àmint az ismeretlen erdûtolvajokÊ. Ha
àismeretlenekÊ ä nem tudni, milyenek is valÂjÀban, illetve ez a sz´veghely Ágy ¢rthetû:
Ãgy n¢ztek ki, ahogy elk¢pzelt¢k; Ãgy n¢ztek
ki, hogy egy sosem lÀtott, csak egy toposzk¢nt, a nyelvben l¢tezû, csupÀn àelbesz¢ltÊ
k¢phez vÀltak hasonlatossÀ. A reg¢ny befejez¢s¢ben az ideiglenes l¢tet nyert figurÀk
visszavonulnak oda, ahonnan j´ttek ä a nyelvi fantÀziÀba. °s ezt az ÁrÂ szelÁden tudatosÁtja
is, hadd hallja meg, aki akarja.
PÀr szÂt m¢g az aktualitÀsokrÂl, amelyekkel ez az erûsen fantaziÀlt besz¢dmÂd nagyon
is konkr¢t ¢s ismerûs ¢lm¢nyeink fel¢ fordul.
A magas rangÃ csodat¢vûre valÂ vÀrakozÀs

r¢gi ¢s modern irodalmi k´zhely: deus ex
machina ¢s Godot. A àfodrÀszatÊ (ahol a szereplûket àl¢trehozzÀkÊ vagy megfosztjÀk
identitÀsuktÂl) tÀvolrÂl felid¢zi az antik vilÀg
rÂmai f¡rdûj¢t, ahol a nagypolitika ¡gyeit
nem hivatalosan int¢zt¢k, ¢s napjaink fitnessszalonjait, ahol gyakran ugyanez t´rt¢nik. Az
Âkori, a k´z¢pkori ¢s a mÃlt szÀzadias, az isten hÀta m´g´tti periferiÀlis a nagyon is mai
divatjelens¢gekkel keveredik. Kopott Àllatbûr´k, megskalpolt ember, mÀj- ¢s agyvelûfoszlÀnyok a gyilkosok ruhÀjÀn, luxusterepjÀrÂk,
tÃl¢lûk¢sek: mint a mindennapos hÁradÂmüsorokban, mint az ¢letben, mint az irodalomban. A szeminaristÀk, akik szÂrakozÀsbÂl minden este ´sszegyülnek kûvel megdobÀlni az
Izolda-telep betegeit, a bibliai p¢ldÀzat mellett az ÃjsÀghÁrek gyilkos vonatdobÀlÂit is esz¢be juttatjÀk az olvasÂnak. (Az egyik szereplûnek itt az¢rt kellett meghalnia, mert a tizennyolcszoros kamatot Ág¢rû sz¢lhÀmos ZelofÀn
p¡sp´kh´z igyekezett a jussÀt visszak¢rni.)
Felid¢zûdnek persze a totÀlis diktatÃrÀkkal kapcsolatos asszociÀciÂk. A napjaink hÁreibûl oly ismerûs idegengyül´let. A mÂdszer,
hogy a temetûket kell ki¡rÁteni, akkor majd
elvÀndorolnak a hozzÀtartozÂk is. MindenhatÂ àkeresztapÀkÊ, ¡veges tekintetü gyilkos
kutyÀk, ÀrvÁz, tüz, szÀllÂ pernye, a villÀm
pusztÁtÀsai! Nemcsak aktualizÀl ez a kisreg¢ny, de jÂsol is. A vÀrosokat szem¢t, büz borÁtja, a hatalom megegyezik a bün´zûkkel, az
alattvalÂk a belet´rûd¢s, a sunyi ravaszsÀg
vagy a teljes elh¡ly¡l¢s fel¢ haladnak. Itthoni
¢s nemzetk´zi informÀciÂs aktualitÀsaival, vilÀgmüv¢szeti irÀnyok ¢s divatok ironikus
megid¢z¢s¢vel, a hagyomÀnyos ¢s a modern,
az illusztrÀlt k´zhelyess¢g ¢s a gondolati ig¢nyess¢g kever¢s¢vel Bodor çdÀm korszerü,
lenyüg´zûen eredeti reg¢nyt adott a ma olvasÂjÀnak a kez¢be. Kiss¢ sommÀsan, de talÀn a mÂdosulÀs jelleg¢t ¢rz¢kelve, azt gondolom, az ÁrÂ Ãtja az egzisztencialista modellnovellÀtÂl (A KIV °GZ°S) a groteszk-lÁrai, balladisztikus, parabolikus short storyn Àt
(GYERGYñ °GHAJLATA) a szatirizÀlÂ, parodizÀlÂ, nagyon is olvasmÀnyos, ¢rz¢ki absztrakciÂig jut AZ °RSEK LçTOGATçSA cÁmü reg¢nytÀgassÀgÃ elbesz¢l¢s¢ben vagy novellaintenzitÀsÃ kisreg¢ny¢ben.
Doboss Gyula
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Fuentes TERRA NOSTV-j¢t ¢s Rushdie SçTçNI V ERSEK -j¢t id¢zû vilÀgreg¢ny, amely, bÀr nem
osztozik Fuentes vagy Rushdie gigantizmusÀban, ÂriÀsi idû- ¢s t¢rbeli tÀvolsÀgokat jÀr be,
mintegy prÂbÀra t¢ve ä az olvasÀs folyamatÀban ä ´nmaga sajÀtos gravitÀciÂt´rv¢ny¢t: àA
k´zeli dolgok k´z´tt erûs ´sszef¡gg¢s van, a tÀvoli
dolgok k´z´tt pedig gyenge, a nagyon tÀvoliak k´z´tt viszont nincsen, ¢s ez az istenÊ (157.). A
grammatikailag k¢t¢rtelmü mondat istene
ekk¢nt vagy a metafizikai sÁkra terelt gravitÀciÂs t´rv¢ny maga, vagy a tÀvoli dolgok k´z´tti nem ´sszef¡gg¢s: akÀrhogyan ¢rtelmezz¡k, mindenk¢ppen a Fuentes¢hez, Pynchon¢hoz, Rushdie-¢hoz ¢s Krasznahorkai¢hoz
hasonlÂ vilÀgreg¢nyek sajÀtos paradoxonÀt
fedezhetj¡k fel benne: az àÃjÊ vilÀgreg¢ny
monumentalitÀsa ¢pp a nem-eg¢sz-elvü vilÀg àvilÀglÀsaÊ, az ´sszef¡gg¢sekre, hierarchiÀkra ¢s binÀris ellent¢tekre ¢p¡lû vilÀgfelfogÀs hiÀnyÀban l¢trej´vû sajÀtos epikus formÀciÂ.
Krasznahorkai reg¢ny¢nek mÀr a cÁme is
egy vilÀgk¢pzû binaritÀs kikezd¢s¢nek tekinthetû. Nem felt¢tlen¡l Ãgy ¢rtendû, mint a valÂsÀg eg¢sz¢t mÀr cÁm¢ben is magabiztos, tetszetûs ellent¢tbe sürÁtû tolsztoji cÁmmel folytatott intertextuÀlis jÀt¢k, m¢gis a mÀsik cÁmhez k¢pest olvassuk, az àelveszettÊ b¢k¢t olvassuk a mÀsodik àhÀborÃÊ hely¢n.
A reg¢ny ugyanakkor komolyan felveti a
metafizikai oppozÁciÂk r¢v¢n megt´rt¢nû ¢rtelem- ¢s vilÀgk¢pz¢s lehetûs¢g¢t, m¢gpedig
¢pp a reg¢ny cÁm¢t is adÂ rejt¢lyes k¢ziratban, amelynek olvasÀsa ¢s ä a sz´vegnek az
internetbe valÂ beÁrÀsa r¢v¢n ä az ´r´kk¢valÂsÀg szÀmÀra valÂ megment¢se a fûszereplû
Korim Gy´rgy egyetlen ¢letc¢lja. A sz´veg a
k¢zirat elsû, kr¢tai fejezet¢ben jut legk´zelebb ahhoz, hogy binaritÀson alapulÂ metafizikÀt fejtsen ki ä olyan metafizikÀt, amely aztÀn a k¢ziratot magÀba foglalÂ reg¢nyvilÀgot
is megalapozhatnÀ, illetve megmagyarÀzhatnÀ. K¢t alapprincÁpium k´rvonalazÂdik: egyr¢szt a term¢szet (ph¡szisz), az eg¢szelvü Àl°S HçBORö

Rç-jÀt, Pynchon

landÂsÀg, nyugalom, megrendÁtû sz¢ps¢g, az
àegyetlen isteni jelenl¢tÊ (99.) princÁpiuma,
amelynek az emberi vilÀgban a b¢ke felel
meg, mÀsr¢szt az ezt a vilÀgot lassan romba
d´ntû hatalmas erû, àami pusztÁtÂbb minden elk¢pzelhetûn¢l, mintha m¢giscsak volna valami, ami
valÂsÀgos, noha nem azonos a term¢szettel, valami,
mondta [Bengazza, a n¢gy utazÂ egyike], ami
nem engedi, hogy ezen a gy´ny´rü szigeten ez a
gy´ny´rü sziget megmaradjonÊ (100.). A k¢zirat
hÀrom zÀrÂfejezet¢ben tovÀbb finomodik ¢s
bûv¡l a binaritÀs, amikor a sz´veg legfontosabb toposzÀvÀ (hely¢v¢) a hatÀr (Hadrianus
fala, a gibraltÀri ´b´l, a rÂmai vÀrosfal) vÀlik.
A hatÀr a Kolumbusz visszat¢r¢s¢t vÀrÂ GibraltÀrban egy¢rtelmüen metafizikai term¢szetü, àa vilÀg hatÀraÊ (159.), amely àa bizonyossÀg, az igazolhatÂ ÀllÁtÀsok, a vilÀgossÀg ¢s a
rendezetts¢g, ´sszefoglalÂan tehÀt: a valÂsÀg hatÀrÀtÊ jelenti àa bizonytalannal, a m¢g nem igazolhatÂ ÀllÁtÀsok csÀbÁtÂ erej¢vel, a s´t¢ts¢g irÀnti
olthatatlan szomjÃsÀggal, az Àttekinthetetlen homÀllyal... szemben, egyszÂval azzal szemben, ami a
l¢tezû m´g´tt ter¡l elÊ (159.). Hadrianus fala viszont a reg¢ny szÀmos nagyszabÀsÃ ¢pÁtm¢nye k´z¢ illeszkedik, s ekk¢nt nem term¢szetes hatÀr: a Vallum szelleme àa hatÀr megtestes¡l¢seÊ, àaz elbüv´lûen vilÀgos tudÀs arrÂl,
hogy mi a Birodalom, ¢s mi az, ami nemÊ (161.).
Hogy Hadrianus fala àmit vÀlaszt el mitûlÊ
(161.), annak a sz´veg eg¢sz¢re n¢zve is jelentûs k´vetkezm¢nyei vannak, hiszen a k¢zirat fûszereplûi r´gt´n ÀltalÀnos antropolÂgiai szintre, àaz ember legelemibb szintj¢reÊ terjesztik ki az ellent¢tet. A biztonsÀg ¢s az ¢lvezet irÀnti àolthatatlan szomjÃsÀgÊ (162.) hozta
l¢tre azt, ami sz¢p: àa kifejtetlennel szemben fel¢pÁteni a vÀlaszt¢kosat, a sz¢taprÂzottal szemben a
monumentÀlisat, a kiszolgÀltatottsÀggal szemben a
biztonsÀgot, a megtÀmadottsÀggal szemben a v¢delmezût, a vaddal a finomat, a fogsÀggal a korlÀtlansÀgot, egyszÂval az alacsonyrendü helyett a magasrendüt, de Ãgy is mondhatnÀ, mondta Bengazza, hogy a hÀborÃ helyett a b¢k¢tÊ (162.).
A Fal mint k¢t vilÀg (metafizikai ¢s antropolÂgiai princÁpium) hatÀrÀn ÀllÂ, azokat elvÀlasztÂ tÀrgy, nyilvÀnvalÂan mindkettû term¢szet¢bûl r¢szes¡l. S ¢pp itt, a falnÀl, az elvÀlasztÂ vonalnÀl vÀlik nyilvÀnvalÂvÀ, hogy a
tetszetûs ellent¢t megk¢rdûjelezûdik: a sz´veg t´bbsz´r emlegetett herm¢szi term¢-
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szet¢nek egyik legfontosabb vonÀsa ¢pp az,
hogy a t´rv¢nyek, a vilÀg tÀrgyait elvÀlasztÂ
szabÀlyok l¢teznek ugyan, de a dolgok sohasem Àllnak pontosan Ãgy, olyan vilÀgosan; a
herm¢szi s´t¢ts¢g ¢s k¢tely minden ellent¢t
felsû tagjÀban megtalÀlja a hatÀr tÃlsÂ, levÀlasztott oldalÀnak ÀskÀlÂdÂ jelenl¢t¢t is. A Fal
a sz´vegben egy¢rtelmüen az egyik vilÀg
(àb¢keÊ, àBirodalomÊ) jelk¢pek¢nt jelenÁtûdik meg: a Vallum szelleme az elvÀlasztÀs
szelleme, annak a szeml¢letnek a szelleme,
amely az otthonossÀgot, biztonsÀgot kizÀrÂlag egy megfelezett, kett¢vÀlasztott vilÀg
egyik, biztonsÀgos, v¢dett fel¢n, a mindenkori Birodalomban k¢pes megvalÂsÁtani. Term¢szetesen a Birodalom alapja ¢s alapÁtÂ pillanata az elvÀlasztÀs, az ä antropolÂgiai ä erûszak, amelynek elfelejt¢se ¢s kivetÁt¢se (a hatÀr mÀsik oldalÀra) a Birodalom munkÀja. A
Birodalom mint a b¢ke princÁpiuma a mozgÀs, a vÀgy kik¡sz´b´l¢s¢n alapul, s az ût l¢trehozÂ energiÀt ´nmaga jelk¢pes ÀbrÀzolÀsaira ¢s kifejez¢seire, birodalmi eml¢kmüvek
¢pÁt¢s¢re fordÁtja. A Birodalom (szinte blake-i
ellent¢t) a stasis, a Mü, szemben a dinamizmussal, a dÃlÂ energiÀval, a hÀborÃval. A Birodalomban (àodabentÊ) azonban mÀr mindig is mük´dik a vÀgy, hiszen az hozta l¢tre,
s az hozta l¢tre a birodalmi ¢p¡leteket, a Müveket is, a Birodalmat kifejezû ¢s megv¢dû
nagysÀgot, àamit az ember ´nmaga f´l¢ tornyozottÊ (124.). A vÀgy ¢pp a stasis eml¢kmüveiben, a BÀbel-tornyokban csordul tÃl ¢s szabadul el, a Birodalom ´nmagÀnak emelt eml¢kmüve tartalmazza a kivetÁtett, elfeledni vÀgyott alapÁtÂ erûszakot ¢s vÀgyat is: a v¢dûmü
akkora, hogy alkotÂja àaztÀn uralni ezt a nagysÀgot persze mÀr nem tudja, mert kezelni ezt az
ÂriÀsit mÀr nem k¢pes, ¢s ´sszeomlik, s az meg, amit
Ágy teremtett, rÀborul, hogy aztÀn kezdûdj¢k az
eg¢sz el´lrûl, s folytatÂdj¢k v¢g n¢lk¡lÊ (124.). Ez
a sz¢tbomlasztott, de mindig sz¡ks¢gszerüen
Ãjratermelûdû binaritÀs jegy¢ben sz¡letû t´rt¢nelemk¢p (àhÀborÃ ¢s hÀborÃ ¢s hÀborÃ
¢s hÀborÃÊ: az à¢sÊ a sorozat minden egyes
pontjÀn a binaritÀs grammatikai lehetûs¢g¢t
teremti meg ¢s vezeti be az ¢rtelmez¢sbe) olvashatÂ ki a k¢ziratbÂl, a n¢gy titokzatos
(idû)utazÂ viszontagsÀgaibÂl.
A k¢rd¢s ezek utÀn egyr¢szt az, hogy a
k¢zirat vajon mif¢le autoritÀssal rendelkezik
az ût is magÀban foglalÂ elsû fokÃ reg¢nyvi-

lÀgban, a k¢ziratot olvasÂ ¢s az ´r´kk¢valÂsÀgnak megmenteni igyekvû Korim vilÀgÀban, mÀsr¢szt pedig az, hogy e t´rt¢netfilozÂfiai vonulatnak egyÀltalÀn mif¢le relevanciÀja lehet a reg¢ny hangsÃlyozottan kortÀrsi
vilÀgÀban? ögy gondolom, e k¢rd¢sek ment¢n vÀlik Krasznahorkai reg¢nye igazÀn ¢rdekess¢ ¢s igazÀn reg¢nny¢. A k¢zirat nyilvÀnvalÂan a reg¢ny egyik gravitÀciÂs pontja,
s jelenl¢te a reg¢nyben automatikusan ¢rtelmezûi gesztusokat hÁv elû az olvasÂbÂl, m¢gpedig elsû lÀtÀsra k¢t magÀtÂl ¢rtetûdû irÀnyban. Egyr¢szt kapcsolatokat, analÂgiÀkat keres¡nk a k¢zirat ¢s a reg¢nyvilÀg (Korim vilÀga) k´z´tt ä hiszen a reg¢ny a k¢zirattÂl
kapja nev¢t ä, mÀsr¢szt kapcsolatokat, analÂgiÀkat keres¡nk a k¢zirat ¢s a reg¢ny sz´vege, sz´vegformÀlÂ sajÀtossÀgai k´z´tt: a belsû
´nt¡kr´z¢s k¢t tÁpusÀrÂl van szÂ, amelyek
k´z¡l az elsû nyilvÀnvalÂan a k¢zirat àtartalmÀnakÊ relevanciÀjÀra vonatkozik, a mÀsik
viszont sajÀt olvasÀsunk ä a sz´veg Àltal t´bb¢-kev¢sb¢ elûÁrt vagy jÂvÀhagyott ä strat¢giÀiban ´lt testet. A reg¢ny megÁt¢l¢sem szerint ezen a ponton rendkÁv¡l sikeresen jÀtszsza Àt egymÀsba ¢s teszi ´nmaga tÀrgyÀvÀ a
k¢tf¢le ´nreflexiÂt, m¢gpedig azÀltal, hogy
egy harmadik tÁpusÃ ´nt¡kr´z¢st helyez a
k´z¢ppontba. A reg¢nybeli k¢zirat elsûdleges
´nreflexÁv funkciÂja ugyanis nem az Àltala
tartalmazott igazsÀgok relevanciÀjÀnak f¡ggv¢nye, nem is elsûsorban megformÀltsÀgbeli
sajÀtossÀgaibÂl ered, hanem alapvetûen l¢tez¢s- ¢s olvasÀsmÂdjÀbÂl. A t´rt¢netben elfoglalt helye komoly autoritÀst Ág¢r, hiszen amikor Korim a vilÀg ÀllapotÀt illetû nagyszabÀsÃan banÀlis, à¢melyÁtûen naivÊ (9.) megvilÀgosodÀsainak sorozata (az eg¢szelvü vilÀg k¢pe,
a plurÀlis vilÀgok iszonyÃ gazdagsÀga, a t´rt¢nelem megismerhetetlens¢ge ¢s hierarchizÀlhatatlansÀga, az ennek r¢v¢n megpillantott egzisztenciÀlis szabadsÀg, a teljes [szem¢lyes] v¢g ¢s ¢rtelmetlens¢g belÀtÀsa, mindezek alig n¢hÀny oldalba sürÁtve, egymÀst
mÀr csak k´zels¢g¡k Àltal is kioltva-ironizÀlva) elapad, akkor megvilÀgosodÀsainak, felismer¢seinek k´zege Àttevûdik a k¢ziratra (talÀn mert a vilÀgban mÀr elfogytak a meg¢rtenivalÂk), vagyis a reg¢ny beavatÀslogikÀjÀt
k´vetve eggyel magasabb szintre. így tehÀt a
k¢zirat r¢v¢n szerzett (akÀr a k¢zirat vilÀgÀra,
akÀr megformÀltsÀgÀra vonatkozÂ) tapasz-
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talatok autoritÀsa mindenk¢ppen jelentûsnek Ág¢rkezik. A sz´veg tovÀbbra is a fokozatos megvilÀgosodÀsok retorikÀjÀval ¢l (lÀsd
136ä137., 148ä149., 155ä156., 160., 183ä186.),
ami az olvasÀs folyamatÀban az egyre beljebb
haladÀs, a magasabb rendü valÂsÀgszintekbe
valÂ l¢pcsûzetes beavattatÀs ¢rz¢s¢nek illÃziÂjÀt kelti, de ha szem¡gyre vessz¡k magukat
a megvilÀgosodÀsokat, kitünik, hogy ezek
nem a k¢ziratban talÀlhatÂ megÀllapÁtÀsok
igazsÀgÀra vonatkoznak, ¢s fûleg nem ezen
igazsÀgok kiterjeszt¢s¢nek lehetûs¢g¢re: az
´nmagÀban, àmozdulatlanÊ sz´vegk¢nt tekintett talÀlt k¢zirat autoritÀsa (az à¢lethezÊ
valÂ viszonya) direkt mÂdon fel sem mer¡lhet, mert a k¢zirat kizÀrÂlag mint Árt, mondott, olvasott, ÀtÁrÀsban/elmondÀsban/olvasÀsban l¢tezû sz´veg van jelen, vagyis k´zvetlen¡l nincs jelen: nem olvashatÂ. A k¢zirat sz´veg¢nek applikÀciÂja nem a sz´veg ¢s a àvilÀgÊ egy harmadik, felsû n¢zûpontbÂl (àegy
magasabb n¢zet elveszett tekintet¢benÊ ä 12.) t´rt¢nû egymÀsra vetÁt¢se, a sz´veg igazsÀgÀnak
adekvÀciÂk¢nt, a vilÀgnak valÂ megfelel¢sk¢nt valÂ k¢rdez¢se, hanem Korim szem¢lyes
¡gye: a reg¢nyben l¢tezû k¢zirat a Korim Àltal beÁrt, elolvasott, ¢rtelmezett, Ãjramondott
k¢zirat. Nincs a k¢ziratnak olyan mondata,
amely ´nmagÀban, olvasatlanul (vagyis szÀmunkra olvashatÂan), Korim Àltal Ãjramondatlanul l¢tezne, s nincs kÁs¢rlet arra, hogy a
k¢zirat igazsÀgai a reg¢nyvilÀgra vonatkozÂ,
annak igazsÀgÀt napf¢nyre hozÂ belÀtÀsokk¢nt l¢tezzenek.
A k¢zirat valamif¢le relevanciÀja ¢s autoritÀsa, az elsû fokÃ reg¢nyvilÀgban valÂ munkÀlkodÀsa m¢gis t¢ny. Ez a relevancia ¢s autoritÀs ugyanakkor csak a k¢zirat Àltal meg¢rintettekre vonatkozik, vagyis nem a k¢zirat
igazsÀgai l¢pnek hatÀlyba valamely analogikus elv alapjÀn a vilÀgban, hanem a sz´veggel
valamilyen kapcsolatba l¢pû szereplûk ker¡lnek a k¢zirat (a Korim Àltal Ãjramondott k¢zirat) hatÀsa alÀ. A k¢zirat autoritÀsa nyilvÀnvalÂan nem a t´rv¢ny vagy a magyarÀzat
k¢nyszerÁtû autoritÀsa, hanem l¢nyeg¢ben,
szerkezet¢t tekintve eszt¢tikai term¢szetü:
egyr¢szt nem igazsÀga, hanem cs´kkenthetetlen rejt¢lyess¢ge kerÁti hatalmÀba az olvasÂt (Korimban kialakul a meggyûzûd¢s, hogy
àamit ez a rejt¢ly, ez a megmagyarÀzhatatlansÀg ¢s
kiismerhetetlens¢g eltakar, annÀl nincs a f´ld´n

fontosabbÊ ä 97.), mÀsr¢szt Korim egyre inkÀbb a sz´veg visszaadhatatlan sz¢ps¢g¢rûl
besz¢l (pl. 127., 142., 180.), ¢s ä talÀn ez itt
a legfontosabb ä a Korim Àltal Ãjramondott
k¢zirat mÀsokra gyakorolt hatÀsÀban is a sz¢ps¢g uralkodik (SzabÂ Gyuri ä 205ä206. ä û kik´ti ugyan, hogy àha igaz, akkor t¢nyleg sz¢pÊ,
az igazsÀg azonban term¢szetesen nem a k¢zirat tartalmÀra, csak valÂsÀgÀra vonatkozik ä
¢s a schaffhauseni mÃzeumigazgatÂ ä 228.).
A k´z¢ppontban ÀllÂ k¢zirat relevanciÀja
¢s autoritÀsa tehÀt egy¢rtelmüen eszt¢tikai
szintre helyezûdik (nem besz¢lve most arrÂl,
hogy az eg¢sz eszt¢tikai autoritÀst t´bb alkalommal is ironizÀlja a sz´veg, p¢ldÀul akkor,
amikor Korim k¢ptelen MarÁa ´sszevert, sebhelyekkel borÁtott arcÀra n¢zni, s ehelyett azt
taglalja, ahogy a k¢zirat szereplûi a szerelem
mibenl¢t¢t tÀrgyaljÀk ä 138.). MÀsr¢szt, mint
emlÁtettem ä a reg¢ny messze tÃll¢p egy aff¢le àBallada a k´lt¢szet hatalmÀrÂlÊ jellegü
tanulsÀgon ä, a k¢zirat l¢tez¢smÂdjÀt, olvasottsÀgÀt-ÃjramondottsÀgÀt tekintve szolgÀl
elsûsorban ´nreflexÁv metaforÀk sorÀval.
Mint Calvino reg¢ny¢ben (H A EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ), a sz´vegn¢l (annak tartalmi
elemein¢l ¢s megformÀltsÀgÀnÀl, illetve mindkettût magÀba olvasztva) fontosabbÀ vÀlik olvasottsÀgÀnak mik¢ntje: nem v¢letlen, hogy
Krasznahorkai reg¢nye szÀmtalan olvasÀsi ¢s
¢rtelmez¢si strat¢giÀt tematizÀl, csÀbÁtÂ hasznÀlati utasÁtÀsok sorÀt ¢pÁtve be ´nmagÀba.
çlljon itt egyetlen p¢lda ezeknek a r¢szleteknek a mük´d¢s¢re ¢s a reg¢ny olvasÀsÀnak,
megtapasztalÀsÀnak eg¢sz¢ben valÂ sz¢tÀradÀsÀra.
Korim egy Ázben lelkesen magyarÀzza a
magyarul gyakorlatilag nem tudÂ Puerto RicÂ-i nûnek, akinek a k¢zirat nagy r¢sz¢t mes¢li, hogy a sz´veg r´geszm¢s ism¢tl¢sei
egyÀltalÀn nem idegesÁtik az olvasÂt, a sok ism¢tl¢s inkÀbb àelbÃjtatja... belerejti... az id¢zett
vilÀgbaÊ (161.). Elhangzik tehÀt egy ¢rtelmezû, az olvasÀs term¢szet¢re vonatkozÂ, meg¢ltnek ¢s m¢lynek tünû, igazsÀg¢rdekü megÀllapÁtÀs ä ha azonban csak e megÀllapÁtÀst
id¢zz¡k, mint ¢n tettem az im¢nt, hiÀnyosan
id¢zz¡k a reg¢ny sz´veg¢t. MÀrpedig a kihagyott r¢szektûl ä bÀr a megÀllapÁtÀs maga
nem vÀltozik ä nem lehet eltekinteni, s ennek
a felismer¢snek a k´vetkezm¢nyei a reg¢ny olvasÀsÀnak egyik alap¢lm¢ny¢t jelen-
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tik. A teljes r¢szlet Ágy hangzik: àelbÃjtatja, n¢zett f´l a mennyezetre tünûdve Korim, belerejti,
mondta, az id¢zett vilÀgbaÊ. A reg¢ny nyelve v¢gig hasonlÂ mÂdon oszlik meg, vÀlik kett¢:
nincs olyan megÀllapÁtÀs a sz´vegben, amely
ne volna ekk¢nt àmegszakÁtvaÊ, amelybe
(amelynek olvasÀsÀba) ne furakodna be az a
tudat, hogy minden ¢pp elmondott, ¢pp valakinek cÁmzett nyelvdarabk¢nt jelenÁtûdik
meg. Nem v¢letlen, hogy a sz´veg alapegys¢ge hangsÃlyozottan a mondat: a mondÀs, a
mondÀsban, elmondottsÀgban lev¢s a nyelv
ÀllandÂ, megker¡lhetetlen Àllapota. A nyelv
itt mindig megszÂlÁtÀs, megszÂlÁtottsÀg. Nincs
esem¢ny, amely csak Ãgy egyszerüen àelmes¢lûdneÊ: a mes¢l¢sbe mindig bet¡remkedik
az elmondÀs besz¢dhelyzete. A nyelvi megosztottsÀg olyan m¢rt¢kü, hogy nem vilÀgos,
voltak¢ppen mi is szakÁt meg mit, melyik
nyelvhasznÀlat furakodik be a mÀsikba: elmosÂdik a hierarchia, s egy idû utÀn neh¢z
azonosÁtani a reg¢ny elbesz¢lts¢g¢nek ànulla
fokÀtÊ. A t´rt¢n¢s elbesz¢l¢se az ism¢tl¢s
alakzatai r¢v¢n Àttünik az elbesz¢l¢s megt´rt¢n¢s¢be (pl. Korim ÀlmÀnak ism¢telt elbesz¢l¢se ä 32., 33.). A hangsÃlyos, n¢ha tolakodÂ (¢s a figyelmet a magyarban nem szokÀsos igeidû-vÀltoztatÀsokkal is ´nmagÀra
irÀnyÁtÂ) f¡ggû besz¢d (pl. 93., 98.) ezt az ÀllandÂ f¡gg¢st (vagyis a nyelv sz¡ntelen befejezetlens¢g¢t, nyitva maradÀsÀt) jelzi, ami
nem azt jelenti, hogy a reg¢ny v¢ge ànyitottÊ,
hanem azt, hogy minden egyes mondat f¡ggûben, nyitva, ism¢telhetûen marad. A nyelv
tematizÀlÀsa, bevonÀsa r¢v¢n talÀn a k¢zirat
Àltal egyszerre sugallt ¢s sz¢tzilÀlt metafizikai
oppozÁciÂ ¢rtelmez¢si lehetûs¢gei is gazdagodnak: Humboldt hÁres mondatÀt k´lcs´nv¢ve, a reg¢nyben àa nyelv nem mü (Ergon), hanem tev¢kenys¢g (Energeia)Ê: mintha a HçBORö
°S HçBORö megprÂbÀlnÀ ebben az ÀllapotÀban megûrizni a nyelvet, megszÂlÁtÀsk¢ntmegszÂlÁtottsÀgk¢nt, mondottsÀgk¢nt, tev¢kenys¢gk¢nt, m¢g mielûtt müv¢ (Müv¢) merevedhetne. TalÀn ennek a strat¢giÀnak r¢sze
a reg¢ny peremeinek szÀnd¢kos elmosÀsa, a
àMegj´tt °zsaiÀsÊ beilleszt¢s¢re valÂ felhÁvÀs,
a menetrendes k´nyvjelzû vagy a schaffhauseni Korim-eml¢ktÀbla. S talÀn ennek k´sz´nhetû az is, hogy a HçBORö °S HçBORö
fokozott ´nreflexivitÀsa nem ´nmagÀba zÀrja
a sz´veget, hanem megnyitja azt.

A reg¢ny mÀr emlÁtett, sok szinten jelen
levû àherm¢szis¢g¢nekÊ (41ä43.) ez az ÀllandÂ k´zvetÁtetts¢g, ez a t´rv¢nyszerü lezÀrhatatlansÀg az egyik legfontosabb ´sszetevûje. A
nyelv mint k´zvetÁtetts¢g alapmüvelete pedig
a fordÁtÀs, Derrida (¢s, nÀla kev¢sb¢ hÁresen,
de korÀbban George Steiner) szerint minden
nyelvi ¢s meg¢rt¢si aktus alapesete. Korim
szÂtÀrral a kez¢ben tartja szÂval MarÁÀt, a Puerto RicÂ-i nût, s elbesz¢l¢s¢be olykor angol
szavakat iktat be. Olyan pontjai, helyei ezek
a dûlt betüs szavak a sz´vegnek, ahol a hallgatÂ, a megszÂlÁtott bevonÀsa, megszÂlÁtottsÀga sürüs´dik ´ssze; a gyakran helytelen¡l
hasznÀlt szavak ¢s kifejez¢sek nem a meg¢rt¢snek, hanem a meg¢rthetûv¢ tev¢s vÀgyÀnak, a megszÂlÁtÀsnak a jelei, a reg¢nyben
uralkodÂ herm¢szi nyelvÀllapot trÂpusai:
minden csak mint fordÁtÀs, mint fordÁtottsÀg,
fordÁthatÂsÀg jelenik meg.
A k´zvetÁtetts¢g, befejezhetetlen megszÂlÁtottsÀg a herm¢szis¢g negatÁv ¢rtelmezhetûs¢g¢nek is utat nyit: Herm¢sz nem a vez¢rlû,
hanem àaz elvez¢rlû isten, a f¢lresodrÂ, a kibillentû, az elhÁvÂ, a f¢lrevonÂ, az elcsÀbÁtÂ, az oldalrÂl,
a lentrûl f¡lbe sugdosÂÊ (42.): az Ãton lev¢s istene term¢szetesen az elt¢ved¢s istene, nem
pedig a meg¢rkez¢s¢, hiszen a meg¢rkez¢s az
Ãton lev¢s v¢ge. Ha a t´rt¢net, mint Korim
v¢li, valÂban a(z ´nmagÀbÂl) kivezetû Ãt keres¢se (186.), akkor Herm¢sz a sz´vegben az
az erû, amely a kivezetû Ãt megtalÀlÀsÀt,
a meg¢rkez¢st megakadÀlyozza. Herm¢sz
(egyik) jelent¢se: àelveszÁteni az otthonossÀgot, az
odatartozÀst, a f¡gg¢st, a bizalmatÊ (42.). A reg¢ny herm¢szis¢ge a reg¢ny otthontalansÀga,
s a herm¢szis¢g a nyelv mint ´r´k´s otthontalansÀg (meg¢rkezni-k¢ptelens¢g) k¢pzet¢t
sugallja. S itt vÀlik ism¢t fontossÀ a reg¢ny kiterjedt ¢pÁtm¢nyszimbolikÀja: talÀn nem t¢vedek nagyot, ha a reg¢ny egyik legfontosabb kifejez¢s¢nek az àotthontalansÀgotÊ tekintem, m¢gpedig r¢szben (bÀr csak r¢szben)
nyelvi ¢rtelemben, egy olyasf¢le metaforika
´sszef¡gg¢s¢ben, amilyet p¢ldÀul Heidegger
hasznÀl a nyelvvel kapcsolatban (àhajl¢kÊ,
àlakozÀsÊ stb.). A rejt¢lyes k¢zirat szerint Isten megteremt¢se ¢s fûk¢ppen egy megszÂlÁthatÂ Isten megteremt¢se nem mÀs, mint àaz
otthonossÀg kiterjeszt¢se az eg¢sz vilÀgraÊ (124.).
A nyelvi otthontalansÀg egyetemes eredett´rt¢nete a reg¢nyben hangsÃlyosan jelen levû
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¢s a Birodalom/Mü/uralhatÂsÀg tematikÀba
gondosan beleillesztett BÀbel tornya-t´rt¢net
(200.), a t´rt¢net, ahonnan a fordÁtÀs sz¡ks¢gszerüs¢ge hatÀlyba l¢p, ahonnan a fordÁtottsÀgban l¢tez¢s eredezteti magÀt. Az internet ´r´kk¢valÂsÀgÀba szÀnt k¢zirat pedig
term¢szetesen nyelvi-virtuÀlis otthont, sajÀt
àhome pageÊ-et kap.
Az otthonossÀg/otthontalansÀg fogalompÀr ment¢n immÀr topografikusan elgondolt
reg¢nyvilÀg k¢t k´z¢pponti helye (s Ágy a reg¢nyvilÀg valamely oppozÁciÂ ment¢n valÂ elgondolhatÂsÀgÀnak, illetve ezen elgondolhatÂsÀg visszat¢r¢s¢nek helye) minden bizonnyal BÀbel tornya (amelynek New York a
megsokszorozÂdÀsa) ¢s Mario Merz igluja,
amelynek f¢nyk¢peivel az egyik New York-i
lakÀs falai vannak beborÁtva, s amelynek k´zponti szerepe a k¢zirat szerep¢vel kapcsolatosakhoz hasonlÂ k¢rd¢seket vet fel. Ha BÀbel tornya az otthonk¢nt elk¢pzelhetetlen,
hiszen lakozÀsra alkalmatlan, kizÀrÂlag szimbolikus szerepet bet´ltû ¢p¡let, vagyis a reg¢ny otthontalan vilÀgÀnak eredete ¢s egyik
jelk¢pe, akkor Merz ¢pÁtm¢nye (szobra) mindenk¢ppen a àhajl¢kÊ, a àlakozÀsÊ lehets¢ges
helye, a meg¢rkez¢s, a lakozÀsra valÂ k¢pess¢g
lehetûs¢ge: àmert amikor [Korim] mÀr azt hitte,
nem, akkor az utolsÂ pillanatban m¢g volt hova
mennieÊ (227.). Ahogy Arthur Danto Merzrûl
Árott kritikÀjÀban megjegyzi, az igluforma
egyr¢szt a mened¢k fogalmÀt id¢zi (nemcsak
a lakozÀs helye, tehetn¢nk hozzÀ, hanem
mindig a v¢delem¢ is), mÀsr¢szt viszont magÀban rejti az Ãton lev¢s k¢pzet¢t is, hiszen
az iglu (kivÀlt Merz iglui) az ¢pp k¢zn¢l l¢vû
anyagokat felhasznÀlÂ nomÀd lakhely, amely
a hajl¢ktalanok àvalÂszÁnütlen ¢s csak a pillanatnak szÂlÂ, kartonpapÁrbÂl ¢s müanyagbÂl ´sszetÀkolt hajl¢kairaÊ eml¢keztet. Merz szobra tehÀt
mened¢k, hajl¢k, lakozÀsra, meg¢rkez¢sre alkalmas hely (ellent¢te mind a toronynak,
mind a nyitÂjelenet helyszÁn¢¡l szolgÀlÂ rendezûpÀlyaudvarnak), de k¢rd¢s, m¢gpedig a
reg¢ny eg¢sz¢t tekintve fontos k¢rd¢s, hogy
milyen minûs¢g¢ben alkalmas erre: mint hajl¢k vagy mint müalkotÀs? Merz igluja nem lakozÀsra szolgÀl, nem lakhely, hanem egy lakhely megjelenÁt¢se: kiÀllÁtÀsra, megtekint¢sre, eszt¢tikai szeml¢lûd¢sre valÂ ä legalÀbbis
a mÃzeum kontextusÀban mindenk¢ppen.
Korim nem nyert bebocsÀttatÀst, ¢pp az¢rt,
mert az iglu müv¢szet, s Ágy el van zÀrva; a

lakhely egy mÀsik, nagyobb hÀzba van bezÀrva, amely a lakhely jelent¢s¢t, olvashatÂsÀgÀt,
hasznÀlhatÂsÀgÀt is megszabja (eszt¢tikaik¢nt
hatÀrozva azt meg). Vagyis a reg¢ny befejez¢se visszahozza az eszt¢tikai szf¢ra ¢s az
à¢letÊ ellent¢t¢nek ¢s hierarchiÀjÀnak lehetûs¢g¢t, hiszen Korimnak v¢g¡l is el¢g az, hogy
Merz alkotÀsa van, nem sz¡ks¢ges meghÃzÂdnia, mened¢ket talÀlnia benne ahhoz,
hogy hÀlÀs legyen a szobrÀsznak. °rz¢sem
szerint azonban itt az eszt¢tikai-hasznÀlati
(àmüv¢szetÊ ä à¢letÊ) oppozÁciÂt fel¡lÁrja ¢s
kereszt¡lvÀgja a jÂsÀg etikai kategÂriÀja: Korim, aki a k¢ziratnak mindv¢gig a sz¢ps¢g¢t
hangsÃlyozta, most jÂnak, àjÂsÀgosÊ ¢rtelemben jÂnak ¢rtelmezi Merz szobrÀt, ¢s ettûl
kezdve nem fontos, hogy az a tÀrgyaknak
mely kategÂriÀjÀba tartozik. °s ¢pp ez a jÂsÀg
az, ami minden metafizikussÀga, elvontsÀga
ellen¢re (ami egy¢bk¢nt az ¢rtelmezût is
menthetetlen¡l elt¢rÁti, magÀval rÀntja a k¢zirat fel¢, a metafizika fel¢) ´sszess¢g¢ben megragadÂvÀ ¢s helyenk¢nt megrendÁtûv¢ teszi
Krasznahorkai reg¢ny¢t, el¢rz¢keny¡lt mÃzeumigazgatÂvÀ vÀltoztatva az olvasÂt: az olvasÀs sorÀn egyre inkÀbb az az ember ¢rz¢se,
hogy az eg¢sz (mÀrmint a reg¢ny) azon mÃlik, milyen is Korim Gy´rgy. °s a reg¢ny v¢g¢re egy dolog ä szÀmomra legalÀbbis ä minden k¢ts¢get kizÀrÂan kider¡l: Korim jÂ. Eml¢ktÀblÀt ¢rdemlûen az.
B¢nyei TamÀs

NAGY K°RDýJELEK
E´rsi IstvÀn: Utasok a senkif´ldj¢n. JÂbok k´nyve
Palatinus, 1998. 197 oldal, 1200 Ft
F¢lre¢rt¢s ne ess¢k, E´rsi IstvÀn k´nyve nem
a gy´ny´rü bibliai k´ltem¢nyrûl szÂl, egyÀltalÀn nincs is benne semmif¢le biblikus szellemis¢g vagy bÀrmi vallÀsos spiritualitÀs ä
ami nem is csoda, hisz E´rsi deklarÀltan ateista, materialista ¢s racionalista ä, neki a jÂbi
drÀmai helyzet az ¢rdekes, szÀmÀra az emberi (nyersen emberi) problematika a fontos. A
gy´trûdû f¢rfi profÀn szituÀciÂja ¢rdekli ût,
az¢, aki kÁnjÀban Istent ä valami megoldÀst ä
keres, nem az ör szents¢ge, nem a szenved¢s
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spirituÀlis dimenziÂja ¢s a jÂbi l¢tÀllapot szakrÀlis k´lt¢szete sem. E´rsit nem hatja meg,
nem forgatja ki ´nmagÀbÂl àaz isten hatalmÀnak k´lt¢szeteÊ (v¢gig Ágy Árja, n¢velûvel ¢s kisbetüvel; ÁrhatnÀ hatÀrozatlan n¢velûvel is), û
nem adja meg magÀt a transzcendencia erej¢nek vagy a szenved¢s ismeretlen, ¢rthetetlen m¢lys¢gbe hÃzÂ ´rv¢ny¢nek, hanem makacsul k´ti magÀt E´rsi IstvÀnhoz ä aki kimondottan, hangsÃlyosan ateista ¢s jÂzan¢szelvü ä meg a f´ld sÁkjÀhoz ¢s a sajÀt kidolgozott vilÀgn¢zet¢hez, bevett fogalmaihoz. S¢rthetetlen integritÀsÀhoz. Fel sem teszem a k¢rd¢st, hogy szabad-e Ágy, mindennemü ÀhÁtat,
jÀmborsÀg vagy bensûs¢ges vallÀsb´lcseleti
k¢sztet¢s, sût minden szakrÀlis-lÁrai ¢rz¢kenys¢g n¢lk¡l hozzÀnyÃlni a szent tÀrgyhoz,
mert magÀtÂl ¢rtetûdûnek veszem, hogy egy
ÁrÂnak a legvÀratlanabb, a leginkÀbb oda
nem illû megk´zelÁt¢s is a javÀra vÀlhat, mik¢nt az olvasÂt is jÂt¢konyan rÀzza fel, ha kiz´kkentik ker¢kvÀgÀsÀbÂl. °n p¢ldÀul sosem
olvasom a B IBLIç-t Ágy, lecsontozva, mint
E´rsi, ¢n megilletûd´m, meglegyint a numinozitÀs aurÀja, ¢s ha az °NEKEK °NEK°-t vagy
a JñB K¹NYV °-t olvasom, a biblikus k´lt¢szet
k¡l´nleges, mÀs sz¢ps¢ge is csodÀlattal t´lt el.
Nem eleve bÀntÂ azonban ez a jÂzan, racionÀlis megk´zelÁt¢s, mely sem a vallÀsi, sem a
k´ltûi ¢rz¢sre nem sokat ad; nem kirobbanÂan blaszf¢mikus ugyan ä m¢g csak blaszf¢mikus sem! ä, de szekularizÀlt szemsz´gbûl f¡rk¢szi a bibliai t¢mÀt. EgyÀltalÀn nem ¢rz¢s
n¢lk¡l vagy ¢rz¢ketlen¡l.
Vannak emberek, akikben fokozottan ¢rz¢keny egy ideg, ¢s mindig ´sszerÀndul, ha
igazsÀgtalansÀgot tapasztal. Nem az igaz/hamis, igazsÀg/hazugsÀg, hanem elsûsorban az
igazsÀgossÀg/igazsÀgtalansÀg, jogossÀg/jogtalansÀg meg¢rz¢s¢rûl ¢s a rÀ valÂ ¢rzelmi ¢s
gondolati (erk´lcsi) reagÀlÀsrÂl van nÀluk
szÂ. PszicholÂgiailag biztos utÀna lehetne jÀrni, hogy mi okozza ezt a ki¢lezett ¢rz¢kenys¢get. Milyen alkat, sors, milyen gyerekkor,
mily trauma. E´rsin¢l p¢ldÀul a zsidÂ szÀrmazÀs, majd az, ami az '56-os forradalom
elûtt, alatt ¢s utÀna t´rt¢nt vele ¢s benne.
Meg a LukÀcshoz, a marxizmushoz, a baloldalisÀghoz valÂ szoros, bensûs¢ges, t´bb mint
ideolÂgiai, mondhatni, emberformÀlÂ k´tûd¢se. SzociÀlis alkata, modern etikai szeml¢lete. ForradalmÀrok, moralistÀk, humoristÀk,

ÃjsÀgÁrÂk vÀlhatnak az ilyen idegzetü emberekbûl. Vagy mÀrtÁrok, szentek, eretnekek,
paranoiÀsok. Nem a politikusok meg a jogÀszok, hanem ûk tartjÀk meg a vilÀgban az
igazsÀgossÀg m¢lyrûl fakadÂ vÀgyÀt ¢s k´vetelm¢ny¢t, a jog szenved¢ly¢t, ami n¢lk¡l
megfeneklik a sÀrban a vilÀg kereke. Ez nem
jelenti azt, hogy az ilyen emberek mindig
igazsÀgosak, sût; nagyon is tudnak kÁm¢letlen¡l bÁrÀlni, s¢rteni, f´lh´rd¡lni, Át¢lkezni,
megs¢rtûdni, vagdalkozni. çm az igazsÀgossÀg ig¢nye ¢s joga besz¢l Àltaluk.
E´rsi reflektÀltan viszonyul sajÀt alkatÀhoz, gyenges¢geihez ¢s er¢nyeihez, vÀgyaihoz ¢s ¢szjÀrÀsÀhoz. MÀr ifjan rÀtalÀlt az irÂnia hullÀmhosszÀra, Ãgyhogy nem lett belûle
forradalmÀr, v¢rtanÃ, buzgÂ moralista sem,
hanem t´bb müfajban ¢s müfajok hatÀrmezsgy¢j¢n csavargÂ ÁrÂ, aki morÀlis ¢rz¢k¢t, felfokozott igazsÀg¢rzet¢t rugalmasan, agyafÃrtan ¢s egy boh¢m lazasÀgÀval meg egy joviÀlis, szenzuÀlis f¢rfi humorÀval kezeli. A humor¢rz¢k ¢s az igazsÀg¢rzet egy¡tt pedig kicsiholja a r¢szv¢tet, ami manapsÀg ritka madÀr. E´rsi r¢szv¢tre, szolidaritÀsra valÂ k¢pess¢ge ¢s az ebbûl fakadÂ harck¢szs¢ge egyed¡lÀllÂ mai irodalmunkban. Megûrizte a baloldalisÀg eleven magjÀt, azt, hogy azok mell¢
Àll, akikkel igazsÀgtalanul bÀnnak el, akik kiszolgÀltatottak, kiszorÁtottak, jogfosztottak,
mÀsok. Meg azt a sz¢p hagyomÀnyt, hogy
mindig fel kell l¢pni, fel kell szÂlalni a hatalommal szemben, mert az ember szabadsÀgra
sz¡letett. E´rsi szervileg nem bÁrja elviselni a
konszolidÀciÂt, a szervilis, hamiskodÂ kompromisszumk¢szs¢get, a behÂdolÀs k¡l´nf¢le
mÂdozatait, a hatalomvÀgyÂk taktikÀit. Nem
szereti, sût utÀlja a szerephordozÂ embereket, a funkcionÀriustÁpust, mely erûszakot
tesz sajÀt term¢szet¢n, ¢s jogot formÀl arra,
hogy ezt mÀsokkal is megtegye. No nem a ma
sz¡letett bÀrÀny Àrtatlan pozÁciÂjÀbÂl bÁrÀl
kompromisszumot, korrupciÂt, hatalmi jÀtszmÀt. ý is maszkot hord, mint mondja, a vigyor rÀszÀradt az arcÀra, v¢dekez¢sbûl is humorizÀl, tÀmadva ironizÀl, de csak egy posztot visel: az E´rsi Pisti¢t, az û ifjÃkori ¢s f¢rfiÃi eszm¢nyeit ¢s elgondolÀsait k¢pviseli
megfelelû korrekciÂkat eszk´z´lve rajtuk, hol
´nironikusan, hol narcisztikusan, de sosem
tÃl mereven.
E´rsi k´z´ss¢gi l¢ny, kifel¢ fordulÂ alkat,
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¢lettapasztalatainak gazdag tÀrhÀzÀban a magÀny megtapasztalÀsÀbÂl lehet a legkevesebb;
volt û is kiszorÁtott, megvetett, de az¢rt tartozott valahova, valakikhez, ¢s mindig voltak
kiforrott eszm¢i, n¢zetei, melyekben mÀsokkal osztozott. Olyan individualista û, akinek
m¢gis van tÀbora, helye a vilÀgban, akit ´szszefüz mÀsokkal bizonyos (balos ¢rtelmis¢gi)
tradÁciÂ, k´t a hüs¢g ¢s a szolidaritÀs. A magÀnynak azt az ÀllapotÀt, mikor az ember
mindenhonnan, az eg¢sz vilÀgbÂl kiszakad,
emiatt sz¢gyelli magÀt ¢s m¢g m¢lyebbre s¡lylyed, ahol mÀr nincsenek eszm¢i, vilÀgn¢zete,
nincs individualitÀsa sem, nincsenek gondolatai, csak emocionÀlis gondolatcafatok, ¢s az
¢l¢s szenved¢lye ´nmaga ellen fordul, els´t¢t¡l ¢s halÀl´szt´nn¢ vÀltozik Àt, E´rsi, ha ismeri is, de nem hagyja elhatalmasodni; racionalizmusa, fennen emlegetett derülÀtÀsa
¢s irÂniÀja, jÂ ked¢lye ¢s eg¢szs¢ge elüzi az
ilyesmit. E´rsi nem ismeri azt, hogy E´rsi
nincs; mint a keljfeljancsi, az egy¢nis¢ge mindig fel¡ti a fej¢t, hangot ad magÀrÂl, ¢s ÀgÀl
a jogai¢rt.
°rz¢kis¢ge ¢s virgonc lelke megakadÀlyozza, hogy megcsontosodott racionalista legyen, szellemi ¢rdeklûd¢se ¢s eszmei fog¢konysÀga, sût elk´telezetts¢ge r¢v¢n sosem
f´ldh´zragadt materialista, ateizmusa azonban a felvilÀgosodÀs mÀra mÀr Àllott levegûj¢t leheli. Egy nagyessz¢ben kijelenteni ma,
kerek perec, hogy nem hiszek Istenben (istenben), mert nekem nincs sz¡ks¢gem rÀ ä
ez Ágy beton-mondat (betonlap a csatornanyÁlÀson), mely nem ¢breszt sem ¢rz¢st, sem
gondolatot. E´rsi leblokkol az Isten-k¢rd¢ssel szemben, ¢s r¢gi beidegzûd¢seihez, ki¢lt
eszm¢khez folyamodik. Ez a k¢rd¢s ma, a
nyelvfeszeget¢s, a szemantikai bontÀsok, a vilÀgn¢zeti eklektika korÀban bonyolultabb,
mint valaha. A hiszek/nem hiszek, van Isten/nincs Isten-f¢le kijelent¢sek ¢rthetûk
ugyan, de nem el¢g ¢rtelmesek, mert ha kicsit is belegondolunk, evidens, hogy ezek a fogalmak mÀra elvesztett¢k dekÂdolhatÂ jelent¢seiket, referenciÀikat, nem lehet Ágy, minden tovÀbbi n¢lk¡l mondatot ¢pÁteni vel¡k,
mert nincs ¢rtelme. E´rsi Ãgy hasznÀlja az àistenÊ szÂt, mint aki tudja, mit jelent, de ezt a
tudÀsÀt nem k´zvetÁti, Ãgy tesz, mintha magÀtÂl ¢rtetûdû volna. Sablonosan hasznÀlja.
JÂb k¢rd¢s¢t: àKicsoda hÀt û?Ê (JÂb, 9:24), nem

veszi figyelembe. így e tÀrgyk´rben ÀllÁtÀsai
¢s k¢rd¢sei is jÂr¢szt sablonosak maradnak.
Pedig a JñB K¹NYV E ¢ppens¢ggel a vallÀsos, sematikus Isten-k¢pzet teljes ´sszeomlÀsÀrÂl ¢s ÃjjÀ¢led¢s¢rûl, valamint az ¢nk¢pzet,
az ´ntudat hasonlÂ drÀmÀjÀrÂl szÂl k´ltûi
nyelven. E´rsi sajÀt leggyeng¢bb pontjait teszi ki a vilÀg egyik legerûsebb k´ltem¢ny¢nek, de nem hagyja, hogy valljon, kibontakozzon a tulajdon gyenges¢ge, hanem v¢dekezik, el- ¢s lefedi azt, nyakaskodik, ¢s megk¢rgesedik a nyelve. Mint Árja, û maga sem
tudja, mi üzte JÂbhoz, ¢s az ÁrÀsnak az (lett
volna) a c¢lja, hogy ez kider¡lj´n. Ehhez
azonban ´nmagÀban ¢s a nyelvben is m¢lyebbre kellett volna Àsnia. E´rsi IstvÀnt ¢s
n¢zeteit, nyelvhasznÀlatÀt is meg kellett volna k¢rdûjeleznie. K´nyv¢nek legjobb r¢szei
szerintem ¢ppen a szem¢lyes ¢let¢bûl vett
kis epizÂdok, melyek az Isten-k¢rd¢shez, az
igazsÀghoz, a lÀzadÀshoz valÂ viszonyÀrÂl
szÂlnak, ezeket azonban nem elemzi kellû
¢bers¢ggel (nem v¢gez ¢rdemi ´nanalÁzist),
csak kurtÀn-furcsÀn beszÃrja a sz´vegbe. A
k´nyv v¢g¢re eljut ahhoz a felismer¢shez,
hogy a jÂbi problematika kapcsÀn àminden
mÀsk¢pp vanÊ, mint gondolta ä de nem tovÀbb; pedig ezen a ponton kellett volna Ãjrakezdenie az ÁrÀst.
Azon innen, azon tÃl, hogy baloldali vilÀgn¢zete is szolidaritÀsra k´telezi, E´rsiben zsigeri r¢szv¢t ¢s tulajdon mÃltjÀbÂl fakadÂ
sorsk´z´ss¢g¢rz¢s is ¢l a megalÀzottak ¢s
megszomorÁtottak irÀnt. JÂbhoz is empÀtiÀval k´zelÁt. Mint essz¢ÁrÂ, eltekinthet attÂl a
faktumtÂl, hogy JÂb irodalmi (mitikus, imaginatÁv) alak ä k¢pzeletben valÂsÀgos emberr¢ vÀltoztatja, ¢s ekk¢nt gondolkodik rÂla.
(Ez az ÀllÀspont irodalomkritikailag megk¢rdûjelezhetû, de a kÁs¢rletezû essz¢istÀtÂl elfogadhatÂ eljÀrÀs.) Sz´veg¢ben helyenk¢nt ¢rz¢kileg is igyekszik megjelenÁteni ût, emberÀbrÀzolÀsa viszont (cserepes szÀj, gennyes sebek stb.) nem sokkal mÃlja fel¡l a k¢pes bibliÀk illusztrÀciÂit. JÂb lelkiÀllapotÀnak (k¢ts¢gbees¢s¢nek, szenved¢s¢nek) ¢rz¢keltet¢se
sem mondhatÂ irodalmilag siker¡ltnek, nem
mond Ãjat ä nem mondja mÀsk¢pp, nyelvileg
kopottas, fantÀziaszeg¢ny ¢s helyenk¢nt tartalmilag irritÀlÂ (gondolok itt pl. JÂb elk¢pzelt erotikus ÀlmÀra). A hûssel valÂ empatikus
azonosulÀs tehÀt fel¡letes.
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E´rsinek azonban nem is annyira ÀbrÀzolÂ, inkÀbb intellektuÀlis ambÁciÂi vannak; Àt
akarja gondolni JÂb helyzet¢t, lehetûs¢geit ¢s
lehetetlens¢geit, felm¢rni a jÂbi helyzetbe ker¡lt ember reakciÂit, ¢s mindebbûl levonni az
etikai ¢s vilÀgn¢zeti konzekvenciÀkat. Ezt
szolgÀlja a k´nyv hÀrmas tagolÀsa is: az elsû
r¢sz, A K°TS°GBEESETT JñB a bibliai, a patetikus JÂbbal foglalkozik, a K ¹ZJçT°K az auschwitzi n¢ma, n¢vtelen JÂbokkal, AZ IRONIKUS
JñB pedig a sÃlyos beteg, h¢t ¢vig àmatracsÁrbanÊ ¢lû-halÂdÂ, de szellemileg friss Heinrich Hein¢vel.
Patetikusan, cs´ndben vagy irÂniÀval viselni a szenved¢st? Gondolatilag hogyan lehet feldolgozni? Kit-mit (Istent, embereket,
´nmagunkat, a sorsot, rezsimet, vilÀgrendet,
v¢letlent) okolni ¢rte? (Hisz az ¢sz makacsul
okot keres.) °s ¢rzelmileg hogy lehet megbirkÂzni vele? Vigasz utÀn ÀhÁtozva, ÀcsingÂzva,
panaszszÂval, hûsiesen, lÀzadozva, ¡v´ltve,
fellebbezve, szellemi f´l¢nnyel, fejet lehajtva?
A nagy szenved¢s àv¢ghelyzetetÊ, àv¢gjÀtszmÀtÊ id¢z elû, a àsenkif´ldj¢reÊ taszÁt, prÂbÀra tesz jellemet, szellemet, vilÀgn¢zeti vÀlsÀgba sodor. Mi t´rt¢nik, àha vilÀgn¢zet¡nk nem
egyeztethetû ´ssze szituÀciÂnkkalÊ?, teszi fel a k¢rd¢st E´rsi, mint egy dramaturg.
A szituÀciÂ: a àbarÀtokkalÊ k´r¡lvett
agyongy´t´rt ember¢. A vilÀgn¢zet: a zsidÂ
egyistenhit. E´rsi interpretÀciÂja szerint JÂb
bensû drÀmÀjÀnak alapkonfliktusa abbÂl Àll,
hogy bÀr Àrtatlannak ¢rzi, m¢gis bün´snek
kellene vallania magÀt ahhoz, hogy megûrizze a jÂsÀgos ¢s igazsÀgos MindenhatÂba vetett hit¢t, azaz szellemi integritÀsÀt. IgazsÀg¢rzete ¢s hite k´z´tt folyik tehÀt a lelki tusa.
A hÁvû barÀtok rÀhÃzzÀk a n¢ma, ¡v´ltû vagy
k´lt¢szetbe ÀtcsapÂ szenved¢sre a dogmatikus hit logikÀjÀt ¢s frazeolÂgiÀjÀt: aki szenved,
az nyilvÀnvalÂan bün´s, tehÀt bünbÀnatot
kell gyakorolni az¢rt, hogy meggyÂgyuljon.
VallÀsi k´teless¢g¡knek ¢rzik, hogy büntudatot keltsenek JÂbban, az û ¢rdek¢ben, meg
az¢rt is, hogy ne kelljen fel¡lvizsgÀlniuk sajÀt
hit¡ket. Azt a lÀtszatot keltik, hogy vigasztalnak, mik´zben ostorozzÀk, erk´lcsi tortÃrÀknak vetik alÀ a szerencs¢tlent. E´rsi az û viselked¢s¡ket is paradigmatikusnak tekinti,
mondvÀn, hogy a hatalmon levûk mindig Ágy
bÀnnak az Àldozattal, felelûss¢gre vonjÀk bal-

sorsÀ¢rt. VilÀgivÀ szabja Àt a drÀmÀt; mint Árja, az emberek ´ncsalÀsai, kompromisszumk¢szs¢g¡k ´nbecsapÀsig ¢s mÀsok f¢lrevezet¢s¢ig vezetû fokai, elfojtÀsaik, a gyanÃs k¡l´nb¢k¢k, az ideolÂgiai vissza¢l¢sek ¢rdeklik.
ý is rÀhÃzza a m¢rhetetlen szenved¢sre a
maga logikÀjÀt, amikor ilyen modern pszicholÂgiai, etikai ¢s becs¡letk¢rd¢seket firtat.
E´rsi racionalizmusa nem vaskalapos, hanem a modern abszurdon edzett, irÂniÀval,
szarkazmussal felv¢rtezett, humorral füszerezett, csavaros. GondolkodÀsÀt, ÁrÀsmÂdjÀt
azonban mindig az ¢szelvüs¢g vez¢rli, ha vallÀsrÂl, lÁrÀrÂl, eszt¢tikumrÂl van szÂ, akkor is.
írÂ l¢v¢n, ez a hendikepje. Nincs vallÀsi ¢rz¢kenys¢ge, ¢s eszt¢tikai ¢rz¢ke is vitathatÂ,
hozzÀt¢ve, hogy e hendikepje az irodalomban, a szÁnhÀzmüv¢szetben ¢s a publicisztikÀban esetenk¢nt (¢s nem is ritkÀn) javÀra vÀlik. K¡l´n´sen az essz¢ müfajÀban, ahol az
esze szabadon kimozoghatja magÀt, ¢s emberszeretete, az emberi jelens¢gek irÀnt tanÃsÁtott, a kritikai attitüdj¢t nem csorbÁtÂ,
hanem kifinomÁtÂ meg¢rt¢se is szabad terepre talÀl. B öCSö EGY NAIV EMBERTýL cÁmü,
KrassÂ MiklÂsrÂl szÂlÂ essz¢je ¢s Ginsbergrûl
szÂlÂ ÁrÀsai, Gombrowiczcsal folytatott dialÂgusai p¢ldÀul szerintem kivÀlÂ teljesÁtm¢nyek. E´rsi ¢letszeretû, ked¢lyes ember, ¢s
amikor a csavaros esz¢vel begaloppÁrozza
magÀt az ¢letbe, vagy amikor savasan-borsosan Ár intellektuÀlis probl¢mÀkrÂl, akkor utÀnozhatatlan.
JÂb azonban nem hÃs-v¢r ember, ¢s nem
is ¢rtelmis¢gi, hanem irodalmi ¢s vallÀsi figura, akinek k´ltûileg megformÀlt besz¢de a
szenved¢s legnagyobb po¢zis¢t hozta l¢tre. A
k´lt¢szetrûl vilÀgn¢zetileg gondolkozni lehet
ugyan, de ez l¢nyegveszt¢ssel jÀrhat, mik¢nt
a hitrûl valÂ dogmatikai megfogalmazÀsok
rÀcsai k´z¡l is mindegyre kisz´kik a hit l¢nyege. JÂb lÁrÀja ä sirÀmai, panaszai, lÀzadÀsa, ÀtkozÂdÀsa, k´ny´rg¢se ä az emberi szenved¢s szakad¢kos, feneketlen m¢lyeit artikulÀlja, ¢s ehhez k¢pest a theodicaea problematikÀja meg az eszmei k¢rd¢sek szekunder jellegüek, olyanok, mint a kiszakadÂ gy´kerek,
leg´rd¡lû k´vek a szakad¢k falÀban, amelyeken nem lehet napvilÀgra kapaszkodni. JÂb
hit¢nek megrend¡l¢se ¢s els´t¢ted¢se t´bb ¢s
mÀs, mint vilÀgn¢zeti k¢rd¢s. Isten a k´r¡l-
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m¢nyektûl f¡ggetlen, felt¢tlen szeretetet, hüs¢get ¢s odaadÀst vÀr el a szerencs¢tlentûl,
viaskodÀsuk a hit mibenl¢t¢rûl, erej¢rûl szÂl.
àJÂb minden k¢pzeletet fel¡lmÃlÂ szenved¢se azt
p¢ldÀzza, hogy isten minden skrupulus n¢lk¡l felÀldozhatja az embert valami ÀltalÀnos eszme oltÀrÀnÊ ä Árja E´rsi, ¢s ezzel meg hasonlÂ tÁpusÃ
t¢teleivel s k¢rd¢seivel racionalizÀlja, mell¢fogva aktualizÀlja ¢s ideologizÀlja ezt a t´bbszÂlamÃ k´lt¢szetet. A hit nem eszme, hanem
antinÂmiÀkkal k¡zdû, m¢lyrûl fakadÂ szenved¢ly, mely m¢g a libidinÀlis ´szt´nk¢sztet¢seket is k¢pes magÀval sodorni. A theodicaea
problematikÀja illusztrÀlhatÂ ugyan JÂb eset¢vel, de a JñB K¹NYV E nem csupÀn arrÂl
szÂl, hogy hogyan (nem) adhatÂ teolÂgiai
magyarÀzat a gonoszra, hanem a szenvedû
ember lelk¢rûl, a pÀtosz fesztÀvjÀrÂl ¢s feszÁtett igazÀrÂl, vallÀsi nyelven: az ¢lû Isten
megtapasztalÀsÀrÂl.
E´rsi szerencs¢s alkatÀnÀl fogva nem szenvedû, nem patetikus ember; mint Árja, kÁv¡lrûl n¢zi a JÂbokat, kÁv¡lrûl les be a senkif´ldj¢re ä m¢gis megprÂbÀlja belek¢pzelni magÀt
JÂb szerep¢be. Ez irÀnyÃ lÀtomÀsai nem igazi, hanem konstruÀlt vÁziÂk, inkÀbb koncepciÂk, eszmefuttatÀsai pedig egy jÂzanul gondolkodÂ ember¢i, ¢s nem rekonstruÀlhatjÀk
JÂb elvadult ¢s kifordult, ´rv¢nylû gondolatait. JÂb meghasonlÀsÀra helyezi a hangsÃlyt,
tehÀt arra, hogy egyszerre kÀromolja ¢s vÀgyja Istent, a vilÀgot, ´nmagÀt, egyszerre k´ny´r´g, ÀtkozÂdik ¢s lÀzad. E´rsi szerint mindebben a d´ntû momentum Isten elÁt¢l¢se az
igazsÀgtalansÀgai miatt, ezt a nyomÀst ä az istenveszt¢s¢t ä azonban JÂb nem sokÀig bÁrja
elviselni, ¢s v¢g¡l besz¡nteti ellenÀllÀsÀt, bünbÀnatot gyakorol, feladja magÀt: behÂdol.
JÂb hit¢nek ¢s szem¢lyis¢g¢nek ´sszet´r¢se ¢s ÃjjÀsz¡let¢se, valamint egy hatalomnak,
ideolÂgiÀnak valÂ ellenÀllÀs-behÂdolÀs k´z¢
azonban nem tehetû egyenlûs¢gjel. JÂb nem
a kultusz Isten¢vel àismerkedett megÊ gy´trelmei k´zepette, hanem egy mÀsmilyennel,
akirûl Lev Sesztov szavaival elmondhatÂ: àAz
alaptalansÀg az isteninek l¢nyeges, legirigyl¢srem¢ltÂbb ¢s szÀmunkra legmegfoghatatlanabb kivÀltsÀga.Ê Isten ´nkinyilatkoztatÀsa nem olyan,
mint a hatalom strat¢giai szempontÃ ´nigazolÀsa, legitimÀciÂja. Isten a teremt¢sre, a l¢tre mint alaptalan alapvet¢sre mutat rÀ, mint
adomÀnyra. Isten JÂbnak valÂ megmutatko-

zÀsa egyÃttal a l¢tez¢s feltÀrulÀsa ¢s visszanyer¢se. JÂb megalÀzkodÀsÀt szerintem t¢ves
a hatalom elûtt valÂ megalÀzkodÀs mintÀjÀra
magyarÀzni: mÀs dimenziÂrÂl van szÂ. Ahol,
mint Sesztov Árja egy hely¡tt, a vakmerûs¢g
¢s az alÀzatossÀg nem vÀghatÂ sz¢t egyk´nynyen. (àAzok az emberek, akik a megalÀzkodÀst
hirdett¢k, belsû ig¢nyeik szerint a legvakmerûbb emberek voltak.Ê) E´rsi nem differenciÀlja kellûk¢pp az imaginatÁv-spirituÀlis ¢s az empirikus-pragmatikus szinteket.
A lÀzadÀs momentumÀt emeli ki pozitÁvan
a jÂbi drÀmÀbÂl, szerinte a lÀzadÀsban fejezûdik ki az ember egy¢nis¢ge a hatalommal
szemben. ¹sszecsÃsztatja JÂb hitb¢li vergûd¢s¢t a modern individuum tÀrsadalmi probl¢mÀival, mik¢nt Isten felfoghatatlan hatalmÀt, melyrûl a k¢pzelûerû ad hÁrt, az Àllamhatalommal. Pedig JÂb eset¢ben àvilÀgon kÁv¡l ÀllÂ individuumÊ-rÂl (Dumont) lehet csak
szÂ, lÀzadÀsa pedig elsûsorban magÀt a l¢tet
illeti, az eg¢sz teremt¢st, ¢s àaz igazsÀg visszÀjÀraÊ (Buber) derÁt f¢nyt, v¢g¡l is ez¢rt nincs
Isten ellen¢re. JÂb radikÀlis, s´t¢t l¢tkritikÀja
¢s az, amit E´rsi àIsten k¢rked¢s¢Ê-nek nevez,
vagyis a teremt¢s dics¢rete egy mÀig hallatszÂ, sz¢les fesztÀvÃ vita hangjai, melynek
nincs àgyûzteseÊ. JÂb Istent, Isten pedig JÂbot teszi meg azzÀ. àIzrÀel minden hitb¢li viszonya dialogikusÊ ä Árja Buber, E´rsi azonban
JÂb lÀzadÂ ¢s az isten àk¢rkedûÊ monolÂgjait,
valamint, vÀlasz gyanÀnt, isten cs´ndj¢t ¢s az
ember cs´ndj¢t hallja, ¢s mindkettût csûdnek
tekinti. Az ember cs´ndje eszerint ´nfeladÀs,
àmenek¡l¢s a nem ¢rt¢sbeÊ, àmorÀlis fegyverlet¢telÊ, gyanÃs megb¢k¢l¢s, az isten¢ pedig
¡ress¢g.
E´rsi felt¢telez¢se szerint a JñB K¹NYV E
ironikusan olvasandÂ, eszerint a k´ltem¢ny
szerzûje ravaszsÀghoz folyamodott, hogy kifejezhesse k¢telyeit ¢s az ÀllamvallÀs elleni lÀzadÀsÀt. Erre vall a kerett´rt¢net, ElihÃ, àa
fiatal seggfejÊ szÂnoklatai ¢s JÂb àabszurd felhangokkal megsp¢kelt rehabilitÀciÂjaÊ. A k´ltû kijÀtszotta a cenzÃrÀt, ¢s àegy filozÂfiailag megoldhatatlan, de k´ltûileg term¢keny ´nellentmondÀstÊ fejezett ki: az igazsÀgtalan vilÀgrend miatti felhÀborodÀsÀt, valamint a Teremtû hatalmÀnak kvÀzi-naiv bÀmulatÀt. RÀ¢bredt
Jahve belsû antinÂmiÀjÀra (ezt Jung is hangsÃlyozza), ¢s ez¢rt k¢telyek gy´t´rte, magÀnyos emberr¢ vÀlt. E´rsi elk¢pzeli, milyen le-
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hetett ez a szerzû, ¢s a szÀjÀba ad egy kitalÀlt,
szofisztikus belsû dialÂgust, mely ironikus ¢s
k¢tkedû, ¢rtelmis¢gi ¢szjÀrÀsÀt hivatott illusztrÀlni. A meg¢lt k¢telyekre nincs vÀlasz,
tehÀt nincs vigasz, a vigasztalÀs puszta retorika ä mondja E´rsi a bibliai t´rt¢netbe belek¢pzelt p¢ldÀzatos epizÂdokkal is.
A szenved¢s tehÀt megtanÁtotta JÂbot valamire, megvÀltoztatta vilÀgszeml¢let¢t, mÀsk¢pp kezdte lÀtni a vilÀgot ä istentelen¡l ä,
olyan fordulat k´vetkezett be nÀla, mint
Learn¢l, mondja E´rsi; a tudÀs, amit jÂ sorukban elfojtottak, amirûl nem akartak tudomÀst venni, most felszÁnre t´rt, ¢s fel¢bresztette erk´lcsi ¢rz¢k¡ket. Eszerint a büntudat,
amire barÀtai rÀ akartÀk venni JÂbot, nem
alaptalan, hiszen amÁg jÂl ment a sora, û sem
volt szolidÀris a szenvedûkkel ¢s a balsorsÃakkal. àA szerencs¢tlen megvetni valÂ, gondolja,
a ki boldog; ez vÀr azokra, a kiknek lÀbok roskadozÊ (12:5) ä ezt magÀra ¢rti JÂb, Àmde azelûtt û is Ágy viszonyult a boldogtalanokhoz.
Isten igazsÀgtalan? Az ember is; ànincsen igazsÀgÊ, mondja JÂb (19:7). MÁg azonban a pogÀny Oidipusz elismerte bün´ss¢g¢t, ¢s m¢ltÂsÀggal magÀra vette, mondja E´rsi, addig
az osztatlan igazsÀgot keresû JÂbnak csak a
szÀnalmas hÀnyÂdÀs ¢s a meghasonlÀs jutott.
Ez az egyistenhit Àra.
E´rsi k¢pzelt dialÂgust folytat a k´ltem¢ny
alkotÂjÀval (akit a Teremtûvel mos ´ssze), ironikus modorban, cinkosan ¢s mÀr-mÀr cinikusan, mint ÁrÂ az ÁrÂval: àravasznak kell lenn¡nk, hogy megtarthassuk igazsÀgunkat ¢s ¢let¡nket isÊ. Ravaszul k¡l´nf¢le megoldÀsokat,
àmÀsfajta happy endeketÊ javasol. JÂb megigazulÀsÀnak lehets¢ges ¢rtelmez¢se eszerint az,
hogy àbelez¡ll´tt az istenf¢lelembeÊ, jÂra fordult
a sora, ¢s ebbûl k´vetkezûen feladta s´t¢t
gondolatait, àmegb´lcs¡ltÊ, ¢s ez¢rt kellû jutalomban r¢szes¡lt. Az eredeti àhappy endetÊ ezzel szemben Ãgy ¢rti, mint rezignÀciÂt, àmenek¡l¢st a nem ¢rt¢sbeÊ, ami talÀn m¢gis nyitva
hagy egy kiskaput a lÀzadÀs szÀmÀra. E´rsi
tehÀt a szerzû ravaszsÀgÀt ¢s irÂniÀjÀt m¢ltÀnyolja, ¢s nem hisz JÂb megtisztulÀsÀban.
A megt´rt¢nû Ige olyan, mint a àtüzÊ,
mint a àsziklazÃzÂ p´r´lyÊ (JER. 23:29). E´rsi
nemigen tesz k¡l´nbs¢get a szenved¢lyes hit
¢s a normatÁv, Buber szavaival àhamis biztonsÀgot adÂÊ vallÀs k´z´tt, ez¢rt ÀllÁthatja, hogy
az isten az¢rt kell az embernek, hogy rend-

ben tartsa lelki hÀztartÀsÀt, meg kapaszkodÂnak, kibÃvÂnak, vigasznak, bünbaknak,
´ncsalÀsbÂl... Mint az Âpium. A marxi ¢s a
freudi vallÀskritika ´tv´zete csend¡l ki (tompÀn) az ilyen t¢telekbûl. E´rsi a maga r¢sz¢rûl elutasÁtja ezeket az à´ncsalÂÊ lelki ¢s szellemi mechanizmusokat, elutasÁtja azonban a
k´z´nyt is, s hogy mire voksol, az a Heinefejezetbûl der¡l ki.
K´zben azonban ott a r´vid Auschwitz-fejezet. Auschwitz olyan botrÀny a t´rt¢nelemben, mint a JñB K¹NYV E vagy Krisztus utolsÂ
mondata a B IBLIç-ban. Csakhogy mÁg a bibliai botrÀny megteremtett k¢t nagy egy¢nis¢get, addig a t´rt¢nelmi botrÀny t´megesen
megsemmisÁtette a szem¢lyis¢geket. A holocaust kapcsÀn szerintem a àhogyan engedhette meg az emberÊ k¢rd¢se mer¡l fel, hisz
Auschwitz mindenest¡l emberi agysz¡lem¢ny.
àIstenf¢lû teolÂgiai magyarÀzat nem adhatÂ rÀÊ, Árja E´rsi, de hÀt, gondolom, nem is teolÂgiai
magyarÀzatot kÁvÀn. Isten nem engedte meg
Auschwitzot, hanem az emberek engedt¢k
meg maguknak, majd ûk alkottak belûle mÁtoszt, E´rsi szerint a modern emberis¢g
egyetlen mÁtoszÀt, ami szerintem egyszerüen
nem igaz. Jaspers egy hely¡tt azt Árja, hogy
elsz´rnyedve tekint a mÁtosz ¢s a legenda bevezet¢s¢nek minden, m¢g a legcsek¢lyebb lehetûs¢g¢re is e t¢ren, ¢s ¢n hajlamos lenn¢k
tekintetbe venni e v¢lem¢nyt. Auschwitzot
nem lehet a Gonosz vagy Isten szÀmlÀjÀra Árni, mert emberi mü. Isten pedig ä errûl is
szÂl a zsidÂ-kereszt¢ny vallÀs t´rt¢nete ä nem
olyan, mint egy vez¢r vagy tÀbornok, aki elindÁthat vagy leÀllÁthat egy hÀborÃt. °rdekes ¢s zavarÂ, hogy E´rsi JÂbot, a mitolÂgiai
figurÀt gyakorta hÃs-v¢r emberk¢nt kezeli,
sût Istent is antropomorfizÀlja, Auschwitzot
pedig mitizÀlja. V¢gsû konklÃziÂja viszont,
hogy a holocaust Àldozatainak szenved¢s¢ben ànem fedezhetû fel egy¢ni ¢rtelemÊ, ¢s az
egy¢nis¢g megmaradÀsa ott kiv¢teles ¢s tragikus diadalnak szÀmÁtott, nyilvÀn helytÀllÂ
¢s megker¡lhetetlen. A K ¹ZJçT°K ezzel Àtvezet a mÀsodik fejezethez.
Hein¢ben olyan szellemi partnerre talÀl
E´rsi, aki vÀlaszol a k¢rd¢seire, akinek ironikus szeml¢letmÂdjÀban osztozik, akin¢l otthon van. MegelevenÁti Heine csÁpûs, dacos
szellemis¢g¢t ä a szÂ szoros ¢rtelm¢ben megelevenÁti, mert sajÀtos (Ázl¢sprÂbÀlÂ) fekete
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humorral k¢t sÁrlÀtogatÀst kreÀl, ¢s a halott
k´ltûvel a sÁrg´d´rben tÀrsalog. Emellett a
matrac-sÁrban halÂdÂ, de vÀltozatlanul friss
eszü k´ltût is ÀbrÀzolja, ¢s elk¢pzeli a lÀtogatÂival (kiadÂjÀval, titkÀrÀval, utolsÂ szerelm¢vel, sût az istennel) valÂ jeleneteket, nem hiteless¢gre, hanem abszurd drÀmaisÀgra t´rekedve. A jÂbi sorsÃ Heine JÂbbal ellent¢tben
´r´kre pimaszul lÀzadÂ, vitriolosan ironikus,
szarkasztikus, mindennek ellen¢re meg nem
alkuvÂ marad, a halÀl sem t´ri le, ¢s E´rsi elk¢pzel¢se szerint a sÁrbÂl is Ágy kiÀlt oda ellenfeleinek: àNe is bocsÀssatok meg soha, korlÀtlan barmok!Ê Nyelvi, irodalmi Ázl¢s szempontjÀbÂl igencsak vitathatÂ a k¢t àviccesÊ sÁrg´d´rjelenet ¢s Heine ilyen stÁlusÃ besz¢ltet¢se,
E´rsi mondandÂja azonban vilÀgos: az ¢les
elm¢jü ¢s dacos-harcos szenved¢lytûl füt´tt
irÂnia gyûzelm¢t hirdeti mindenek felett,
m¢g az eltipratÀs ¢s a halÀl felett is; az eg¢szen egy¢ni, a kulturÀlis, morÀlis, eszt¢tikai
szokÀsokkal, megr´gz´tts¢gekkel mer¢szen
p´rlekedû szellemis¢get ¡lteti piedesztÀlra.
E´rsi m¢ltÀnyolja, hogy Heine nem az istent
okolta szenved¢sei¢rt, hanem kockÀzatosan
¢lt, ¢s jellemesen vÀllalta ennek k´vetkezm¢nyeit. Virgonc, sziporkÀzÂ, semmi b¢klyÂt
nem türû szellemis¢g¢nek k´sz´nhetûen a
kÁnbÂl is hasznot tudott hÃzni, Árja, ¢s ¢lete
v¢g¢ig k¢pes volt a jÀt¢kra, az ¢lvezetre ä ¢s
az alkotÀsra. M¢g ÀllÁtÂlagos megt¢r¢se sem
hallgattatta el irÂniÀjÀt, ironikusan tudott viszonyulni m¢g sajÀt m¢rhetetlen szenved¢s¢bûl fakadÂ sÂvÀrgÀsaihoz is. A jÂbi pÀtosszal
szemben, melynek skÀlÀja az ÀtkozÂdÀstÂl az
ÀhÁtatig terjed, E´rsi a àkÁnlÂdva kacagÀsÊ
àdisszonÀns muzsikÀjÀtÊ emeli ki, vagyis àaz irÂnia sz¢les skÀlÀjÀt, az ´nkÁnzÂ h¡ledez¢stûl a blaszf¢mikus gÃnykacajigÊ. Heine, E´rsi ideÀlja,
nemcsak a testi szenved¢seket, hanem az ellentmondÀsokat ¢s a szellemi magÀnyt is bÀtran türte.
A senkif´ldje annak a v¢ghelyzetnek a metaforÀja, ahovÀ a vilÀgbÂl kitaszÁtott, az ¢let
¢s halÀl k´zt vergûdû emberek jutnak, ahovÀ E´rsi, sajÀt bevallÀsa szerint, csak bekukucskÀlhat. Ott minden mÀsk¢pp van, àaz ¢let
normÀlis t´rv¢nyszerüs¢geinek nincs jelentûs¢g¡kÊ,
¢s elûfordul, hogy k¢tszer kettû ´t. JÂbnÀl,
mint Buber Árja, az ¢lû Isten forgatta ki a t´rv¢nyt, ¢s JÂb tudatÀt antinÂmia feszÁti sz¢t:
annak ellen¢re hisz a jogban, hogy Istenben

hisz, ¢s hisz Istenben annak ellen¢re, hogy a
jogban hisz; az egys¢get egyed¡l csak a hit
r¢v¢n ûrzi meg. Hein¢n¢l a nyughatatlan,
pogÀny, v¢gletesen szubjektÁv szellem forgatta ki a t´rv¢nyt, szÀmÀra àaz igazsÀgot kiverte
a ragyaÊ, utolsÂ müveiben azonban kik¡zdi a
g´r´g ¢s a kereszt¢ny szellemis¢g antinomikus ä eszt¢tikai ä egy¡ttÀllÀsÀt. A k¢tszer kettû ´t´t.
Az ironikus ember szÀmÀra àminden mÀsk¢ppen van, ¢s talÀn m¢g ez a mÀsk¢ppen is mÀsk¢ppen van, mint mÀsk¢ppenÊ, Árja v¢g¡l E´rsi.
HozzÀtenn¢m, hogy a hitben megint minden
eg¢szen mÀsk¢pp van, mint ahogy azt az ironikus ember lÀtja, a müv¢szet szf¢rÀjÀban pedig szintÃgy mÀsk¢pp van, mint a hÁvû meg
mint az ironikus szeml¢let¢ben. De hisz JÂbot
is arra vezette rÀ az ör, hogy minden mÀsk¢pp van, mint hiszi.
E´rsi v¢gsû k´vetkeztet¢se az, hogy àa
nagy ´sszef¡gg¢sek akkor is l¢teznek, ha ¢ppen nem
tudjuk megfogalmazni ûket. TehÀt minden mÀsk¢pp
van, mint az utolsÂ k¢t ¢vszÀzad nagy szellemei
gondoltÀk, de Ãgy sincs, ahogy korunk uralkodÂ szellemtelens¢ge hinni szeretn¢Ê. Ezek szerint
az ateizmus, a racionalizmus, az individualizmus, a felvilÀgosult, modern irÂnia, az intellektualizmus, a baloldali vilÀgn¢zet is revÁziÂra szorul, ¢s E´rsi IstvÀnt is vÀrja a senkif´ldje.
Radics ViktÂria

EGY MESE M°LYR°TEGEI
Varga Katalin: T¡nd¢rforgÂ. Mesebeli idûutazÀs
a reg¢k birodalmÀban
Cicero, 1999. 190 oldal, 2900 Ft
1. Varga Katalin nev¢t minden mai gyerek ¢s
minden olyan felnûtt ismeri, aki az elmÃlt
negyed szÀzadban jÀrt ÀltalÀnos iskolÀba, ¢s
ismeri minden olyan sz¡lû is, aki vette magÀnak a fÀradsÀgot ahhoz, hogy belelapozzon
olvasni tanulÂ kisiskolÀs gyermekeinek k´nyveibe. Ez a generÀciÂ Ãgy nûtt fel a GýG¹S
GöNçR GEDEON-on ¢s a MOSñ MASA MOSODçJç-n, mint annak idej¢n a hÀborÃ elûtti
elemistÀk MÂra Ferenc ZENGý çB°C°-j¢n.
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Varga Katalin mÀr ebben a k¢t k´nyv¢ben
is t´bb c¢lt tüz´tt maga el¢ ä k´nyv¢t ez¢rt
multifunkcionÀlisk¢nt m¢ltathatta volna a
kritika, ha jobban odafigyelt volna ä: az olvasÀs elsajÀtÁttatÀsÀn tÃl bevezet az Àllatmese
modern vÀltozatÀba, amelyben az aiszÂposzi,
babrioszi ¢s phaedrusi Àllatt´rt¢neteket ä
ezekrûl k´ztudott, hogy benn¡k az Àllatok
emberi karakterek archetÁpusai ä felcser¢li ¢s
megÃjÁtja Ãj Àllatszereplûkkel, amelyek term¢szetesen mai vilÀgunk karakterolÂgiÀjÀhoz illeszkednek. OlvasÀstanÁtÀssal, az Àllatmese müfajÀnak megismertet¢s¢vel ¢s megÃjÁtÀsÀval m¢g nem ¢rte be Varga Katalin: az
eszt¢tikai fog¢konysÀg felkelt¢s¢t is megc¢lozta, hiszen a gyermekek szÀmÀra oly kedves
alliterÀciÂk halmozÀsÀval nemcsak a betürehangra rÀismer¢st segÁtette, hanem az ûsk´lt¢szet, a n¢pk´lt¢szet ¢s a gyermekmondÂkÀk egyik legfontosabb stilisztikai eszk´z¢t is
otthonossÀ tette.
LegÃjabb k´nyve, a T ºND°RFORGñ sem
egyszerüen mesek´nyv, amint ezt a cÁm¢bûl
hinn¢nk, s alcÁme, a àmesebeli utazÀsÊ sem
pusztÀn annak az egy ¢vnek az idûtartamÀt
t´lti ki, ami az ¢vszakok egymÀsutÀnja, a term¢szet ¢let¢nek fordulÂi, hanem egyben idûutazÀs is az emberis¢g t´rt¢net¢nek ¢s a müvelûd¢st´rt¢netnek a m¢ly¢be.
A mesebeli idûutazÀsban az emberi tudat
k¡l´nf¢le korszakaibÂl szÀrmazÂ r¢tegek
¢p¡lnek egymÀsra, a) legûsibbk¢nt a rÁtusok ¢s
a mÀgikus eljÀrÀsok eml¢kei (ilyen p¢ldÀul a tojÀsrakÀs mint term¢kenys¢grÁtus); b) a mÁtoszok mint ezeknek a rÁtusoknak aitionjai, eredetmagyarÀzÂ mondÀi, illetve a mÁtoszok mint
a vilÀg elvont jelens¢geinek antropomorfizÀlt l¢nyeirûl szÂlÂ t´rt¢netek (ezeket nevezi Varga Katalin a mÁtoszhoz feltehetûleg a legk´zelebb
ÀllÂ rege szÂval); c) a mes¢k mint a mÁtoszok feled¢sbe mer¡lt ûsi tartalmainak elbesz¢l¢sei Àtt¢ve
emberi k´rnyezetbe; ¢s v¢g¡l d) eredeti sz¢pirodalmi alkotÀsk¢nt megszÂlaltatott reg¢k, mondÀk
¢s mes¢k, amelyek a k´tet versanyagÀt k¢pezik, ezek Varga Katalin sajÀt versei.
2. A munkahipot¢zisk¢nt mesek´nyvnek
nevezett alkotÀs mitikus anyagÀt (a TºND°RFORGñ szÂhasznÀlatÀval: reg¢ket) Varga k¡l´nf¢le n¢pek mÁtoszaibÂl ÀllÁtotta ´ssze: g´r´g, rÂmai, skandinÀv, germÀn, finnugor,
Àzsiai n¢pek mÁtoszai ¢s mellett¡k a magyar
mÁtoszok. Az egymÀs tartalmait erûsÁtû mÁto-

szok azt a gondolatot hivatottak igazolni,
hogy a vilÀgot rendszerbe foglalÂ mitolÂgiÀk
archetÁpusai hasonlÂk, de ez nem valamif¢le
kollektÁv tudattalan mük´d¢s¢nek, nulladik
tÁpusÃ talÀlkozÀsoknak, ürbeli l¢nyek k´zvetÁtû szerep¢nek k´sz´nhetû, hanem annak a
t¢nynek, hogy az azonos vagy hasonlÂ k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢lû n¢pek gondolatvilÀga t´rv¢nyszerüen rokon, megtalÀlhatÂk benn¡k
ugyanazok a k¢pzetek, hiedelmek mitikus
alakok formÀjÀban. így lehet p¢ldÀul hasonlÂ
a g´r´g H¢liosz Napszekere a kelta Pirkadat
szeker¢hez ¢s m¢g a mi G´nc´l-szeker¡nkh´z is (amit a n¢phagyomÀny Szent LÀszlÂ
szeker¢nek mond). A hasonlÂsÀgok szÀma
szinte v¢gtelen, utaljunk itt csak a mes¢s tÀltoslovak ¢s a magyar mondÀk lovainak hasonlÂsÀgÀra.
3. A cÁm: TºND°RFORGñ, az ¢vszakok forgÀsÀt jelenti, Ãgy, amik¢nt azt T¡nd¢rhonban meg¢lik a t¡nd¢rek. A cselekm¢ny magÀnak az idûnek a mÃlÀsa, ez egyben a k´nyv
fûszereplûje is, mert minden ennek a folyamatnak a beteljesed¢se irÀnyÀban hat. A t¡nd¢rszereplûkkel ez¢rt inkÀbb t´rt¢nik a cselekv¢s, mintsem ûk cselekedn¢nek: az Idû, az
¢vszakok hatalma ugyanis m¢g az ´v¢kn¢l, a
t¡nd¢rek¢n¢l is nagyobb. °s itt mÀr sejthetj¡k, hogy a t¡nd¢rek f´l¢ rendelt Idû csak
az¢rt lehet nÀluk hatalmasabb, ¢s id¢zhet elû
benn¡k vÀltozÀsokat (a fûszereplû KarÀcsonyfi p¢ldÀul egy ¢v leforgÀsa alatt megnû,
kisfiÃbÂl ifjÃvÀ serd¡l), mert ezek a t¡nd¢rek
l¢ny¡k egyik igen l¢nyeges aspektusÀbÂl ä
emberek. MÁtosz, mese ¢s emberl¢t hatÀrÀn
t´rt¢nik minden ebben a k´nyvben.
A t´rt¢net r´viden ennyi: egy LuciÀn nevü kisfiÃt (a besz¢lû nevek igen fontos elemei
minden mÁtosznak ¢s mes¢nek, a LuciÀn a latin lux = f¢ny szÂbÂl szÀrmazik, amik¢nt a
müvelûd¢st´rt¢net sok Luciferk¢nt tisztelt
alakjÀ¢ is) KarÀcsonyfivÀ vÀlasztanak, ¢s ebben a minûs¢g¢ben utazik t¢ren ¢s idûn Àt
t¢lbûl a tavaszon, nyÀron ¢s ûsz´n kereszt¡l
vissza a t¢lbe, °szakrÂl D¢lre, majd ism¢t
vissza. K´r¡l´tte n¢pes t¡nd¢rsereg, akik ÃtjÀn is elkÁs¢rik.
TalÀn a legfontosabb archetÁpusa a t´rt¢netnek maga a napfordulÂ: a F¢ny ¢s a S´t¢ts¢g harca, ez az ´r´k pÀrviadal, ami minden mitolÂgia alapellent¢te, amik¢nt eg¢sz
¢let¡nk egyik legfûbb alapellent¢te is. A
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k´nyvben a S´t¢ts¢g urÀt Sz¢lÀrosnak nevezik, de ez csak fedûneve igazi l¢ny¢nek, a Vihar´regnek, akinek ellent¢tpÀrja a F¢ny´reg. A
mitikus dualizmus pÀrhuzamait eg¢szen Mozart V ARçZSFUV OLç-jÀig vezethetj¡k (legalÀbb odÀig, hiszen a mitolog¢ma kimerÁthetetlen, de talÀn az û müve az utolsÂ, amiben
a vallÀs ¢s filozÂfia szabadkûmüves megfogalmazÀsban m¢g az eredeti ûsi vilÀgk¢phez, tanÁtÀshoz nyÃl vissza). Mellett¡k m¢g n¢hÀny
jellegzetes archetipikus szereplû katalizÀlja a
t´rt¢n¢st: a t¡nd¢rpÀrok, akikrûl okosan
mondja a k´nyv, hogy minden t¡nd¢rvilÀgnak (azaz minden n¢p mÁtoszvilÀgÀnak) megvan a maga t¡nd¢rpÀrosa. A magyar mesevilÀgbÂl t´bbet is ismer¡nk: Csongor ¢s T¡nde
(itt gyorsan utalhatunk a k´nyv ¡gyes n¢vmagyarÀzatÀra, amellyel a àt¡nd¢rÊ szÂ etimolÂgiÀjÀt adja: 1. t¡nd´klik; 2. eltünik); JÀnos vit¢z ¢s Iluska; T¡nd¢r Ilona ¢s çrgirus
kirÀlyfi (akikrûl el kell mondani, hogy a r¢ges-r¢gi g´r´g mÁtoszbÂl ker¡ltek hosszas ¢s
bonyodalmas k´zvetÁt¢ssel hozzÀnk: çrgirus
kirÀlyfi neve ugyanis Àrulkodik, jelent¢se: Arg¡rosz = g´r´g àez¡stÊ, az aranyhajÃ t¡nd¢rlÀny pÀrja, aki çrgy¢lus stb. alakokon kereszt¡l vÀndorolt a magyar n¢pmes¢be). A
t¡nd¢rpÀrosok rokona m¢g a germÀn Oberon ¢s TitÀnia.
Lehetnek archetÁpusok emberi viselked¢sformÀk is. MorgÂ t´rpe sz´vege ¢des rokona
a MICIMACKñ F¡les¢nek, a mindig m¢ltatlankodÂnak ¢s s¢rtûd¢kenynek; archetÁpusok a
sÀrkÀnyok mint a legyûz´tt ¢s hasznosÁthatÂ
term¢szet erûi, s archetÁpusok az ûket legyûzû Ãn. kultÃrh¢roszok is (a legnevezetesebb
k´z¡l¡k talÀn H¢rakl¢sz). Van a magyar
mondavilÀgnak is nevezetes sÀrkÀnya, aki az
ecsedi lÀpon ¢l, s minthogy legyûz¢se a BÀthoryak nev¢hez füzûdik, felker¡lt cÁmer¡kre is. (Itt a jÂl elhelyezett, odaillû t´rt¢nelmi
tudnivalÂ!)
ArchetÁpus m¢g a rÂzsa, ami Aphrodit¢ feh¢rbûl v´r´sre vÀltÂ rÂzsÀjÀtÂl CsipkerÂzsika
bokrÀig vezet; a TejÃt, amelynek minden n¢p
mÀs nevet adott, de mind k¡l´nleges figyelemmel t¡ntette ki: a g´r´g Galakszisz a mi
Tejutunk elûde, de nevezik T¢l HÀtÀnak,
Madarak ötjÀnak, VadÀszat ötjÀnak ¢s a magyar mondavilÀgban Hadak ötjÀnak, amin
Csaba kirÀlyfi vonul sereg¢vel. Nagyon fontos a magyar mitolÂgia egyenrangÃsÁtÀsa mÀs

nagy n¢pek mÁtoszaival, a nemzeti identitÀstudathoz a mÀsokhoz valÂ hasonlÂsÀg tudata
legalÀbb annyira fontos, mint a tûl¡k valÂ k¡l´nb´z¢s¢ ä Ágy sem f´l¢j¡k, sem alÀjuk nem
rendelhetû, k¡l´nlegesebbnek vagy ¢rt¢kesebbnek sem mondhatÂ.
A Bûs¢gszaru egy archetÁpuscsalÀd egyik
tagja, az¢ az archetÁpuscsalÀd¢, amely az emberis¢g ûsi vÀgyÀlmÀt teljesÁti be gazdagsÀgot,
bûs¢get, ¢lelmet biztosÁtÂ tÀrgyak, eszk´z´k
segÁts¢g¢vel. Hom¢rosz aranylÀbÃ lÀnyai az
elsû ilyen kiszolgÀlÂ àrobotemberekÊ, ûk antropomorf alakban testesÁtik meg ezt a vÀgyat,
a t´bbiek tÀrgyak: a germÀn FrÂdi sÂûrlû
malma, a Grotti ¢destestv¢re a finn SzampÂnak, a sok-sok mes¢ben szereplû àter¡lj, ter¡lj, asztalkÀmÊ-nak. A TºND°RFORGñ-ban a
Bûs¢gszaru jÀtszik szerepet mint T¡kh¢, azaz
Fortuna-Szerencse tulajdona, attribÃtuma.
T¡kh¢, a forgandÂ szerencse ism¢t lehetûs¢g Varga Katalinnak a nevel¢sre: az elbizakodottsÀg ¢s az ellustulÀs elleni figyelmeztet¢sre.
A szûlû-t¡nd¢rkirÀly leÁrÀsa megnevez¢s
n¢lk¡l utal Dion¡szoszra, az archetÁpusra:
kocsijÀt pÀrducok hÃzzÀk, ¢s t´bbf¢le vadÀllat kÁs¢ri. °rdekes archetipikus modulÀciÂ a
BabkirÀly ¡nnep¢nek mÁtosza: a felnûttek ¢s
a gyerekek szerepcser¢je a Bolond-¡nnepen
az Âkori Saturnalia szerepcser¢j¢nek szelÁdÁtett vÀltozata, ott ugyanis az urak ¢s a rabszolgÀk cser¢ltek szerepet egyetlen napra.
Az archaikus-ûsi archetÁpusok szelÁdÁtett
vÀltozataik¢nt Árja meg Varga Katalin bizonyos mitikus feladatok k¢sûbbi utÂdait: a f¢rfiakat felnûtt¢ avatÂ prÂbÀk kedves modulÀciÂja, hogy KarÀcsonyfinak a j¢gdÀrda ki¢rdeml¢s¢hez meg kell tennie egy¢ves k´rutazÀsÀt. (Ez a j¢gdÀrda k¢sei leszÀrmazottja p¢ldÀul Od¡sszeusz hÁres ÁjÀnak, az Excaliburnak; sût A CSILLAGOK HçBORöJA cÁmü filmben ä korunk talÀn legn¢pszerübb àmodern
mÁtoszÀbanÊ a megszerzendû l¢zerkardnak.)
A T¡nd¢rbirodalom sÀrkÀny´l¢sei is a kultÃrh¢rosz-feladat ´r´ks¢gei. Az arhaikus rÁtusokban a mÀgusok, ha hatalmukba akartak
kerÁteni valakit, büv´s k´r´ket Ártak k´r¢je.
Ennek szelÁdÁtett-mesei vÀltozatai a k´nyvben
dr. Szapora Szilveszter mÀgus ¢s nagymester
büv´s k´rei, illetve KarÀcsonyfi hÂk´rei (a
hÂk´r a büv´s k´rnek nemcsak szelÁdÁtett ¢s
kedves, de egyenesen k´ltûi modulÀciÂja).
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4. Egy¢bk¢nt sem tanulsÀg n¢lk¡l valÂ, ha
szÀmot vet¡nk azzal, milyen mitikus elemek
milyen mesei elemekk¢ szelÁd¡ltek. A g´r´g
mitolÂgia ÂriÀsaibÂl (titÀnok, gigÀszok, h¢roszok) lettek a mesebeli ÂriÀsok, s a mi k´nyv¡nk ÂriÀsgyerek¢t sem v¢letlen¡l nevezik
Gugesznek (a gigÀsz szÂ eredeti g´r´g alakja:
gigÀsz, amit mÀr az Âkorban is szÁvesen helyeztek ä szÂjÀt¢k gyanÀnt ä a hatalmas kincsü G¡g¢sz mell¢). A mitikus nimfÀk vÁzi, n´v¢nyi, helyi f¢listenek voltak, legfûbb tulajdonsÀguk az alakvÀltoztatÀs. Belûl¡k lettek
az eltünni ¢s elvÀltozni k¢pes t¡nd¢rek. A g´r´g mitolÂgia antropomorfizÀlt f¢nyistene, a
f¢nylû villÀmok atyja, Zeusz ebben a mes¢ben
F¢ny´reg lett. A mÁtoszban l¢teztek bizonyos
redukÀlt l¢tez¢sü (aprÂ termetü, cs´kkent l¢tü) l¢nyek: mÂmoszok (itt a k´nyvben MomÂ
lett!), csuklyÀs kis alakok (genius cucullatusok, ûk voltak az elhaltak szellemei), belûl¡k
vÀltak a mesebeli manÂk, t´rp¢k, akik tehÀt
nem v¢letlen¡l ¢lnek a f´ld alatt, s mint a
HÂfeh¢rke-mes¢bûl meg a belûle k¢sz¡lt kabar¢tr¢fÀbÂl is tudjuk: àA t´rp¢k a bÀnyÀban
dolgoznak!Ê
A mÁtoszbeli ¢gig ¢rû fÀk-vilÀgfÀk ebben
a mes¢ben ¢gig ¢rû szÀllodÀvÀ vÀltoznak.
S k´zismert, hogy a mitikus vilÀgfÀk az alvilÀgtÂl (gy´kerek) az ¢gig (istenek lakhelye)
terjedtek a l¢tez¢s minûs¢g¢nek hierarchiÀjÀt
jelk¢pezendû; ebben a hierarchiÀban az ember bizony legfeljebb a t´rzset, a k´zb¡lsû helyet foglalhatta el. A vilÀgfa rokonai ä megjelen¢si vÀltozatai a Tetejetlen Fa, az °gig¢rû
Fa stb. (Egy mÀsik filozofikus m¢lys¢gü gyermekk´nyvÁrÂnk, Janikovszky °va ezzel is jÀtszik: nÀla az °gig¢rû Fa helyett a fü nû az
¢gig, a gyerekek ¢s a hÀzbeli, szeretetre m¢ltÂ
´regek tev¢kenys¢g¢nek epifÀniÀjak¢nt.)
A mitikus gyermekcser¢k ä mind egy-egy
halÀlos jÂslat elker¡l¢s¢nek szÀnd¢kÀval t´rt¢ntek: Oidipusz, Perszeusz stb. mÁtosza ä
eml¢kek¢nt ¢lnek a mi mes¢nkben: a Gugesz
elcser¢l¢se az ikrekkel, Gy´ngyszÁn P¢terrel
¢s PÀllal. Gugesz a mese szintj¢n ¢lt gyermekÂriÀs. PajtÀsa, a g´r´g mitolÂgiÀbÂl idebüv´lt
Ixi, a g´r´g IxiÂn, akinek igazÀn mitikus ¢s
heroikus szÀrmazÀsa volt: Zeusz nemzette a
felhû alakÃvÀ vÀltozott Nephel¢vel (besz¢lû
n¢v: nephel¢ = felhû), ez¢rt l¢phet elû a
k´nyvben Ixi is egy felhûgyürûd¢sbûl.
A k´nyv gyermekt¡nd¢rei mÀr inkÀbb

gyerekek, mint t¡nd¢rek: a hiÃ IbrinkÂ szeret ruhÀkat prÂbÀlni, Kikeleti FlÂra legfûbb
tulajdonsÀga a dicsekv¢s, SopÀnka, mint neve is mutatja, szeret sopÀnkodni, ¢s mindent
kifogÀsol, a t¡nd´klû hajÃ Csilla (aki a f¢ny
k¢pzetk´rh´z tartozik, melynek mesei ûse
F¢ny´reg, tagjai Lucilla ¢s LuciÀn, akiknek
neve szint¢n f¢nyt jelent), az û gyermekl¢tre
utalÂ tulajdonsÀgÀt kedvenc szavajÀrÀsa jelzi:
àmegengedemÊ. Kikeleti FlÂra megid¢zi azt
a tavaszt, aminek megid¢z¢sekor Varga Katalin a gyerekek-olvasÂk memÂriÀjÀba v¢si a
SÀndor, JÂzsef, Benedek-mondÂkÀt.
A mÁtoszok egyik fontos tÁpusa az Ãn. aitiolÂgiai vagy eredetmagyarÀzÂ monda. E
mondÀk k´z¡l is sz´vet¢be illeszt n¢hÀnyat a
k´nyv. A legszebb, mert a leg¢lesebb k¢pet
mutatja fel, erûsen lÀtvÀnyszerü az EtnÀrÂl
szÂlÂ: az¢rt lett tüzhÀnyÂ, mert Zeusz a m¢ly¢be l´kte a legyûz´tt T¡phÂn sÀrkÀnyt, aki
azÂta onnan okÀdja a t¡zet.
Mindenk¢ppen mese hÀt ez a k´nyv, csak
m¢lyr¢tegeiben ûrzi a t´rt¢netet alkotÂ epizÂdok ûsibb szÀrmazÀsÀnak jeleit.
5. Varga Katalin tudja, hogy nincs mese ä
m¢g mitikus eredetü sem ä mesei kell¢kek
n¢lk¡l. Ez¢rt hord magÀval Fenyût¡nd¢r
mindig f¢süt, amibûl a kÁvÀnt idûben az elrejtendût elrejtû erdû sarjad. Tudja azt is,
hogy a mes¢kben megszokott varÀzsig¢ket a
mese epikai hitele kedv¢¢rt mondani kell,
ez¢rt biztatja magÀt a tÀltoscsikÂ a àk´d elûttem, k´d utÀnamÊ varÀzsszÂval.
Szint¢n az epikai hitel megteremt¢se ¢s
erûsÁt¢se szempontjÀbÂl fontosak a minden
mitolÂgia alapjÀt k¢pezû besz¢lû nevek, amelyek Àtker¡ltek a mes¢be is. T´lgyesi Nyakas
a t´lgyerdûben lakik, ¢s a nyakÀt tudja nyÃjtogatni, Azurka egy ¢gszÁnk¢k villû, SopÀnka
a sopÀnkodÂ manÂ, Szipirty a boszorkÀnykÁgyÂ, ¢s m¢g a KapunyitÂ JanuÀr is mitikus
tartalmakat hordoz a nev¢ben, ti. a k¢tarcÃ
Janus isten neve a rÂmai mitolÂgiÀban a k¢tfel¢ nyÁlÂ janua=kapu szÂbÂl szÀrmazik; az û
feles¢ge Lucilla (a F¢ny): a t¢li napfordulÂ
utÀn megn´vekedû vilÀgossÀg fogalma tÀrsul
itt a Janus jelezte öj¢vvel, gyermek¡k pedig
Csilla, akinek neve szint¢n f¢nyjelens¢gre
utal.
Varga Katalin jÂl ismeri a mes¢k varÀzsig¢it, rituÀlis mondÂkÀit ¢s ezek t´rv¢nyeit.
Ez¢rt tud egyetlen szÂtûbûl hÀrom nevet va-
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riÀlni hÀrom t¡nd¢rlÀny szÀmÀra: az etimolÂgiai gy´kbûl szÀrmazÂ variÀlt ism¢tl¢ssel
beteljesÁti az archaikus-mÀgikus azonossÀgä
k¡l´nb´z¢s egyidejü kÁvÀnalmÀt ¢s vele
egy¡tt a szint¢n archaikus-mÀgikus alliterÀciÂ ig¢ny¢t is: Tella, Tulli, Tulikki.
6. Nagyon sok er¢nye van ennek a k´nyvnek. Az egyik legfûbbnek m¢gis azt tartom,
hogy a gy´ny´rk´dtet¢s k´zben tanÁtani ¢s
nevelni akar (hogy ne kisebb ars poeticÀt id¢zz¡nk, mint Horatius¢t). Megtanulhatjuk belûle egy-egy mesealak k¡l´nf¢le orszÀgokban
hasznÀlatos neveit: T¢lkirÀly, FagyapÂ, T¢lapÂ, KarÀcsonyapÂ, MikulÀs. Itt, T¡nd¢rhonban û a F¢ny´reg. A szerzû ¢rdekes mÂdon
csemp¢szi be vilÀgn¢zeti-ismeretelm¢leti tudnivalÂk¢nt azt a t¢nyt, hogy a Nap nem tartozik a F´ld´n uralkodÂ term¢szeti t´rv¢nyek alÀ. ögy fogalmazza meg, hogy a Nap
kÁv¡l Àll T¡nd¢rhon t´rv¢nyein, tehÀt kÁv¡l
Àll a F´ld t´rv¢nyein, minthogy T¡nd¢rhon
a F´ld eredet¢ben mes¢s, archaikusabb, mÀra pedig emeltebb szintü aspektusa. Ha oktatÂ c¢lÃ tank´nyvben olvassa a gyerek, oda
sem figyel az ilyen tÁpusÃ mondatokra, amelyek pedig itt m¢lyen bev¢sûdnek: àAz ¢vszakokat nem lehet felcser¢lni. Ha nincsen nyÀr, nem
¢rik be a gy¡m´lcs a fÀkon, nem terem meg a keny¢rhez sz¡ks¢ges gabona.Ê Egy t¡nd¢r szÀjÀbÂl szÂlÂ
szÂzat magasztosabb, megjegyzendûbb. Mint az
is, hogy az ¢let nem l¢tezhet tüz ¢s vÁz n¢lk¡l.
çbrÀkkal is illusztrÀlt tudnivalÂk sorÀt tartalmazza a k´nyv. Ezek k´z´tt van szabÀlyos
rendszertan: almafajtÀk, rÂzsafajtÀk, f¢szekfajtÀk, szarvasf¢l¢k stb. (amelyek megismer¢se az egyre t´bb urbanizÀltan ¢lû gyermek
szÀmÀra teljesen Ãj vilÀgot tÀr fel), de vannak
mitikus ¢s mes¢s dolgokat is rendszerbe szedû tÀblÀzatok. Ezekbûl a rendszerez¢sekbûl is
az sugÀrzik, ami a k´nyv egyik l¢nyege: a mÁtoszok ¢s mitolog¢mÀk rokonsÀga a vilÀg
n¢peinek kollektÁv tudatÀban. Ilyen tÁpusÃ
rendszerez¢s vilÀgÁtja meg a kapcsolatot a
regetojÀsok k´z´tt, amelyeknek mitolÂgiai
alapjai a vilÀgtojÀsok, s ha egy gyerek idejekorÀn hall a vilÀgtojÀs fogalmÀrÂl, azonnal
meg fogja ¢rteni We´res SÀndor zseniÀlis
egyszavas vers¢t: T OJçS°J. Azt is tudja Varga
Katalin, hogy fontos tudnivalÂt nem lehet
el¢gszer ism¢telni. Ez¢rt sz´vi bele H¢rakl¢sz
tizenk¢t munkÀjÀt m¢g Ixi t´rt¢net¢be is. °rdekesen ¢pÁti bele a n´v¢nyf´ldrajzi tudniva-

lÂkat az utazÀs menet¢be: az °szakrÂl D¢lre haladÀs k´zben megvÀltoznak a n´v¢nyek
ä mes¢li. Term¢szettudomÀnybeli elt¢r¢ssel
mutat rÀ a mese vilÀgÀnak a valÂstÂl valÂ k¡l´nb´z¢s¢re: a mesebeli almÀnak n¢gy maghÀza van, hogy a napszakok n¢gy t¡nd¢re elrejtûzhessen benn¡k ä szemben a valÂs alma
´t maghÀzÀval. Nagyon kedveltem azokat a
megoldÀsokat, ahol a magyar irodalom id¢zeteit intarziak¢nt ¢keli bele a mese sz´veg¢be: àa bÃzÀt egyes vid¢keken °letnek hÁvjÀkÊ ä magyarÀzza, mintegy elûk¢szÁt¢s¡l Ady A GRñFI
SZ°RþN-j¢hez, (àm¢rt fÀj nektek az ¢gû ¢let?Ê),
majd mÀsutt azt mondja, hogy JÀnos vit¢z
IluskÀja Ãgy van benne a rÂzsÀban, mint LuciÀn rÂzsÀjÀban a Kisasszony. S egy szellemes
fordulat: a h¢tszÁnszakÀllÃ t´rpe ä aki eme
ritka kivÀltsÀgnak ´rvend ä Ãgy vÀlogathat az
aranyszeg¢lyes meghÁvÂkban, mint az anyÀm
tyÃkja a kendermagban.
°s nem pedagÂgiai c¢lzat n¢lk¡liek a verses bet¢tek sem. Van, amelyik olyan sz¢p,
hogy kifejezetten ¡nnep¢lyes alkalomra valÂ
(A N°GY °V SZAK ), vannak bonyolult tartalmÃ
sz´vegek, amelyeket jobban ¢rtenek ¢s
k´nnyebben memorizÀlnak a gyerekek versben (A KOLUMBçCSI SçRKçNY ); a k¢t karÀcsonyi verset azzal rokonÁtja, hogy azonos
versm¢rt¢kben szÂlaltatja meg ûket (A CSODAFENYý ¢s A BETLEHEMI KICSI BçRçNY ); a T¡ndev¢ny VilÀgfÀrÂl szÂlÂ reg¢t az eredetet t¡kr´zû m¢rt¢kben, a K ALEVALA-verset id¢zû ritmusban Árja meg, s tudja azt is, hogy egy kisgyerek m¢g nem fog¢kony a bonyolultabb
idûm¢rt¢kes k¢pletekre, ez¢rt k´lti Àt magyaros ¡temhangsÃlyos ritmusban a HOGYAN
LETT A RñZSAT¹V IS cÁmü mÁtoszt. Tudja azt
is, hogy az alliterÀciÂ egyszerre id¢zi fel az archaikusat, a n¢pit ¢s a gyermekit: ez¢rt zihÀl
sok z-vel a sz¢lzÃgÀs hangfest¢s¢n tÃlmenûen
a Sz¢lÀros vers¢nek egyik szakasza. Ennyi archaizmus, mitikussÀg, ûsi jelleg mellett az¢rt
nem feledkezik meg arrÂl, hogy modern mes¢t Ár mai gyerekeknek. Itt turista t¡nd¢rek
vannak, Kisasszonynak karÂrÀja van, ¢s legÃjabb ¡nnepeink egyik¢nek tisztelet¢re FebruÀr egyik fiÀt SzÁves Valentinnak nevezi (ti. a
februÀri Valentin-nap a szeretet ¡nnepe).
°s vegy¡k ¢szre humorÀt is! A sok tudomÀnyos rendszerez¢s k´zben teret szentel a
k¡l´nf¢le t´rpeszakÀll-f¢les¢gek rendszerez¢s¢nek.
7. A recenzens elt´preng: hogyan sum-
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mÀzhatnÀ nagyon sok ter¡letet ¢rintû, de korÀntsem mindent ÀtfogÂ, a k´nyvet teljes
eg¢sz¢ben ki nem merÁtû elemz¢s¢t. Probl¢mak¢nt jelentkezik mÀr a k´nyv müfajÀnak
meghatÀrozÀsa is: mesek´nyv, de m¢gsem az,
¢s nem csupÀn az. N¢prajzi, vallÀst´rt¢neti,
irodalomt´rt¢neti ¢s müvelûd¢st´rt¢neti ismereteket n¢pszerüsÁtû, kisegÁtû vagy ajÀnlott olvasmÀnyk¢nt szÀmon tarthatÂ mes¢s
k¢zik´nyv, de m¢gsem csupÀn az. Erk´lcsre,
vilÀglÀtÀsra nevelû kincsestÀr, a tudnivalÂknak nem erk´lcsi, puritÀn ¢rtelm¢ben, hanem a gyermek olvasÂ ¢rtelmi-¢rzelmi vilÀgÀnak figyelembev¢tel¢vel t´rt¢nû àad usum
DelphiniÊ megvÀlogatÀsÀval ä ez is, de nemcsak ennyi. Egy pedagÂgiÀban, sz¢pirodalomban jÀrtas ÁrÂnû müve, aki a pedagÂgiÀt
¢s az irodalmat sajÀt szem¢ly¢ben ¢lte-¢li
meg ¢s müveli: anya, nagymama ¢s k´ltûnû,
aki olyan sajÀtos minûs¢get hozott l¢tre, aminek müfajÀrÂl legszÁvesebben ezt mondanÀm: àMegjelent a Varga.Ê
Szepes Erika

UMBERTO ECO
A TºK¹RBEN
Umberto Eco: Kant ¢s a kacsacsûrü emlûs
FordÁtotta GÀl Judit
EurÂpa, 1999. 686 oldal, 2500 Ft
Ez a t´bb mint hatszÀz oldalas essz¢gyüjtem¢ny olyan, mint egy bûs¢gszaru. Elk¢pesztû
gazdagsÀgban Àrad lapjairÂl a nyelvrûl, az
¢szlel¢srûl vagy a jelekrûl ¢s fogalmakrÂl sz¡letett elk¢pzel¢sek sokasÀga, mik´zben karnevÀli menethez hasonlÂ tarkasÀggal vonulnak fel a szemiotika (ÀltalÀnos jeltan) ¢s a vele
tÀrsult tudomÀnyÀgak t¢teleit szeml¢letess¢
tevû valaha is hasznÀlt vagy Ãjonnan alkotott
p¢ldÀk (à...ha egyszer, amint besz¢lik, v¢get ¢rt a
Ïnagy elbesz¢l¢sekÎ kora, c¢lszerü p¢ldames¢kben
fogalmaznunk...Ê1 ä Árja Eco az elûszÂban).
Sok mindenrûl esik szÂ, p¢ldÀul a Szaturnusz gyürüj¢rûl, Nixon eln´krûl ¢s HannibÀlrÂl, Picasso AV IGNONI KISASSZONYOK cÁmü
k¢p¢rûl meg a betlehemi gyermekgyilkossÀgrÂl, de m¢g arrÂl a csimpÀnzrÂl is, akire

Ophelia szerep¢t osztotta ki egy rendezû.
A k´nyv roppant m¢retü forgÂszÁnpadhoz
hasonlÁt, amelynek mük´dtet¢se sorÀn, Ãgy
¢rezz¡k, hogy majdnem csak merû kedvtel¢sbûl, Eco a logika ¢s a nyelv¢szet horizontjÀn feltünû legk¡l´nb´zûbb szerzûket, müveket, szellemi Àramlatokat ¢s Ázl¢skorszakokat
id¢zi meg a hozzÀjuk tartozÂ rekvizitekkel
egy¡tt. TanÀcsosabbnak is lÀtszik, ha annak
az olvasÂnak a helyzet¢ben maradunk, aki ¢lvezettel fogadja mind ezt az irigyl¢sre m¢ltÂ
hatalmat ¢s tudÀst, ¢s boldogan k´veti a szerzût lehetetlent nem ismerû kalandozÀsai sorÀn. K´zben pedig arra gondolunk, hogy,
Áme, a reg¢nyÁrÂ ¢s a filolÂgus Eco v¢gre
megtalÀlta azt a müfajt, amelyben marad¢ktalanul kifejez¢sre juttatja ¢s bravÃrosan
egyesÁtheti tehets¢g¢nek mindk¢t oldalÀt,
mert noha szemiotikai vonatkozÀsÃ essz¢ket
Ár, ezek a tanulmÀnyok m¢gis inkÀbb Od¡szszeusz vadreg¢nyes bolyongÀsaira eml¢keztetû f¡z¢rr¢ Àllnak ´ssze e k´nyvben. A fantÀzia
parttalan ÀradÀsa pÀrosul itt a tudomÀnyok
egzaktsÀgÀval ä gondolnÀnk.
Ami a szaktudomÀnyos ig¢nyt illeti, Eco
t´bb hely¡tt is f´lemlÁti, hogy e k´tetben sok
tekintetben a hatvanas ¢vekben lefektetett
szemiotikai t¢ziseinek a revÁziÂjÀt kell lÀtnunk (à...k´sz´netet mondok mindazoknak, akik
felrÀztak n¢hÀny dogmatikus ÀlmombÂlÊ).2 Vajon
rendelkezem-e azzal a kompetenciÀval, hogy
rÀtalÀljak ezekre a fontos r¢szletekre, ¢s ha
igen, t´bbre legyek-e k¢pes, mint hogy olvasÀs k´zben egyet¢rtûen bÂlogassak? Amikor
m¢g b´lcs¢szhallgatÂ voltam, ¢s aztÀn k¢sûbb, mint gyakorlÂ müv¢szett´rt¢n¢sz, hozzÀm is eljutott n¢hÀny foszlÀny a szemiotika
nagy tekint¢lyü t¢ziseibûl meg az ezekbûl a
àdogmÀkbÂlÊ valÂ ¢bred¢st ´vezû vitÀkbÂl.
De utÂlag sem tekinthetem az Ãgynevezett
tÀj¢kozottsÀgomat t´bbnek, mint sejt¢sek
lÀncolatÀnak. Sok mindenbe beleolvastam, ¢s
elûbb-utÂbb gyanÁtani kezdtem, hogy a szemiotika a mÀsodik vilÀghÀborÃt k´vetû ¢vtizedekben tetûzû virÀgkora utÀn, Ãgy lÀtszik,
nehezebb helyzetbe ker¡lt. AkÀr egy hervadÂ
sz¢p asszony, akit az a vesz¢ly fenyeget, hogy
kimegy a divatbÂl, szer¢nyebb lett valamennyivel, mik´zben n¢hÀny korszerübbnek
¢s komplexebbnek tünû rokon diszciplÁna ä
k´z¢j¡k tartozott p¢ldÀul a strukturalista
nyelv¢szet a belûle kiÀgazott generatÁv nyel-
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v¢szettel, aztÀn a pszicholingvisztika, a kognitÁv tudomÀny, valamint a dekonstruktÁv filozÂfiÀbÂl ¢rkezû ¢s n¢ha a lingvisztikÀt is ÀtszÁnezû Àramlatok ä egyre t´bbet hallattak
magukrÂl.
Errûl az Àtrendezûd¢srûl azonban ä ha kÁvÀncsi lenn¢k most a r¢szletekre is ä Eco tanulmÀnyk´tet¢ben nem talÀln¢k semmilyen
Àttekint¢st vagy ´sszef¡ggû k¢pre t´rekvû
beszÀmolÂt. Igaz, maga a szerzû sem Ág¢r hasonlÂt. Az elûszÂban Ãgy nyilatkozik, hogy
eredetileg az 1975-ben megjelentetett TRATTATO DI SEMIOTICA GENERALE cÁmü munkÀjÀnak a mÀsodik r¢sz¢t szerette volna ez alkalommal megÁrni, de a k´zben eltelt idû alatt
annyira kisz¢lesedtek a szemiotikai kutatÀsok, ¢s annyi minden megvÀltozott a kutatÂk
asztalÀn (¢s talÀn Eco sajÀt elk¢pzel¢seinek a
rendszer¢ben is), hogy ma mÀr lehetetlen
lenne ä ahogy fogalmaz ä a szemiotika Versailles-Àt megtervezni. CsupÀn a f¡ggûben
maradt alapfogalmakat illetûen igyekszik
most adÂssÀgait t´rleszteni.
Az alapfogalmak azonban egyÃttal szemiotikat´rt¢neti fogalmak is, ¢s valÂszÁnüleg
ez¢rt lehet az a benyomÀsunk, hogy a k´nyv
tÃlnyomÂ r¢sz¢t visszatekintû jellegü elm¢lked¢sek foglaljÀk el. A tanulmÀnyf¡z¢r fû
tartÂpill¢reik¢nt n¢hÀny majdnem hogy tradicionÀlisnak mondhatÂ k¢rd¢sk´r vagy tekint¢ly szolgÀl: a l¢trûl szÂlÂ filozÂfiat´rt¢neti
adal¢kok ÃjraolvasÀsa a g´r´g´ktûl Heideggerig, a s¢ma, a Ground ¢s a kognitÁv tÁpusok
n¢ven ismert szemiotikai fogalmak t´rt¢net¢nek az Àttekint¢se Kant transzcendentÀlis filozÂfiÀjÀtÂl Peirce kutatÀsain Àt a kognitÁv
tudomÀnyig, egy, a jelek felismer¢se ¢s ¢rtelmez¢se k´r¢ csoportosulÂ vizsgÀlÂdÀsokat
tartalmazÂ, t´bb r¢szre tagozÂdÂ ¢s nagyon
gazdagnak tünû elemz¢s, amely talÀn a
k´nyv leg¢rt¢kesebb r¢sze, majd pedig ezt tovÀbbfüzve egy kÁs¢rlet, melynek sorÀn Eco
megprÂbÀlja, hogy a t¡k´rbûl, amit û a primer ¢szlel¢s egyik àprot¢zis¢nekÊ nevez, meglepû k´vetkeztet¢sekre jutÂ szemiotikai ´sszef¡gg¢seket fedezzen fel, s ezekre egy ugyancsak nagyon egy¢ni m¢diatant alapozzon.
A f¡ggel¢k megint a klasszikusokkal foglalkozik: a denotÀciÂ t´rt¢net¢re visszatekintve Eco Arisztotel¢sztûl Boethiuson ¢s AquinÂi
TamÀson Àt Baconig, Ockhamig, Hobbesig ¢s
Millig jutva olyan filolÂgiai ter¡lj asztalkÀmat

varÀzsol el¢nk, hogy az pÀrjÀt ritkÁtja. ZÀrad¢kul aztÀn beemel m¢g a k´tetbe egy megsemmisÁtû Croce-kritikÀt is (Croce ugyan
nem nagyon foglalkozott nyelv¢szettel, de
volt olyan meggondolatlan, hogy Árt egy eszt¢tikÀt). Ez az utolsÂ cikk fel¢r egy f´ldcsuszamlÀssal ä utÀna mÀr csak a bûs¢ges jegyzetanyagnak ¢s a n¢vmutatÂnak nûhet n¢mi
fü. Mivel Eco aprÂ sztorik tucatjaira füzi
mondandÂjÀt, ¢s ezek k¡l´nb´zû elûzm¢nyekhez kapcsolÂdÂ terminolÂgiÀt hasznÀlnak, nem Àrtott volna, ha a k´tethez szakmutatÂt ¢s kislexikont is csatoltak volna a szerkesztûk.
Az eg¢sz k´nyvet a hallatlan szabadsÀg ¢s
nagyvonalÃsÀg levegûje lengi Àt, ¢rezz¡k,
hogy Eco az elmÃlt ¢vtizedek alatt felgyült
eml¢kei elûtt hÃzta fel a zsilipeket, ¢s noha
bûs¢gesen hasznÀlja a k´zben ´sszegyült c¢dulaanyagÀt is, impulzÁv k´zl¢svÀgya n¢ha
tovasodorja az ilyen papÁrhegyeket. Ha pedig ÁrÀs k´zben m¢gis volt valami vez¢rlû fonala, amihez hü maradt, akkor az csak az lehetett, amit mÀr a bevezetûben is ott olvashatunk: ä àmindv¢gig egy [a filolÂgiÀban] gyakran mellûz´tt szereplûre, a jÂzan ¢szre osztottam a
fûszerepetÊ.3
*
°ppen e ponton, a jÂzan ¢sszel ´sszef¡gg¢sben volna m¢gis egy r¢szletk¢rd¢st (a mÀr
emlÁtett àm¢diatantÊ) illetû kritikai ¢lü k´zbevet¢sem, aminek az¢rt merek hangot adni,
mert szükebb szakmÀmat, a vizuÀlis k´zl¢s ¢s
a vele kapcsolatos jelent¢svilÀg k¢rd¢seit is
¢rinti. Umberto Eco, ez a szinte fel¡lmÃlhatatlan felk¢sz¡lts¢gü szerzû ugyanis a k´nyv
M°G EGYSZER A TºKR¹KRýL cÁmü fejezet¢ben
bejelenti, hogy a jÂzan esz¢re hallgatva felfedezett valamit, amit ä szerinte ä LucretiustÂl Kantig (¢s akkor mÀr legy¡nk pontosak,
¢s tegy¡k hozzÀ a folytatÀst is: Wittgensteintûl Stephen Hawkinsig) m¢g senki sem vett
eddig ¢szre, nevezetesen, hogy a t¡k´rben
nem cser¢lûdik fel Ãgy a jobb ¢s a bal oldal,
ahogy azt az àoptikÀban megr´gz¡lt ´tletÊ4 tanÁtja. Hanem?
àA t¡k´rben a jobb kez¡nket a jobb oldalon, a
balt pedig bal felûl lÀtjukÊ5 ä sz´gezi le kiindulÂpontk¢nt. çm ebbûl az ´nmagÀban m¢g
evidens megfigyel¢sbûl kiindulva nem sokkal
k¢sûbb mÀr (hogy megmagyarÀzza, mi¢rt besz¢lnek a lexikoncÁmszavak m¢gis a jobb ¢s
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bal oldal cser¢j¢rûl) a k´vetkezû v¢leked¢shez jut el: àEgyszerüen arrÂl van szÂ, hogy belek¢pzelj¡k magunkat annak a hely¢be, akit a t¡k´rben lÀtunk, vagy egy vel¡nk szemben ÀllÂ mÀsik
szem¢lynek gondoljuk, ez¢rt lepûd¡nk meg, hogy [a
t¡k´rben] a jobb csuklÂjÀn hordja az ÂrÀjÀt...
Csakhogy nem vagyunk azonosak a t¡k´rben l¢vû
virtuÀlis szem¢llyel. Ha siker¡l megÀllnunk, hogy
ne Ïl¢pj¡nk beÎ a t¡k´rbe, mÀris megszabadulunk
ettûl az illÃziÂtÂl...Ê S n¢hÀny sorral k¢sûbb:
àCsak az emberek jobb ¢s bal oldala cser¢lûdik fel,
a t¡k´rk¢pek¢ nem, s pusztÀn amiatt lÀtjuk ilyennek a t¡k´rk¢pet is (ha egy mÀsik embernek tekintj¡k), mert ´r´ktûl fogva a vel¡nk szemben ÀllÂ ember hozzÀnk k¢pesti tengelyes t¡kr´ss¢g¢hez szoktunk hozzÀ...Ê6
Nem Àrt, ha a fenti bekezd¢s sorait m¢g
egyszer elolvassuk, hogy megbizonyosodjunk
afelûl, nem a mi hibÀnkbÂl t´rt¢nt, ha nem
voltunk k¢pesek teljesen meg¢rteni ezt a sz´veget. Ami pedig az utolsÂ mondatban foglaltakat illeti, a valÂsÀgban inkÀbb fordÁtva Àll
a dolog: a t¡kr´z¢s folyamÀn csakis a t¡k´rk¢p jobb ¢s bal irÀnyultsÀga cser¢lûdik fel,
maga a t¡k´rben ÀllÂ ember viszont nem Ãgy
jelenik meg ott, mintha 180 fokos fordulat
megt¢tele utÀn l¢pett volna a t¡k´rbe ä ezt
egy¢bk¢nt mintha m¢g Eco maga is Ágy gondolta volna a tûle vett legelsû id¢zet¢ben. Ha
megprÂbÀlunk rendet tenni ellentmondÂ kijelent¢sei k´z´tt, akkor gyorsan rÀj´het¡nk,
hogy mi a zavar oka: Eco permanensen ´szszekever k¢t dolgot, nevezetesen: a t¡kr´z¢s
jelens¢g¢t ¢s a (t¢rbeli testek) tengely k´r¡li
elforgatÀsÀt. Hogy lenn¢nek ezek a dolgok
inkÀbb a hely¡k´n?
A t¡kr´z¢s folyamÀn olyan egyenes ÀllÀsÃ
virtuÀlis k¢p jelenik meg a t¡k´rben, amelynek r¢szletein a jobb- ¢s baloldalÃsÀgra utalÂ
jegyek fonÀkul, egymÀssal f´lcser¢lûdve lÀthatÂk. A t¡k´rk¢p e miatt a (topolÂgiai ¢rtelemben vett) fordÁtott helyzete miatt ä bÀrhogyan forgatjuk is ä soha nem hozhatÂ fed¢sbe
az eredeti k¢ppel. Ez a t¡kr´z¢s l¢nyege. VilÀgos, hogy ez a definÁciÂ nem arrÂl szÂl,
hogy a jobb ¢s bal oldalak globÀlis felcser¢l¢s¢t tekintj¡k t¡kr´z¢snek, ahogy azt Eco az
àoptika ´tleteirûlÊ szÂlva elhamarkodottan a
nyakunkba varrja, hanem csak annyit mond,
hogy a jobb kez¡nk balnak lÀtszik a t¡k´rben, a bal kez¡nk pedig Ãgy jelenik meg ott,
mint egy virtuÀlis jobb k¢z. (TovÀbbi p¢lda:

ha egy jobb k¢zre valÂ kesztyü helyett egy
virtuÀlis balkezeset lÀtunk a t¡k´rben, az
nem azonos azzal, mintha egymÀs k´zt cser¢lûdtek volna fel az esetleg pÀrosan megl¢vû
kesztyüink.)
TovÀbbÀ: bÀrhogy szeretn¢ is elhitetni vel¡nk, m¢g sincs igaza EcÂnak, ha azt ÀllÁtja,
hogy a t¡k´r elûtt Àllva àmeglepûd¡nkÊ,
mert egy ûsi beidegz¢s Àldozatai vagyunk, ¢s
azt hissz¡k, hogy szemben Àll vel¡nk valaki.
Ilyesmi csak akkor fordulhat elû, ha valaki
elûsz´r ker¡l szembe a t¡k´rrel, egy¢bk¢nt
azonban eg¢szen jÂl eligazodunk a t¡k´rk¢p
nyÃjtotta lÀtvÀnyon, amely egyÀltalÀn nem
olyan paradox, mint ahogyan azt Eco ä talÀn
a pszicholingvisztika m¢lyenszÀntÂ analÁziseitûl megihletve ä elhitetni szeretn¢. Biztos vagyok p¢ldÀul benne, hogy bejÀrhatnÀnk az
eg¢sz f´ldgolyÂt, m¢gsem talÀlkozhatnÀnk
olyan emberrel, aki reggelente, ha hÀlÂszobat¡kre el¢ l¢p, egy vele szembefordulÂ idegennel v¢lne talÀlkozni. UgyanÃgy valÂszÁnütlen, hogy ez az ember arra gondoljon,
hogy a t¡k´rben ugyan ´nmagÀt lÀtja, de
nem az Ãgynevezett t¡kr´s megfordÁtÀs szabÀlyai szerint, hanem t¢nylegesen szembefordulva.
°s ezzel tulajdonk¢ppen mÀr a mÀsodik
esetn¢l tartunk, a t¢rbeli testek tengelyes elfordulÀsÀnÀl. A tengely k´r¡li elfordulÀs nem
virtuÀlis, hanem valÂsÀgos k¢pet eredm¢nyez, mert az eg¢sz alakhoz m¢rt jobb ¢s bal
oldali viszonylatai a r¢giben maradnak, hiszen csak annyi t´rt¢nt, hogy ezek az idomok
a gazdÀjukkal egy¡tt mindenest¡l oldalra
vagy eg¢szen szembefordultak. A tengelyes
elfordÁtÀshoz term¢szetesen nincs is sz¡ks¢g
semmilyen t¡k´rre, megy az magÀtÂl is. Neh¢z meg¢rteni, hogy mi¢rt gondolja Eco,
hogy ha az emberek a sajÀt t¡k´rk¢p¡k elûtt
Àllnak (¢s t´rt¢netesen nem egy idegent v¢lnek a szobÀjukba l¢pni), akkor egy ilyen tengely k´r¡l megfordult ´nmaguknak k¢pzeln¢k el a t¡k´rben megjelenû alakot, ¢s m¢g
inkÀbb k¢tlem, hogy az¢rt tenn¢k ezt, mert
à´r´ktûl fogva a vel¡nk szemben ÀllÂ ember hozzÀnk
k¢pesti tengelyes t¡kr´ss¢g¢hez szoktunk hozzÀÊ.7
V¢g¡l pedig, hogy ne feledkezz¡nk meg
egy eg¢szen speciÀlis esetrûl sem, a szÀrnyas
t¡kr´kre eml¢keztetn¢k. Ha el¢g ¡gyes sz´gben ÀllÁtottuk be a t¡k´r szÀrnyait, akkor valÂban elûfordulhat, hogy egyszerre lÀtjuk
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magunkat t¡kr´zûdni is, meg tengelyesen elfordulni is. Ilyenkor n¢ha m¢g az is elûfordulhat, hogy a t´bbsz´r´s t¡kr´zûd¢s utÀn
Ãgy lÀtjuk magunkat ä p¢ldÀul f¢loldalrÂl ä
a t¡k´rben, hogy a t¡k´rk¢p¡nk nem is n¢z
szembe vel¡nk. Vagyis mintha a t¡k´rben
nem is sajÀt magunkrÂl volna szÂ. K¢sûbb
m¢g lÀtni fogjuk, hogy Eco gondolt a szÀrnyas t¡k´rre is.
Elk¢pzelhetû lenne persze az is, hogy csupÀn a szerzû pongyola fogalmazÀsmÂdja vagy
a fordÁtÂ fel¡letess¢ge a ludas abban, hogy
ennyi hibÀt talÀlunk a sz´vegben, de ha a
k¢rd¢ses n¢hÀny oldalt figyelmesen v¢gigolvassuk, akkor megbizonyosodhatunk felûle,
hogy nem ez t´rt¢nt, arrÂl lehetne inkÀbb
szÂ, hogy Eco ä noha mindjÀrt a fejezet bevezetû soraiban id¢zi (talÀn egy lexikonbÂl)
az optikai t¡kr´z¢s szabatosan megfogalmazott szabÀlyait ä, Ãgy lÀtszik, egyszerüen nem
¢rti ûket. Mi t´bb, m¢g meg is toldja szerencs¢tlen ¢rvel¢s¢t azzal, hogy az àegy ponton Àt
egymÀst keresztezûÊ f¢nysugarakkal t´rt¢nû vetÁt¢st is felhozza p¢ldÀnak annak bizonyÁtÀsÀra, hogy v¢gre ez lenne az az eset, amikor ä
ahogy û gondolja: a sugarak keresztezûd¢se
miatt ä csakugyan t¡kr´sen cser¢lûdik fel az
ember jobb ¢s bal oldala.8 Amirûl viszont itt
besz¢l, az a camera obscura mük´d¢si elve,
illetve az optikai lencse segÁts¢g¢vel t´rt¢nt
k¢palkotÀs esete, ¢s ezeket mindnyÀjan jÂl ismerj¡k. Ilyenkor csak fejre Àll a k¢p, de
ek´zben àvalÂsÊ marad. Vagyis ez esetben
nem keletkezik t¡k´rk¢p: a jobb ¢s bal oldali
vonatkozÀsok a k¢pen bel¡l egyÀltalÀn nem
cser¢lûdnek fel.
*
Mindaz, amit eddig elmondtam, term¢szetesen egy gimnÀziumi fizikaÂra anyaga is
lehetne, Ãgyhogy l¢pj¡nk tÃl rajta v¢gre.
Ami valÂban ¢rdekelhet minket, az ugyanis
inkÀbb az lehetne, hogy mik¢ppen vezethet
innen Ãt arrafel¢, amerre a szemiotika tÀjain
valÂ kalandozÀsok birodalmÀt sejtj¡k, s ahol
v¢lhetûleg Eco tulajdonk¢ppeni mondanivalÂjÀval is talÀlkozhatunk.
A k´vetkezûkre gyanakszom: t¢nyleg az a
helyzet, hogy az eurÂpai nyelveken neh¢z
egy r´vid definÁciÂ keret¢ben k¡l´nbs¢get
tenni ak´z´tt, hogy a t¡k´rben lÀtott alakzat
jobb ¢s bal oldalÀnak komplett f´lcser¢l¢s¢rûl
besz¢lek-e, vagy pedig csak az ugyanezen

alak egyes idomain megfigyelhetû jobb, illetve bal oldali jegyek cser¢j¢re gondolok. Eco
impulzÁv mÂdon reagÀlt erre a pontatlansÀgra, ¢s kihasznÀlva helyzeti elûny¢t ä eg¢szen
Ãgy, mintha csak egy olasz operanyitÀnyrÂl
volna szÂ ä azonnal megfÃjta a gyûzelmi
trombitÀkat. A t¡k´rk¢p, noha paradox jelens¢g, m¢gis pÀratlanul valÂsÀghü a maga
nem¢ben ä k´r¡lbel¡l Ágy szÂl az ¡zenet. Ha
egyszer megfejtett¡k a titkÀt, ¢s tudjuk, hogy
t¡k´rrel Àllunk szemben (illetve ha àintrojektÀltuk a f¢nyvisszaverûd¢ssel kapcsolatos interakciÂ
szabÀlyaitÊ, fogalmazza Eco), akkor à...a t¡k´r
igazat mond. A t¡k´r nem ÏtolmÀcsolÎ, nem interpretÀl, hanem r´gzÁti azt, ami el¢ ker¡l, Ãgy, ahogyan el¢ ker¡l. Ez¢rt ugyanÃgy hisz¡nk a t¡k´rben, ahogyan rendes k´r¡lm¢nyek k´z´tt hisz¡nk
sajÀt ¢rz¢kszerveinknek. MegbÁzunk a t¡k´rben...Ê9
Tekints¡nk el most attÂl, nem sokkal korÀbban m¢g ingatag volt ez a bizalom, hiszen
probl¢mÀink voltak ama àhosszÃ idûk Âta bel¢nk idegzûd´tt, vel¡nk szemben ÀllÂ mÀsik
emberÊ miatt. Ne akad¢koskodjunk, hanem
inkÀbb arra keress¡nk vÀlaszt, hogy mihez
kezd Eco az Ágy fel¢rt¢kelt ¢s bizalmasÀvÀ fogadott t¡k´rk¢ppel.
Mivel a t¡k´r a valÂsÀggal ekvivalens k¢pet adÂ ¢s ez¢rt messzemenûen megbÁzhatÂ
berendez¢s, Eco a t¡kr´t is besorolhatja azok
k´z¢ az eszk´zeink k´z¢, amelyeket àprot¢zisnekÊ nevez, azaz olyan szerepet k´lcs´n´zhet
neki, mintha egy seg¢dszerv¡nkrûl volna szÂ.
ArrÂl besz¢l, hogy a t¡kr´t tulajdonk¢ppen
annyira az ¢rz¢kszerveinkhez hasonlÂan
szoktuk hasznÀlni, mint a szem¡veg¡nket, a
tÀvcs´vet vagy a periszkÂpot. Olyan szerv¡nkk¢ vÀlt a t¡k´r, mintha p¢ldÀul a mutatÂujjunk hegy¢n is volna egy harmadik szem¡nk, amivel aztÀn mindenhovÀ betekinthet¡nk. A t¡kr´t, ezt az extrapolÀlt harmadik
szem¡nket akÀr szembe is fordÁthatjuk ´nmagunkkal: à...Àltala olyan helyekre n¢zhet¡nk,
ahovÀ a szem¡nk nem ¢r el: megn¢zhetj¡k az arcunkat, sût a szem¡nket is, lÀthatjuk, mi t´rt¢nik a
hÀtunk m´g´tt... Minden egy¢b prot¢zis, mivel bizonyos fokig elszigeteli egymÀstÂl a szerveket... becsaphatja ¢szleleteinket... A t¡k´rrûl ezzel szemben
biztosra vehetj¡k, hogy Ãgy mutatja a dolgokat,
ahogyan vannak...Ê °s valamivel k¢sûbb: à...a
t¡k´rben az ingermezû pontos mÀsolatÀt [sic] lÀtjukÊ. Amibûl k´vetkeztetve Eco megkockÀztatja m¢g azt az ÀllÁtÀst is, hogy a t¡k´rk¢p
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az àelm¢nken kÁv¡li egyetlen ikon, amelyrûl valÂs
tapasztalattal bÁrunkÊ.10
Eco hangsÃlyozza, hogy a t¡k´rk¢p nemcsak minden kompromisszum n¢lk¡l valÂsÀghü, hanem ezenkÁv¡l nagyon visszafogott
instrument is, mert csak az ¢szlel¢shez sz¡ks¢ges ingereket k´zvetÁti. A t¡k´r nem pÂtlÀsa a lÀtvÀnynak, hanem egyszerüen r¢sze annak, hiszen valÂdi (?) k¢pet nyÃjt. Nem redukÀlja vagy t´m´rÁti a vizuÀlisan ¢szlelhetû
dolgokat, ¢s ebbûl k´vetkezûen nincs is abban a helyzetben, hogy ¢rtelmezhesse a (t¡k´r)k¢pet. Ez¢rt aztÀn a t¡k´rk¢p nem is jel,
hanem valami mÀs, valami nagyon esetleges
¢s m¢gis komplex dolog. (°n esetleg azt
mondanÀm rÀ, hogy aktualitÀs.) Eco megÀllapÁtja rÂla, hogy àA t¡k´rk¢pnek nincs index¢rt¢ke. Nem mutatÂja a t¢nynek, hogy a t¡k´r elûtt
Àllunk... nem mutatÂja annak, hogy mondjuk egy
folt van az orrunkon, hiszen a t¡k´r prot¢zis, ez¢rt
Ãgy lÀtjuk a foltot, ahogyan p¢ldÀul a kez¡nk´n
lÀthatnÀnk, ha ott volna...Ê11
M¢g egy r´vid id¢zet: à...a t¡k´r ûsidûk Âta
tartÂ büv´let¢bûl sz¡letik meg az elk¢pzel¢s arrÂl a
tudÀsrÂl, amelyben a dolgok ¢s az intellektus t´k¢letes egyez¢se (t¡kr´zûd¢se) valÂsul meg. Ebbûl sz¡letik az index gondolata, amely azt mondja: ÏezÎ,
ÏittÎ, s rÀm mutat, aki magamat n¢zem abban a
pillanatban, amikor magamat n¢zem [sic]. Ebbûl
sz¡letik egy olyan jelrûl szÂlÂ elgondolÀs, amelynek
nincs jelent¢se, hanem k´zvetlen¡l utal referens¢re:
a t¡k´rk¢p valÂban az ÏabszolÃt tulajdonn¢vÎ p¢ldÀja, valÂban minden deszignÀciÂ legszigorÃbbjÀt
valÂsÁtja meg, ellenÀll minden kontrafaktuÀlisnak...Ê12 stb. Belekapaszkodhatn¢k most abba, hogy Eco hol indexszerepet ad a t¡k´rnek, hol pedig nem, attÂl f¡ggûen, hogy a t¡k´rk¢pnek a valÂsÀggal egyenrangÃ megbÁzhatÂsÀga vagy pedig inkÀbb a valÂsÀgra nyomat¢kosan rÀmutatÂ, azaz deszignÀlÂ funkciÂja tünik fontosabbnak a szÀmÀra. Ez a k´vetkezetlens¢g azonban lehet aprÂ egyeztet¢si hiba is.
Enn¢l sokkal fontosabb, hogy azzal a feltev¢ssel kapcsolatban, ami szerint a t¡k´r ûsidûk Âta àbüv´liÊ ¢s szebbre-jobbra tanÁtgatja
a tudatot, egy kardinÀlis fontossÀgÃ fenntartÀst hozhatnÀnk fel, jelesen a k´vetkezût: az
Âkor ¢s a k´z¢pkor szÀzadaiban, Ágy p¢ldÀul
m¢g az igen fejlett civilizÀciÂjÃ ¢s rafinÀlt szokÀsokat bevezetû hellenizmusban is az volt a
helyzet, hogy nem rendelkezett m¢g az em-

beris¢g a mai ¢rtelemben vett t¡k´rrel. Az
¡veget csak fÃjtÀk, de nem hÃztÀk ¢s nem
hengerelt¢k. Elûsz´r csak a reneszÀnsz k´zeledt¢vel terjedtek el fokozatosan a ma is ismert s pontosabb k¢pet adÂ foncsorozott
¡vegt¡kr´k, ¢s csupÀn a barokkban vÀltak
hozzÀf¢rhetûv¢ a tÀbla nagysÀgÃ ¢s à¢lm¢nyszerüÊ k¢ppel szolgÀlÂ csiszolt t¡k´r¡vegek
¢s falit¡kr´k is (v´. versailles-i t¡k´rterem).
K´r¡lbel¡l ettûl az idûtûl eredeztethetj¡k a
t¡k´r hatÀrtalan megjelenÁtûerej¢t ´vezû mÁtoszokat is, azt a t¢nyleg büv´letes, m¢g a
folklÂrt is ÀtitatÂ mes¢s csodÀlatot, amihez
fenti himnikus soraival Eco is csatlakozik.
Azokban a valÂban r¢gi idûkben viszont,
amikor kialakult az Àrnyaltabb gondolkodÀs
¢s az intellektuÀlis tartalmakat hordozÂ besz¢d, ¢s m¢g azutÀn is nagyon sokÀig, csak
teny¢rnyi nagysÀgÃ, csillogÂan felf¢nyezett
ez¡stlapokat hasznÀlhattak t¡k´rnek azok,
akik ezt a f¢nyüz¢st megengedhett¢k maguknak. Vagy pedig ha t´bbet akartak lÀtni, mint
a f¢l arcuk elmosÂdott t¡k´rk¢p¢t, akkor egy
csendes, sz¢lmentes napon oda kellett kuporodniuk valamelyik folyÂpartra ä mint tudjuk, ez a k¢nyelmetlen ¢s vesz¢lyes gyakorlat
okozta Narkisszosz sajnÀlatos baleset¢t is. Vajon milyen szerepet jÀtszhatott a r¢giek kezdetleges t¡kre (itt aztÀn t¢nyleg indokolt volna, hogy prot¢zisrûl besz¢lj¡nk!) a àdolgok ¢s
az intellektus t´k¢letes egyez¢s¢nekÊ kialakulÀsÀban?
Ha ennek utÀnan¢zn¢nk, nem csodÀlkozn¢k, ha az der¡lne ki, hogy a àvalÂsÀg t¡kr´z¢seÊ hangzÀsÃ kifejez¢sek meglehetûsen
k¢sei konstrukciÂk. Az ismeretelm¢leti irodalmat is meghÂdÁtÂ elterjed¢s¡krûl pedig
lehet, hogy az der¡lne ki, hogy az ilyen fordulatok hasznÀlata nem r¢gebbi k¢t-hÀromszÀz ¢vesn¢l. Narkisszosz t´rt¢nete ugyan enn¢l sokkal ûsibb, de nem a t¡kr´z¢srûl szÂl,
hanem a kÁvÀncsisÀg ¢s a hiÃsÀg, illetve az
emberi l¢nyhez ¢s a vÁz felszÁne m´g¡l rÀtekintû titokzatos hatalmÃ t¡k´rk¢pekhez tartozÂ mÁtoszvilÀgnak Àll a kezdet¢n.
°s ha mÀr a g´r´g´kn¢l tartunk, ne feledkezz¡nk el a mim¢zisnek a t¡k´rrel kapcsolatba hozhatÂ (illetve attÂl v¢gsû soron m¢giscsak meglehetûsen f¡ggetlen) mozzanatairÂl sem. Eml¢keztetnem kell ugyanis arra,
hogy PlatÂn barlanghasonlatÀban az ember
nem egy t¡k´r elûtt ¡lve vesz tudomÀst a hÀ-
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ta m´g´tt zajlÂ ideÀlis vilÀgrÂl (pedig menynyivel k´nnyebb lenne Ágy a dolga!), hanem
csak a barlang falÀra vet¡lû Àrny¢kokbÂl k´vetkeztet az esem¢nyekre. A t¡k´r szerepeltet¢se sok mÀs indÁt¢k mellett mÀr csak az¢rt
sem lehetett PlatÂn szÀmÀra k¢zenfekvû,
mert ä ahogy lÀttuk ä abban az idûben m¢g
nem voltak a barlang falÀra akaszthatÂ t¡kr´k. °s Arisztotel¢sz eszt¢tikÀja sem foglalkozik direkt ¢rtelemben a t¡k´rk¢p szerep¢vel,
noha lehet, hogy a mi szÂhasznÀlatunk szerint egyfajta t¡k´rk¢pk¢nt ¢rtelmezte a müv¢szetet. T¡kr´z¢s helyett ugyanis rendszerint valamilyen aktÁv jellegü ¢s a dolgokat
¢rtelmezni is k¢pes emberi teljesÁtm¢nyre hivatkozott: p¢ldÀul a festett k¢p hasonlÂsÀgÀra, vagy a szÂval ¢s szÁn¢szi mimikÀval el¢rt
utÀnzÀs fontossÀgÀra. Meggyûzûd¢sem, Eco is
elutasÁtanÀ azt a gondolatot, hogy a t¡k´rk¢p
az àûsidûkbenÊ olyan ¢rtelemben befolyÀsolta a tudatot, hogy azzal, hogy àt¡kr´z´ttÊ, az
arisztotel¢szi mim¢zis ¢rtelm¢ben àutÀnzottÊ.
Az eddigiek summÀzÀsak¢nt azt mondhatnÀm, hogy noha EcÂnak igaza van abban,
hogy a t¡k´rk¢p csak a k´rnyezû vilÀg r¢sze,
¢s ez¢rt nem k¢pes t´bbre, mint a valÂsÀg k¢peinek a k´zvetÁt¢s¢re, m¢gis Ãgy besz¢l
idûnk¢nt a t¡k´rrûl, mintha az àûsidûktûl
fogvaÊ az ember oldalÀn Àllt volna, hogy segÁtse ût az intellektus kifejlûd¢s¢ben, illetve a
nyelv ¢s a kultÃra megteremt¢s¢ben. (KÁnÀlkozik a k¢p: majdnem olyan hüs¢gesen tartott ki az emberi gondolkodÀs oldalÀn, mint
fizikai valÂnk mellett a kutya.) LÀttuk, hogy
Eco mÀr a t¡k´rk¢p egyszerü funkciÂinak a
magyarÀzatÀnÀl is abba a hibÀba esett, hogy
a t¡k´rrel valÂ kapcsolatainkba hol konfliktusokat, hol pedig messzemenû bizalmat vetÁtett bele, ¢s ezzel a t¡k´rk¢p fizikai jellemzûi k´z¢ emelt egy adag drÀmainak tünû emberi mozzanatot. Tarthatunk tûle, hogy ezt a
t´rt¢neti m¢lys¢geket sejtetû pszichologizÀlÀst folytatja tovÀbb akkor is, ha szemiotikai
szempontbÂl elemzi a t¡k´rk¢pet.
*
Balsejtelm¡nk r´videsen igazolÂdik. Eco
ugyanis a t¡kr´krûl szÂlÂ r¢szt megtoldja egy
T ºK¹RLçNC °S TELEV íZIñ cÁmü fejezettel, ¢s
ebben k´zli, hogy van a t¡kr´n kÁv¡l m¢g egy
olyan vizuÀlis prot¢zis¡nk, ami nem jelekkel,
hanem k´zvetlen valÂsÀg¢lm¢nnyel szolgÀl,
m¢gpedig a televÁziÂ.

Nem lehetetlen, hogy ehhez az elk¢pzel¢shez az alap´tletet a mÀr emlÁtett szÀrnyas
t¡kr´k adtÀk, illetve az egymÀssal szembefordÁtott t¡kr´knek az a k¢pess¢ge, hogy lÀtszÂlag megsokszorozzÀk egymÀst. Nemcsak a
hÀlÂszobat¡k´r szÀrnyait ÀllÁthatjuk be Ágy,
hanem hasonlÂ ¢lm¢nyben lehet r¢sz¡nk
p¢ldÀul akkor is, ha olyan liftbe szÀllunk,
amelynek szemben l¢vû falain, hogy ne ¢rezz¡k magunkat annyira szük helyre beszorÁtva, t¡kr´ket helyeztek el. Ilyenkor az a benyomÀsunk, mintha egy v¢gtelen t¡k´rsor
egyik szegmens¢ben ÀllnÀnk, ahonnan jobbra vagy balra tekintve azt lÀtjuk, hogy a t¡kr´k lÀnca szinte àk¢zrûl k¢zre adjaÊ arcvonÀsainkat tovÀbb, a v¢gtelens¢gig.
Eco felteszi a k¢rd¢st, mi lenne akkor, ha
ez a sok-sok t¡k´r nem csupÀn illÃziÂ volna,
hanem t¢nyleg egy valÂsÀgosan meg¢pÁtett ¢s
nagyon messzire vezetû t¡k´rsor. ögy Àramlana Àt akkor ezen a t¡k´rsoron a k¢p, hogy
valÂsÀgosan is hosszÃ utat tenne meg, mik´zben megtartanÀ a legelsû t¡k´rre jellemzû
primer funkciÂjÀt is, vagyis nem jeleket, illetve ¡zeneteket, hanem csupÀn percepciÂs ingereket k´zvetÁtene a tÀvolba. De hadd adjam Àt a szÂt neki: àT¢telezz¡k fel, hogy A pontban talÀlhatÂ egy tÀrgy, vagy ott egy esem¢ny zajlik,
a B pontban pedig megfigyelû Àll, s hogy a k´z´tt¡k
l¢vû n¢hÀny kilom¢ternyi tÀvolsÀgon egymÀssal
megfelelû sz´get bezÀrÂ t¡kr´k folytonos sorÀt helyezz¡k el oly mÂdon, hogy a t¡kr´zûd¢sek sorozata
r¢v¢n a B pontban ÀllÂ megfigyelû (ahogyan mondani szokÀs) Ï¢lûbenÎ lÀtja azt, ami az A pontban
t´rt¢nik... Most k¢pzelj¡k el, hogy a megfigyelû tudja: a t¡k´r Àltal visszavert f¢nyjelek valamik¢ppen
ÏanyagtalanÁthatÂkÎ (azaz lefordÁthatÂk vagy ÀtÁrhatÂk mÀs term¢szetü impulzusokkÀ), majd pedig
a c¢lÀllomÀson Ãjra ´sszerakhatÂk. A n¢zû a v¢gsû
k¢p lÀttÀn ugyanÃgy viselkedne, mintha az t¡k´rk¢p volna... Ugyanez t´rt¢nik a televÁziÂ eset¢ben.
A televÁziÂ elektromos t¡k´rk¢pk¢nt mutat meg
olyasmit, amit a szem¡nk mÀsk¢nt nem ¢rhetne el,
olyan tÀvoli helyen t´rt¢nik. Mint a teleszkÂp vagy
a mikroszkÂp, a televÁziÂ is a magnifikatÁv prot¢zis
nagyszerü p¢ldÀja... Term¢szetesen az eredeti, hamisÁtatlan televÁziÂra gondoljunk, amikor egy zÀrt
lÀncÃ rendszerben mozdulatlan kamera veszi fel
mindazt, ami egy adott helyen t´rt¢nik.Ê13
RendkÁv¡l csÀbos ez az elm¢let, mert azzal, hogy a t¢v¢ k¢pernyûj¢n lÀthatÂ dolgokat
Eco a nyers ingerek szintj¢n kezeli, ¢s ezzel
eleve megtagadja a televÁziÂtÂl az ¢rtelmez-
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hetû jeleknek ¢s a magasabb rendü tudati
funkciÂknak m¢g a lehetûs¢g¢t is, szinte ontolÂgiai m¢lys¢gü magyarÀzatot ad arra,
hogy a televÁziÂ müsora mi¢rt olyan rossz.
Ennek ellen¢re m¢gis Ãgy ¢rzem, hogy elfogadhatatlan ez a gondolatmenet. Egy eg¢sz
sor kifogÀst lehet felhozni ellene.
Elsû megjegyz¢sem merûben technikai
term¢szetü: Eco t¡k´rsora hasonlÂ lenne egy,
a tÀjban cikcakkban kinyitott leporellÂhoz, illetve megfelelû sz´gben felÀllÁtott t¡k´rkulisszÀk sorÀhoz. Csak az a baj, hogy a f¢nysugÀrnak teljesen mindegy, egyenes vonalban
halad-e vagy szÀmtalan t¡k´r k´z´tt cikÀzva.
ý a tÀvolsÀggal arÀnyosan ¢s a perspektÁva
szabÀlyainak engedelmeskedve t¡k´rrûl t¡k´rre cs´kkenten¢ a tÀrgyak lÀthatÂ m¢ret¢t.
A v¢g¢n mÀr csak tÀvcsûvel tudnÀnk f´lismerni, hogy mi volt a t¡k´rlÀnc elej¢n.
Fogadjuk el azonban, hogy a t¡k´rsor
pusztÀn gondolati modell, ¢s nem szÀmÁtanak az optika t´rv¢nyei. Akkor is ellentmondÀst ¢rzek ak´z´tt, hogy Eco szÀmÀra annyira fontos, hogy sok-sok t¡k´r vezesse a k¢pet
abba az irdatlan messzis¢gbe, ¢s ak´z´tt,
hogy a t¡kr´k hadÀrÂl a v¢g¢n m¢gis minden neh¢zs¢g n¢lk¡l le tud mondani. Mert
hiszen csak csettint egyet az ujjÀval, ¢s mÀris
egy àanyagtalanÁtottÊ impulzust kapott. Ami
ä ¢s ez sem mell¢kes ä ugyancsak akÀrmilyen
hosszÃ (de ugyanÃgy: akÀrmilyen r´vid is) lehet. BelÀthatjuk, hogy ami a dolog elvi fel¢pÁt¢s¢t illeti, pusztÀn k¢t t¡k´r segÁts¢g¢vel
is ugyanÃgy mük´dne ez a lÀnc, mint k¢tezer
t¡k´r eset¢ben, ¢s term¢szetesen akkor sem
jÀtszana k¡l´n´sebb szerepet a k´zvetÁt¢s hoszsza, ha àanyagtalanÁtanÀnkÊ k´zben a k¢pet.
Az eg¢sz elk¢pzel¢sben van valami gyermekien felelûtlen ¢s fantasztikus ä hasonlÂan
csacska logikÀval akÀr olyan javaslatot is tehetn¢nk, hogy megfelelû szÀmÃ t¡k´r k´zbeiktatÀsÀval hosszabbÁtsuk meg p¢ldÀul egy
t¡k´rreflexes f¢nyk¢pezûg¢p t¡k´raknÀjÀt
mondjuk egy kilom¢teresre, ¢s ha t´rt¢netesen afrikai fotÂszafarin vagyunk, Ágy k´zelÁts¡k meg a legel¢szû orrszarvÃt. AztÀn fedezz¡k fel, hogy a meghosszabbÁtott t¡k´rakna helyett egy k´nnyebben kezelhetû szerszÀm is ott rejlik a poggyÀszunkban, p¢ldÀul
a f¢nysugarakat szabÀlyozni tudÂ teleobjektÁv. A v¢g¢n pedig levonhatnÀnk e f´lfedez¢sbûl a fenti minta szerinti tanulsÀgot, ami eset-

leg megint csak a k´zvetÁtûlÀnc fontossÀgÀnak felfedez¢s¢re ¢s a televÁziÂnak a t¡k´rrel
valÂ rokonsÀgÀra vonatkozna.
K¡l´nben is Ãgy ¢rzem, Eco csupÀn az¢rt
hangsÃlyozza azt, hogy a k¢pek tovÀbbÁtÀsa
mennyire àmesszireÊ vezet, mert ezzel rangot
adhat a t¡k´rsornak. Azt a rangot, hogy a sor
v¢g¢n ÀllÂ n¢zûnek Ágy nagyobb lesz majd a
meglepet¢se, hiszen szÀmÀra a meg¢rkezû
k¢p m¢g ilyenkor is mint az àittÊ ¢s àmostÊ
¢lm¢nye jelenik meg. Erre az àittÊ ¢s àmostÊra k¢sûbb m¢g vissza kell t¢rnem.
LÀssunk azonban egy mÀsik elemi szintü
probl¢mÀt. Az a feltev¢s, hogy egy hosszan
ki¢pÁtett t¡k´rsor zÀrt lÀncot k¢pezhet, v¢g¡l
is megengedhetû elk¢pzel¢s, mÀr csak az¢rt
is, mert sehol a vilÀgon nem ¢pÁtettek m¢g
eddig sem zÀrt, sem pedig nyitott, azaz manipulatÁv k´zbeavatkozÀst is megengedû t¡k´rsort. Vagyis az Eco-f¢le t¡k´rlÀnc eleve
csak gondolati hipot¢zis.
Nem Ágy azonban a televÁziÂ! MindnyÀjan
tudjuk, hogy a televÁziÂs kamerÀtÂl nem
egyenes Ãt vezet a n¢zû k¢pernyûj¢ig, hanem
sokszor olyan bonyolult hÀnyattatÀsokon esik
Àt az eredeti felv¢tel, amÁg eljut a szobÀban
ÀllÂ k¢sz¡l¢k¡nkig, mint amilyen kalandos
utat az a muszter fut be, amit v¢g¡l is MetroäGoldwinäMayer-produkciÂk¢nt n¢z¡nk
meg a moziban. Csak a bankokat ¢s mÀs fontos int¢zm¢nyeket ûrzû vagy a forgalmas k´zÃti csomÂpontokat figyelû kamerÀk mük´dnek ¢jjel-nappal, ¢s tovÀbbÁtanak megszakÁtatlan k¢pet a fel¡gyelûrendszerek k´zpontjaiba (ezt a fajta zÀrt t¢v¢lÀncot azonban Eco
nem emlÁti!). OptimÀlis esetben t¢nyleg elûÀllhat az a lehetûs¢g, hogy Ãgy tekints¡nk az
ilyen ûrk¢sz¡l¢kek monitorjaira, p¢ldÀul egy
bank fûbejÀratÀt mutatÂ k¢pre, mintha azt
t¡k´rbûl figyeln¢nk. Egy¢bk¢nt azonban a
zÀrt lÀncot alkotÂ televÁziÂs adÀs, ami, Ãgy tünik, Eco szÀmÀra az àeredetiÊ, a par excellence televÁziÂt jelenti, fikciÂ, ¢s ha mint kiv¢tel m¢gis elûfordul, akkor jellegzetess¢geit
nem volna szabad a televÁziÂs m¢diÀra ÀltalÀnosÁtani.
MÀr csak az¢rt sem, mert m¢g a àlebutÁtottÊ, a zÀrt lÀncot alkotÂ televÁziÂs k´zvetÁt¢s
sem garantÀlhatja, hogy a monitorba tekintve ugyanazt lÀssuk, mint egy t¡k´rben. Az
ilyen müsor ugyanis nem lenne k¢pes megmutatni azt, amit a t¡k´r elûtt Àllva magunk

Figyelû ã 1327

k´r¡l vagy magunk m´g´tt, illetve oldalra
hajolva lÀtnÀnk. Ehelyett mindig valami teljesen mÀst hozna be a szobÀba, valami idegen
elemet, valami tÀvolabbi szenzÀciÂt. MÁg a t¡k´rk¢p mindig hü marad ahhoz a valÂsÀgtartalomhoz, amit az àittÊ ¢s àmostÊ hatÀroznak
meg, a televÁziÂ soha nem k¢pes ilyesmire.
°rzi ezt Eco is, ¢s igyekszik is el¢be menni
az ilyen kifogÀsoknak: àHogy m¢g nyilvÀnvalÂbbÀ tegy¡k a t¢v¢ ¢s a t¡k´r egyen¢rt¢kü voltÀt,
k¢pzelj¡k el, hogy a zÀrt lÀncÃ kamera a lakÀsunkban Àll, s amit vesz, azt egy ugyancsak a lakÀsban
elhelyezett monitorra vetÁti ki. A t¡kr´ss¢g jelens¢g¢hez hasonlÂ tapasztalatokban volna r¢sz¡nk abban az ¢rtelemben, hogy lÀthatnÀnk magunkat
szemtûl szembe vagy hÀttal (mint k¢t szembefordÁtott
t¡k´r k´z´tt), s a k¢pernyûn azt lÀtnÀnk, amit abban a pillanatban ¢ppen csinÀlunk... Meghagyom
a lÀtÀs kutatÂinak a feladatot, hogy megÀllapÁtsÀk,
mennyiben k¡l´nb´zik optikailag a televÁziÂs k¢p a
t´k´rb¢litûl... E helyt inkÀbb az ¢rdekel, hogy milyen pragmatikus szerepet jÀtszik, hogyan fogadjuk
be, milyen igazsÀg¢rt¢ket tulajdonÁtunk neki. Term¢szetesen a tudatos befogadÀs szempontjÀbÂl is
van n¢mi k¡l´nbs¢g...Ê Itt Eco a monitoron
megjelenû k¢p n¢hÀny fizikai jellegü korlÀtozottsÀgÀt sorolja fel, ¢s megÀllapÁtja, hogy
a televÁziÂs k¢pet à...Enn¢lfogva paraspekulÀris
k¢pnek nevezz¡k.Ê14 Vagyis parat¡kr´z¢snek,
olyan megjelenÁt¢snek, ami majdnem el¢ri a
t¡k´r k¢pess¢geit.
Ehhez kapcsolÂdva t¢r ki aztÀn arra a k¢rd¢sre is, hogy megvÀltozna-e a televÁziÂ karaktere akkor, ha olyan fejlûd¢sen menne kereszt¡l, ami t´k¢letesÁten¢ a k´zvetÁt¢s illÃziÂjÀt, akÀr eg¢szen odÀig, hogy a k¢sz¡l¢k
mÀr arra is k¢pes lenne, hogy k´zvetlen¡l
k¡ldje az ingereket lÀtÂidegeinkhez. çm,
mondja Eco, à...ez mit sem vÀltoztatna ezen ingerek definÁciÂjÀn: tovÀbbra is prot¢zis Àltal kapott
ingerek maradnÀnak, enn¢lfogva tehÀt szemiotikai
szempontbÂl ugyanolyan relevanciÀval bÁrnÀnak,
mint a valÂsÀgos tÀrgy rendes ¢szleleteÊ.15
*
ögy tünik, mintha Eco itt r´vidre zÀrnÀ az
ingerek ¢s az ¢szleletekbûl alkotott jelek k´r¢t: ami ott van az ingerekben, azt kell megtalÀlnunk az ¢szleletekben, illetve a jelekben
is. Nem t´rûdik t´bb¢ azokkal a k¡l´nbs¢gekkel, amiket a k´nyv korÀbbi fejezeteiben
tÀrgyalt, amikor arrÂl besz¢lt, hogy hasonlÂ

szenzuÀlis ingerek eset¢n (mi t´bb, n¢ha hasonlÂ jelek lÀttÀn is) a k´r¡lm¢nyektûl f¡ggûen igen k¡l´nb´zû ¢szlel¢sek ¢s felismer¢sek sz¡lethetnek meg benn¡nk, amik aztÀn
visszahatnak arra, hogy milyen vÀrakozÀssal
tekint¡nk a tovÀbbiakban az ingerekre. Bizonyos s¢mÀkat ¢s tÁpusokat alakÁtunk ki magunknak, ¢s ezek alapjÀn prÂbÀljuk ¢rtelmezni ¢szlel¢seinket. Elûfordulhat tehÀt,
hogy m¢g az àugyanolyan relevanciÀval bÁrÂÊ
ingerek eset¢ben is nagyon k¡l´nb´zûk¢ppen olvassuk a hozzÀnk ¢rkezû jeleket.
ArrÂl a fejezetrûl besz¢lek, amelyben Eco
a kognitÁv tÁpus (r´vidÁtve: KT) fogalmÀt hatÀrozza meg.16 Ez mindazoknak a jegyeknek az
´sszevont k¢pzete, ami egy fogalmat azonosÁthatÂvÀ tesz (Eco azt hozza fel p¢ldÀnak,
ahogy az azt¢kok, akik m¢g nem lÀttak lovat,
a spanyol hÂdÁtÂk meg¢rkez¢sekor fokozatosan megismerik ezt az Àllatot, ¢s kialakÁtjÀk
maguknak azt a tÁpust, azt a hozzÀvetûleges
k¢pet, aminek a segÁts¢g¢vel felismerhetik a
tovÀbbiakban a lovat). Egy mÀsik fontos kategÂria a molÀris tartalom (molaritÀs = l¢nyegi
jegyek ä r´vidÁtve: MT), amely megjel´l¢s inkÀbb a dolgok enciklop¢dikus tartalmÀra vonatkozik (a lÂ eset¢ben az MT az, amit egy
spanyol katona àtudÊ a lÂrÂl, ¢s ez nem felt¢tlen¡l azonos azzal az MT-vel, amivel egy
zsok¢ vagy egy hentes tekint esetleg ugyanarra a lÂra). BelÀthatÂ, hogy ugyanaz a KT
esetenk¢nt mÀs ¢s mÀs ¢rtelmez¢st vÀlthat ki
belûl¡nk, ¢s ez akkor fordulhat elû, ha k´zben megvÀltozott a tÁpust speciÀlis tartalommal megt´ltû MT.
Hogy mik¢nt l¢p¡nk az egyik MT-tûl a
mÀsikig, arra p¢ldak¢nt az ausztrÀliai Ayers
Rockot hozza fel Eco. Ez egy k¡l´n´s lÀtvÀnyt
nyÃjtÂ hegy, amit àott felejtettekÊ a sivatagban, geolÂgiai ¢rtelemben v¢ve azonban csupÀn egy a homokban fekvû gigantikus m¢retü kû vagy kavics.17 Ha valakit azzal az informÀciÂval k¡lden¢nk a sivatagba, hogy addig
menjen, amÁg meg nem lÀt egy k´vet, akkor
az illetû valÂszÁnüleg soha nem talÀlna rÀ az
Ayers Rockra. Ha t¢nyleg azt akarjuk, hogy
odatalÀljon, akkor azt kell neki mondanunk,
hogy keressen egy magÀban ÀllÂ hegyet. A
hegy szÂ itt k¢tf¢le funkciÂban szerepel. Egyszer csupÀn mint kognitÁv tÁpus (hegyf¢le ¢szlelet, a hegy jele), ¢s ez k´r¡lbel¡l lefedi azt
is, mint ami a hegy szÂtÀri alakja lehet, mÀ-
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sodszor pedig Ãgy fordul elû, mint molÀris
tartalom (a hegynek nevezett geolÂgiai k¢pzûdm¢ny) az ´sszes idevonatkozÂ enciklop¢dikus megjegyz¢ssel.
A kû szÂt is hasznÀlhatnÀm mindk¢t ¢rtelemben, de eset¡nkben csak geolÂgiailag ¢rtelmezett formÀjÀban fordul elû ä vagyis az,
hogy àegymagÀban ÀllÂ kavicsszerü k¢pzûdm¢nyÊ, ami a kû szÂ MT-je. Ismerûs¡nk, aki
v¢g¡l is el¢rkezett az Ayers Rockhoz, k´zben
megtudhatta (p¢ldÀul a t´bbi turistÀtÂl),
hogy ez a hegyszerü tÀjk¢pi elem tulajdonk¢ppen csak egy nagy kavics, ¢s biztos, hogy
ettûl a pillanattÂl kezdve teljesen mÀsk¢nt
n¢z mÀr az Ayers Rockra. A hegy szÂ KT-je
ugyanaz maradt a szÀmÀra (mert az Ayers
Rock tovÀbbra is hegyk¢nt n¢z ki, nem lett
k´zben kisebb), de teljesen megvÀltozott a
geolÂgiai besorolÀsra utalÂ MT-je, mert mindaz, amit a hegy vagy a szikla jelenthetett a
szÀmÀra, most k´zelebb ker¡lt a kû, illetve
kavics fogalmÀhoz.
HasonlÂ tartalmi k¡l´nbs¢gtev¢sre k¢nyszer¡ln¢nk akkor is, ha k¢t egymÀs mell¢ tett
bekeretezett k¢p ugyanazt a tÀrgyat mutatnÀ,
csakhogy az egyik k¢pet egy t¡k´r t¡kr´zn¢,
a mellette l¢vût pedig egy hasonlÂ m¢retü televÁziÂs k¢pernyû k´zvetÁten¢. M¢g ha t´k¢letesen azonosak lenn¢nek is a k¢t k¢p ¢szlel¢si felt¢telei (mint p¢ldÀul a k¢pfelbontÀs
rasztere, a f¢nyerû, a szÁnek stb.), ¢s eltekinten¢nk attÂl a megker¡lhetetlen k¡l´nbs¢gtûl is, hogy a k¢t jelenet ä akÀr csak a lepke
k¢t kiterÁtett szÀrnya ä egymÀs t¡k´rk¢pek¢nt jelenne meg elûtt¡nk, nos, m¢g az Ágy
biztosÁtott ideÀlis felt¢telek k´z´tt is azonnal
mÀsk¢nt tekinten¢nk a k¢tf¢le k¢pre, ha
megtudnÀnk, hogy az egyik csak egy t¡k´rbûl lÀtszik, a mÀsikat pedig egy ä esetleg
ugyanazt a szobajelenetet k´zvetÁtû ä zÀrt
lÀncÃ televÁziÂs rendszer segÁts¢g¢vel ¢szlelj¡k. °rdemes-e ezek utÀn feltenni m¢g a k¢rd¢st, igaza van-e Umberto EcÂnak akkor,
amikor felt¢telezi, hogy ugyanolyan mentÀlis kondÁciÂval n¢zz¡k a televÁziÂt, mint amilyen elvÀrÀsokkal a t¡k´rbe szoktunk n¢zni?
A k´nyve cÁm¢ben is ott szereplû kacsacsûrü
emlûs a megmondhatÂja, hogy nem.
Hadd ismertessem m¢g ezt a t´rt¢netet is,
hiszen Eco is ¢ppen annak illusztrÀlÀsÀra
hozta fel, hogy szeml¢ltesse, a hasonlÂ eredetü ¢s jellegü informÀciÂkat is t´k¢letesen

mÀsk¢nt fogadjuk, ha alkalmank¢nt ¢s vÀltozÂ prekoncepciÂink szerint mÀs ¢s mÀs a vel¡k szembeni elvÀrÀsunk. Eco egy eg¢sz fejezetet szentelt a kacsacsûrü emlûs k´r¡l kialakult taxolÂgiai vitÀnak, ami k´zben felmer¡lt
fordulataival ¢s meglepet¢sekkel vegyes kit¢rûivel fel¢rt mÀr szinte egy krimivel, ¢s ami
a mÃlt szÀzadban mintegy nyolcvan ¢ven Àt
foglalkoztatta a szakembereket.18
A disputÀt az indÁtotta el, hogy a British
Museum 1798-ban egy kit´m´tt kacsacsûrü
emlûst kapott, amit a tudÂsok aztÀn megprÂbÀltak az ÀllatvilÀg ismert osztÀlyai szerint
meghatÀrozni, Àm min¢l t´bb Ãjabb informÀciÂhoz (¢s kacsacsûrü emlûsh´z) jutottak, annÀl nehezebbnek tünt, hogy eligazodjanak az
Àllat tulajdonsÀgai k´z´tt. Mint jÂ tudÂsok,
ÀllandÂan egy-egy mÀr l¢tezû kategÂriÀt vagy
osztÀlyt szem elûtt tartva prÂbÀltak a kacsacsûrü emlûsnek is helyet talÀlni. Hogy emlûsÀllat-e, esetleg madÀr vagy pedig h¡llû, ezek
voltak a legdurvÀbb rendszertani lehetûs¢gek, de elmondhatatlanul sok finomabban
Àrnyalt anatÂmiai k¢rd¢s ¢s k¢tely is felmer¡lt, amelyek szinte lehetetlenn¢ tett¢k a
d´nt¢st. BravÃrosan mutatja be Eco, hogy ha
siker¡lt is az Àllatot ideiglenesen valamelyik
osztÀlyba, p¢ldÀul a madarak vagy a h¡llûk
k´z¢ besorolni, akkor az mennyire megnehezÁtette a k´zben felfedezett emlûsszerü jegyek
tudomÀsulv¢tel¢t, ¢s viszont. A vita f¢lidej¢ben a kacsacsûrü emlûsnek (az Àllat kloÀkÀjÀra alapozva) elûsz´r Monotremata n¢ven
egy Ãj osztÀlyt l¢tesÁtettek, ahovÀ olyan emlûsÀllatok tartoztak volna, melyek tojÀsrakÀsra voltak k¢pesek. V¢g¡l is azonban ez a fura
l¢ny csak megt¢rhetett az igazi emlûs´k osztÀlyÀnak abba a speciÀlis csoportjÀba, ahovÀ
ma az ugyancsak csûr´s ¢s tojÀsokat rakÂ
hangyÀszs¡n is tartozik.
A kacsacsûrü emlûs hatÀreset, olyan Àllat,
amely a rendszertani osztÀlyozÀs szempontjÀbÂl ugyan alaposan megkeveri a tÁpusra
utalÂ ¢szleleteket (KT) ¢s az ¢letfunkciÂkat
szÀmba vevû tartalmi jegyeket (MT) is, de ´nmagÀban v¢ve àkerekÊ, befejezett l¢ny, ¢s
annyira t´k¢letes, hogy v¢g¡l is a biolÂgusok
voltak azok, akik engedtek. Bele kellett t´rûdni¡k abba, hogy t¢vedtek, amikor azt
gondoltÀk, hogy àmÀrpedig ilyen Àllat
nincsÊ, sût az alaposabb vizsgÀlatok azt is kiderÁtett¢k, hogy a kacsacsûrü emlûs ellent-
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mondÂ KT-i m´g´tt nagyon ´konomikusan
szervezett ¢s egys¢ges fel¢pÁt¢sü MT hÃzÂdik
meg. Az Àllat ¢letk¢pes, annyira az, hogy biolÂgiai funkciÂi alapjÀn akÀr egy eg¢sz kontinens faunÀjÀt meg lehetne k¢pzeletben teremteni.
Alkossuk meg most az eddigiek mintÀjÀra
a magunk szemiotikailag ¢rtelmezett t¡kr¢t!
Milyen jegyeket àkeverÊ vagy egyesÁt a t¡k´r?
Mindazokat a KT-kat, melyek a vizuÀlis ¢szlel¢s àittÊ ¢s àmostÊ tÁpusÀhoz tartoznak (ezt
neveztem egy korÀbbi alkalommal aktualitÀsnak). °s mi lehetne az MT-je? Az a tartalom,
amit a t¡k´rrûl egyr¢szt a fizikak´nyvek,
mÀsr¢szt (egy teljesen mÀs k´zelÁt¢s kapcsÀn)
a t¡k´r motÁvumÀt ¢rtelmezû mÁtoszok ¢s
mes¢k mondanak el.
Ezek utÀn azt n¢zz¡k meg, hogy mit ÀllapÁthatunk meg a televÁziÂrÂl. A t¢v¢ m¢g akkor is, ha bizonyos m¢rt¢kig k¢pes azt az illÃziÂt kelteni, hogy a müsorÀt az àittÊ ¢s
àmostÊ felt¢telei k´z´tt vett¢k fel, m¢g ilyenkor is valami teljesen mÀst nyÃjt, mint a t¡k´r. Ez a àmÀsÊ lehet mint k¢pi inger hasonlÂ, Àm l¢lektanilag ¢s kulturÀlisan m¢gis teljesen mÀst fog szÀmunkra jelenteni, mint a t¡k´r. °ppen az a l¢lektani àittÊ ¢s àmostÊ hiÀnyozna a televÁziÂbÂl, ami a t¡k´rszituÀciÂ sajÀtja, a t¢v¢ erre a primer, k´zvetlen ingeradÀsra soha nem lenne k¢pes. Ha belefeledkez¡nk a t¢v¢müsorba (m¢g ha csak a hÁreket
n¢zz¡k is), akkor is mindig egy imaginatÁv idû
keretei k´z¢ l¢p¡nk, ¢s tÀvolabbi aktualitÀst
kap a t¢v¢ben mutatott ellenûrizhetetlen
helyszÁn is. A televÁziÂ KT-j¢t tehÀt Ãgy definiÀlhatnÀm, hogy a t¢v¢ olyan m¢dia, ami
egy àakÀrhonnanÊ-rÂl szÂlÂ àvalamikorÊ-t
hoz vizuÀlis jelekkel k´zelebb. Ha pedig
ennyire k¡l´nb´znek mÀr a t¡k´r ¢s a t¢v¢
kognitÁv tÁpusÀt illetû jegyek is, akkor
mennyivel inkÀbb kell, hogy k¡l´nb´zzenek
egymÀstÂl a vel¡k szemben tÀmasztott elvÀrÀsok ¢s a tartalmi ig¢nyek (az MT-k) is!
A televÁziÂtÂl soha nem vÀrjuk el, hogy a
sajÀt pillanatnyi helyzet¡nkrûl adjon olyan
k¢pet, aminek a percipiÀlÀsÀhoz el¢g lenne,
ha egyszerüen csak a szem¡nket hasznÀlnÀnk, vagy ä Eco terminolÂgiÀjÀnÀl maradva
ä egy a t¡k´rh´z hasonlÂ prot¢zist venn¢nk
elû. Nem ¡l¡nk p¢ldÀul a televÁziÂ el¢, hogy
megf¢s¡lk´dj¡nk benne. De egy¢bk¢nt sem
Ãgy fogja fel a legt´bb t¢v¢n¢zû, ha oda¡l a

k¢pernyû el¢, az àittÊ-nek ¢s a àmostÊ-nak az
elmaradÀsÀt, mint valami vesztes¢get. Ellenkezûleg, t´bbnyire Ãgy tekinti ezt a helyzetet,
mint nyeres¢get ä m¢g akkor is, ha nem k¡l´n´sebben tetszik neki a müsor.
Ismertek az olyan t´rt¢netek, amelyek a
televÁziÂ lebilincselû hatÀsÀt ¢s irracionalitÀsÀt pelleng¢rezik ki. Ezek mind arra az
alapsztorira ¢p¡lnek, hogy valaki a televÁziÂ
k´zvetÁt¢s¢ben n¢zi, mik¢nt ¢g le egy hÀz, ¢s
bele is pusztul a szerencs¢tlen, mert annyira
elmer¡l a szenzÀciÂs lÀtvÀnyban, hogy nem
veszi k´zben ¢szre, hogy a t¢v¢ egyenes adÀsban volt, ¢s a müsor a sajÀt hÀza porrÀ ¢g¢s¢t
k´zvetÁtette. Ez a parabola m¢lys¢gesen igaz
k¢pet fest a televÁziÂ mÀgikus szerep¢rûl ¢s
valÂsÀgos ingereket feledtetû mÀkonyos hatÀsÀrÂl. Az belûle a tanulsÀg, hogy a televÁziÂ
k¢pernyûje igenis valahonnan tÀvolrÂl ¢rkezû jell¢, szimbÂlummÀ vagy pedig mÁtosszÀ
stilizÀlja a valÂsÀgot. Ez a hatalma pedig abbÂl fakad, hogy a k¢pernyû mindig t´bbletinformÀciÂt Ág¢r ahhoz az informÀciÂszinthez
k¢pest, amit a n¢zû k´zvetlen k´rnyezete
nyÃjthat.
A t¡k´r viszont nem Ág¢r semmi ilyen
t´bbletet, hanem megmarad annak a n¢hÀny
n¢gyzetm¢ternek a àk´zvetÁt¢s¢n¢lÊ, ami k´r¡l´tt¡nk elter¡l, ¢s a mes¢ktûl eltekintve
(ahol a àt¡kr´m, t¡kr´m, mondd meg n¢kem, ki a legszebb a vilÀgonÊ jellegü varÀzsig¢k jÀrjÀk) nincs is a t¡k´rnek semmif¢le varÀzslatos hatalma ahhoz, hogy a realitÀst valamilyen fikciÂval helyettesÁtse vagy a megszokott otthoni k´rnyezet informÀciÂszintj¢t
tÃll¢pje.
*
Ahogy mÀr szÂltam rÂla, Eco a televÁziÂnÀl
sem Àll meg, hanem eg¢sz m¢diatannÀ fejleszti ki a t¡k´rh´z hasonlÂ prot¢zisek ¢s a
belûle szÀrmazÂ technikÀk vilÀgÀt. Elûlegezem a v¢geredm¢nyt: a f¢nyk¢p ¢s a film
nem mÀs, mint annak a televÁziÂs monitork¢pnek a àlenyomataÊ, jell¢ stilizÀlt gyermeke, ami a maga r¢sz¢rûl meg a t¡k´r k´zvetlen leszÀrmazottja. A csalÀdfa Ágy n¢zhetne
ki: a t¡k´r megsz¡lte a televÁziÂt, az pedig
gondoskodott az unokÀkrÂl, a fotÂ- ¢s a filmmüv¢szet vilÀgraj´tt¢rûl.
Sok jel mutat arra, hogy Eco elk¢pzel¢sei
ez esetben is nagyon spontÀnul (az olvasÂ talÀn Ãgy ¢rzi: felelûtlen¡l) j´ttek l¢tre. ValÂ-
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szÁnü, hogy onnan eredtek, hogy mÀr a t¡k´rrûl szÂlva is meglehetûs r¢szletess¢ggel
taglalta, hogy a t¡k´rk¢p mi¢rt nem lehet jel.
Egyebek k´zt az¢rt nem, mert a t¡k´rk¢pet
m¢g valaminek a lenyomatak¢nt sem k¢pzelhetj¡k el, hiszen a jelk¢nt ¢rtelmezett lenyomat mindig valami mÀs dolog helyett Àll, ¢s
tulajdonk¢ppen olyan kifejez¢s- vagy k´zl¢sforma, amelynek ÀltalÀnos az ¢rv¢nye. EzenkÁv¡l pedig a lenyomat term¢szetesen olyan
anyagi term¢szetü ànyomÊ is, ami akkor is
megmarad, ha a lenyomatot elûid¢zû eredetit mÀr eltÀvolÁtottuk a k´zel¢bûl. Mindez
azonban nem ¢rv¢nyes a t¡k´rk¢pre, amely
nem kifejez¢s, nem ÀltalÀnosÁt, ¢s mint ànyomatÊ sem marad meg, hiszen azonnal megszünik, mihelyt az eredetije, az àimpresszorÊ
otthagyja ût.19 (Ez a drÀma t´rt¢nik a t¡k´rk¢p¡nkkel, valahÀnyszor kil¢p¡nk a t¡k´r
befogta t¢rbûl.)
De m¢gis mi t´rt¢nne, ha a t¡k´rk¢p k¢pes lenne arra, hogy nyomot hagyjon maga
utÀn? ä k¢rdezi Eco.
àValamilyen (technikai vagy boszorkÀnyos) eljÀrÀs segÁts¢g¢vel Ïfagyasszunk leÎ egy paraspekulÀris k¢pet. Lefagyaszthatjuk teljesen, amelyet aztÀn
ism¢t levetÁthet¡nk... Nem tenn¢nk mÀst, mint ÏfeltalÀlnÀnkÎ a f¢nyk¢pet meg a filmet. Vagyis a film
¢s a f¢nyk¢p, noha t´rt¢netileg megelûzt¢k a televÁziÂs k¢pet, elm¢leti tekintetben ennek mintegy fogyat¢kos vÀltozatai, mondhatni olyan ¡gyetlen talÀlmÀnyok, amelyek egy technikailag m¢g kivitelezhetetlen optimum el¢r¢s¢re tettek kÁs¢rletet.Ê20 Eco
ezutÀn megÀllapÁtja, hogy a film ¢s a f¢nyk¢p
annyiban k¡l´nb´zik a prot¢zisektûl, vagyis
a t¡k´rtûl ¢s a televÁziÂtÂl, hogy mÁg ez utÂbbiak ¢szleleti ingerek, a film ¢s a fotÂ csupÀn
az ¢szleleti ingerek pÂtlÀsak¢nt sz¡letett jelek.21
Hogy a televÁziÂ mi¢rt nem jel, azt mÀr korÀbban lÀttuk: mert majdnem t¡k´rnek szÀmÁt, mert paraspekulÀris k¢p. Ez¢rt kellett
volna neki idûben is elûbb megsz¡letnie. De
nem fÀrasztom az olvasÂt ennek az elm¢letnek a tovÀbbi taglalÀsÀval, hiszen, gondolom,
el¢gg¢ megviselte ût mÀr annak a k´r¡lm¢nynek a tudomÀsulv¢tele is, hogy a àtechnikaiÊ ¢s a àboszorkÀnyosÊ megoldÀsok az
Eco Àltal hasznÀlt p¢ldÀkban egymÀs mellett,
ÃgyszÂlvÀn karnyÃjtÀsnyi k´zels¢gben Àllnak
rendelkez¢s¡nkre ä kedv¡nk ¢s tehets¢g¡nk
szerint vÀlogathatunk belûl¡k. (S ennek kapcsÀn lehetetlen lenne nem gondolni r´gt´n

arra is: aligha v¢letlen, hogy A RñZSA NEV E
cÁmü, k´z¢pkori k´rnyezetben jÀtszÂdÂ kriminÀlreg¢nyt is ugyanez a szerzû Árta meg.)
InkÀbb azt k´zl´m, hogy Eco a film ¢s a
f¢nyk¢p kapcsÀn m¢g bevezeti a hipoikon fogalmÀt is.22 Ezen azt kell ¢rten¡nk, hogy
szemben a valÂsÀgtÂl ¢rkezû ikonszerü ingerekkel, a hipoikon az, ami ezek lenyomatak¢nt marad fenn. Hogy vilÀgosan lÀssuk a
helyzetet: az ikonok nyelv¢n a valÂsÀg besz¢l,
meg az Ãgynevezett prot¢zisek, vagyis a t¡k´r meg a televÁziÂ (illetve ahogy a àt´k¢letesÁtettÊ televÁziÂrÂl Árt ecÂi sorok sugalljÀk,
talÀn a virtuÀlis valÂsÀgot produkÀlÂ elektronikus technikÀk is). A hipoikonok viszont a
film ¢s a fotÂ nyelvi term¢kei. Ezek a k¢pek
mÀr csak mÀsodlagosan, azaz hipotetikusan
nevezhetûk ikonoknak, ¢s talÀn ez¢rt is az a
nev¡k, hogy hipoikon. Az¢rt mondom, hogy
àtalÀnÊ, mert ennek a definÁciÂnak a kifejt¢s¢re nem talÀltam rÀ a k´nyvben ä viszont jÂ
volna, ha Ágy lenne, mert akkor nagyon logikusnak lÀtszÂdna a rendszer.
*
JÂmagam mÀris tovÀbbl¢pek Eco egyik ÀltalÀnosÁtott megfigyel¢s¢hez, amit û az elmondottakhoz kapcsolÂdva tesz meg. El¢nk tÀr
egy k¢t fokozatbÂl ÀllÂ minûsÁtû rendszert,
amely szerint a hozzÀnk ¢rkezû ingerek ¢rtelmez¢s¢t ¢s felismer¢s¢t vagy Alfa modalitÀsban vagy B¢ta modalitÀsban tessz¡k meg.
Alfa modalitÀsban a dolgokat àbÀzisszemiÂzis r¢v¢n ¢szlelj¡k, azaz an¢lk¡l is a kifejez¢s sÁkjak¢nt ¢szlelj¡k, hogy elûre el kellene d´nten¡nk,
hogy egy jelf¡ggv¢ny kifejez¢s¢vel Àllunk szembenÊ.
Ilyenkor, mielûtt m¢g eld´nt´tt¡k volna,
hogy egy jelf¡ggv¢ny kifejez¢s¢vel van dolgunk, pÂtingerek ä tehÀt jelek ä alapjÀn ¢szlelj¡k a tÀrgyakat. (P¢ldÀul egy Âra szÀmlapjÀt Alfa modalitÀsban is ¢szleln¢nk, legfeljebb
nem ismern¢nk fel, hogy mi az, hanem csak
egy kerek lapot ¢s k¢t mozgÂ pÀlcikÀt lÀtnÀnk.) B¢ta modalitÀsban viszont mÀr àahhoz,
hogy a szubsztanciÀt formak¢nt ¢szlelhess¡k, elûsz´r
is fel kell t¢telezn¡nk, hogy egy jelf¡ggv¢ny k´zl¢si
c¢llal... l¢trehozott kifejez¢s¢rûl van szÂÊ.23 Ilyenkor a jelf¡ggv¢nyt Ãgy kezelj¡k, mint egy hipot¢zist, ¢s ez irÀnyÁtja a tovÀbbiakban az ¢szlel¢s¡nket. (Az elûbbi ÂrÀnÀl maradva: elûre
felt¢telezem, hogy az Âra szÀmlapja olyan kifejez¢s, amelyet a F´ld ¢s a Nap egymÀs k´zti
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helyzete motivÀl, illetve az, ahogy erre a csillagÀszati ´sszef¡gg¢sre utalva az Âra az idût
mutatja, ¢s ha ezt tudom, akkor k¢pes leszek
arra is, hogy Ãgy ¢szleljem a szÀmlapot, mint
egy olyan jelet, ami mutatja az idût.)
Eco azutÀn sokf¢le p¢ldÀt hoz m¢g a k¢tf¢le modalitÀs szerep¢re, ¢n azonban csak
egyetlenegy parabola ismertet¢s¢re szorÁtkozn¢k m¢g, mielûtt befejezn¢m ezt az Àttekint¢st. K¢t egymÀssal rokon rajzot k´z´l a
k´nyv, amelyek Alfa modalitÀsban, vagyis
puszta ingerszinten interpretÀlva nagyon hasonlÁtanak egymÀsra (k¢t, kerekeken nyugvÂ
valamit lÀtunk a rajzokon, melyek egy vonallal vannak ´sszek´tve). De ha B¢ta modalitÀsba Àtl¢pve mÀr azt is tudjuk, hogy itt vÀzlatosan skiccelt jelenetekrûl van szÂ, akkor az
elûbb ¢szlelt pÂtjeleket n¢hÀny tovÀbbi motivÀlt jell¢ bonthatjuk fel, ¢s Ágy interpretÀlva
a rajzot arra is rÀj´het¡nk, hogy az egyik k¢pen egy furgon hÃz egy defektes autÂt, a mÀsikon ez az utÂbbi autÂ hÃz az ellenkezû
irÀnyba egy utÀnfutÂra f´lpakolt motorcsÂnakot.
Eco figyelmeztet rÀ, hogy mindk¢t rajzon
ott s¡t a ànapÊ is (ez egy-egy k´r alakÃ forma), de ezeket mint ¢gitesteket csak a B¢ta
modalitÀsban m¢ltÀnyolhatjuk. °s ott rep¡l a
levegûben m¢g k¢t kismadÀr is, melyek elsû
rÀn¢z¢sre csak egy 33-as szÀmjegyhez hasonlÂ irkafirkÀnak tünnek, pedig nem azok.
Igaz, annyira csak hozzÀvetûlegesen vannak
odaskiccelve e madarak a papÁrra, hogy Eco
meg is jegyzi: àBizonyos ¢rtelemben ahhoz, hogy
e k¢t jelet mint pÂtingerek jel¢t interpretÀljam, a
m¢ltÀnyossÀg elv¢hez kellett folyamodnom.Ê °s
megfigyeli ´nmagÀn, hogy e jelek kezdetlegess¢ge miatt neh¢z is megtartani a B¢ta modalitÀs szintj¢t, az ember Ãjra ¢s Ãjra rajtakapja magÀt, hogy nem madarakat, hanem
csak g´rbe vonalakat lÀt. TanulsÀg: àa hipoikonok interpretÀciÂja sorÀn sz¡ntelen¡l ide-oda billen¡nk az Alfa ¢s B¢ta modalitÀs k´z´ttÊ.24
(Groteszk epilÂgus)
Errûl aztÀn eszembe jutott, hogy a t¡k´rk¢p
interpretÀlÀsÀban jelentkezû ominÂzus t¢veszt¢seknek is a modalitÀsok k´zti ingadozÀs
lehet a magyarÀzata ä akkor l¢p fel ugyanis
a bizonytalansÀg ¢rz¢se, ha a hipoikonok ¢s
motivÀciÂik olyanok, hogy nem tudjuk pon-

tosan, milyen jelf¡ggv¢nyek kifejez¢s¢t kell
felt¢telezz¡k ahhoz, hogy helyes hipot¢zisekkel irÀnyÁtsuk az ¢szlel¢st. Ilyenkor aztÀn alig
van valami kapaszkodÂnk ahhoz, hogy a B¢ta modalitÀs szintj¢n maradjunk.
K´nyebb lenne a dolgunk, ha a szabÀlytalan oldalviszonyokat mutatÂ aszimmetrikus
testtel rendelkezn¢nk, p¢ldÀul olyannal,
mint egy ¡res csigahÀz vagy amilyen egy kinyitott zongora. így ugyanis mÀr t´bb es¢ly¡nk lenne, hogy rÀj´hess¡nk: az eg¢sz virtuÀlis t¡k´rk¢p csupÀn olyan kifejez¢s,
amelybûl szinte ¢gbe kiÀlt, hogy mennyire
megvÀltozott (a topolÂgiai ¢rtelemben vett
oldalviszonyok jelf¡ggv¢nyeinek a tekintet¢ben) ez a virtuÀlis k¢p. Ilyenkor a t¡k´rk¢pben megjelenû ¢s helyesen interpretÀlt pÂtingerek ¢s hipoikonok segÁts¢g¢vel v¢gre nem
csak azt tudnÀnk egy¢rtelmüen ¢szlelni,
hogy, Áme, egy csigahÀz vagy egy zongora vagyunk, hanem afelûl is hibÀtlan felvilÀgosÁtÀssal tudnÀnk szolgÀlni, hogy virtuÀlis k¢p¡nk
a t¡k´rben valÂs-e vagy t¡kr´sen fordÁtott,
mÀs szavakkal: hogy jobb- vagy balmenetü.
Sajnos egyelûre nincs sok kilÀtÀsunk arra,
hogy test¡nk aszimmetrikussÀ vÀljon, t´rhetj¡k hÀt a fej¡nket, mik¢nt k´nnyÁthetn¢nk
meg a B¢ta modalitÀsban v¢gzett ¢szlel¢seink
dolgÀt. T´bb es¢ly¡nk lenne talÀn akkor, ha
az olyan absztrakt nyelvi jelek hasznÀlata helyett, mint amilyen a bal ¢s a jobb, ahhoz a
mÀsik mÂdszerhez folyamodnÀnk, amit az
egyszerü baka eset¢ben alkalmazott a kik¢pzû ûrmester. Ismerj¡k a t´rt¢netet: az Ãjonc
egyik lÀbÀra sz¢nacsomÂt, a mÀsikra pedig
szalmak´teget k´t´tt, ¢s Ágy adta ki a vez¢nyszÂt: sz¢nÀs lÀbad, szalmÀs lÀbad...
Fogadjunk, hogy t¡k´r elûtt Àllva is vÀltozatlan megbÁzhatÂsÀggal mük´dne ez a mÂdszer. Errefel¢ van a sz¢nÀs lÀbam, arrafel¢ pedig a szalmÀs ä ezek olyan jelek, melyek akkor is abszolÃt helyesen mutatkoznÀnak, ha
a szemiotikÀban kev¢sb¢ jÀrtas t¡kr´ket hasznÀlnÀnk, hiszen bÀzisszemiÂzis szintj¢n is jÂl
¢szlelhetûk. Nagy baj term¢szetesen abbÂl
sem adÂdna, ha ennek ellen¢re sem tudnÀnk
r´gt´n eligazodni a lÀtvÀnyon. Mert a t¡k´rben lÀtszÂ virtuÀlis bal cipûnket soha nem
hÃzhatnÀnk fel a valÂsÀgos jobb lÀbunkra,
ez¢rt aztÀn soha nem ker¡lhetn¢nk abba a
helyzetbe sem, hogy szorÁtson a cipû.
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