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

TARTALOM
Rakovszky Zsuzsa: ¹regkor ã 1335
LukÀcsy SÀndor: PÀzmÀny utolsÂ imÀja ã 1337
Petri Gy´rgy: BÃcsÃzÀs ã 1340
HatÀr Gyûzû: SÁrcsend ã 1340
Utassy JÂzsef: Meg´regedni ã 1341
Virrad a f´ld ã 1342
Caius Licinius Calvus: A kutyakorbÀcs (KovÀcs AndrÀs Ferenc
müfordÁtÀsa) ã 1342
SomlyÂ Gy´rgy: Empedoklesz utÀn (vagy elûtt)... (vagy
minden idûkre)... ã 1345
(ýszi)k¢k ã 1346
Adam Mickiewicz ýs´k cÁmü
hatezer-k¢tszÀzhetvennyolc soros
drÀmai k´ltem¢ny¢nek (kiss¢) r´vidÁtett
vÀltozata ã 1347
Idûzavar ã 1348
Csiki LÀszlÂ: Alb¢rlet ã 1349
Darvasi LÀszlÂ: Szerezni egy nût ã 1351
Radics ViktÂria: Ebsors ã 1356
Szlukov¢nyi Katalin: MonolÂgt´red¢k Beckettnek ã 1373
Szerzû konstatÀlja ´nn´n el¢gtelens¢g¢t,
de ez semmit sem old meg ã 1373
KarafiÀth Orsolya: D¢l-LengyelorszÀg KristÂf n¢lk¡l ã 1374
Az ÃtrÂl, a kedvrûl, a nyÀrrÂl ã 1376
LÀszlÂ No¢mi: SzabadfoglalkozÀs ã 1376
HitvitÀzom ã 1377
GÀbor MiklÂs: Az 1990-es naplÂbÂl (II) ã 1377

1334 ã Tartalom

Lackfi JÀnos: JÃlia ã 1391
Erk¢lyi ingajÀrat ã 1394
M¢hes KÀroly: OsztÀlyr¢sz ã 1395
Benedek Szabolcs: Mintha ¢lne a nagyapÀm ã 1399
Gyûrffy çkos: A CsÂvÀnyos ¢szaki oldala ã 1406
L¢derer PÀl: Az empirikus szociolÂgiÀrÂl mint
sz¢pirodalmi mesters¢grûl (II) ã 1407
Lengyel BalÀzs: JÀt¢kosok ã 1426
Kelecs¢nyi LÀszlÂ: Besz¢des pÀlmaÀgak ã 1433
TamÀs MihÀly: A tanÀrnû ã 1437
Edward Lear: Az Akondi Szvitek ã 1441
A Jongi-Bongi-BÂ szerelme (VarrÂ DÀniel
fordÁtÀsai) ã 1444

FIGYELý
G´m´ri Gy´rgy: Klasszikus, Debrecenbûl (SzabÂ Magda:
M¢zescsÂk Cerberusnak) ã 1447
SÀnta GÀbor: àAz idûk m¢ly¢n jÀrokÊ (Tandori Dezsû:
Nem lÂverseny!) ã 1449
TÂth Orsolya: A duplacsavar logikÀja (Korompay
H. JÀnos: A àjellemzetesÊ irodalom
jegy¢ben) ã 1452
BacsÂ B¢la: ProfÀn ¢s/vagy szakrÀlis (Kunszt Gy´rgyä
Klein Rudolf: Peter Eisenman.
A dekonstruktivizmustÂl a foldingig) ã 1455
Erd¢lyi çgnes: Hogyan lehets¢ges? Lehets¢ges-e egyÀltalÀn?
(°s ha nem, akkor m¢gis hogyan csinÀljuk?)
(Immanuel Kant: Prolegomena. FordÁtotta
John °va ¢s Tengelyi LÀszlÂ;
Az erk´lcs´k metafizikÀjÀnak alapvet¢se.
Ber¢nyi GÀbor fordÁtÀsÀt Àtdolgozta...
Tengelyi LÀszlÂ; A gyakorlati ¢sz kritikÀja.
FordÁtotta Papp ZoltÀn; Az Át¢lûerû kritikÀja.
FordÁtotta Papp ZoltÀn) ã 1459

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

1335

Rakovszky Zsuzsa

¹REGKOR
Megint a nyÀr: parlagfü, z´ld legyek.
Amint az ¢v bankjegy¢t januÀrban
f´lvÀltottam, a kisebb cÁmletek
kifolynak a kezembûl: Ãjra nyÀr van,
megint egyszer hÂv¢ge, Ãjra kedd.
ögy nû tovÀbb az ¢let szakadatlan,
mint k´t´tt sÀl, melyet a k´szv¢nyes kezek
reflexmozgÀsa nyÃjt, bÀr a m¢sz meg¡lte agyban
t´bb¢ se terv, se szÀnd¢k, csak a szokÀs uralma.
VirÀgzik az ecetfa ä ahogy tavaly, ahogy
tÁz ¢ve. Mintha a mintÀt lefÃjta volna
a sz¢l egy r¢gi blÃzrÂl, fakÂ kis csillagok
a lÀbt´rlûn, a l¢pcsûn. BesodrÂdnak a hallba,
¢jjel a holdf¢ny rombusz alakÃ
tÂcsÀjÀban hevernek haldokolva.
M¢g a k¢t macska is ecetvirÀgszagÃ...
*
Nyolc Âra: az utca percek alatt
kihal. Az ablakokban reszketeg k¢k
vilÀgossÀg: valami sorozat.
VÀgy, bosszÃ, szenved¢ly hevÁti f´l az est¢t.
Mindez oly tÀvoli, akÀr b´lcs is lehetn¢k,
vagy szent, de csak a szomjÃsÀgot ¢rzem
az eltünt szomjÃsÀgra. A vÀgy, mint r¢gi seb, m¢g
tompÀn jelez a k¢ken meg-megrÀngÂ s´t¢tben.
*
°jszaka az idû magÀra hagyva
tesz-vesz a hÀzban: kirÀgja a sz´vetet.
Az Àb¢c¢rendet ´sszezavarja
a polcon, minden vÁzszintes fel¡letet
porral lep ä pen¢sszel a kenyeret.
A rÂzsÀt barna kÂrÂvÀ aszalja.
MÀr nincs erûm, hogy ellene tegyek.
Hagyom, vigyen, ahova û akarja...
*
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Erre-arra kanyarog a kidûlt
s´r csÁkja. A sarki kisbolt elûtt
egy szÀl trikÂban vedelik a s´rt.
A bolton tÃl az Àrok, aljÀn fekete-z´ld
szennyvÁz, partjÀn csalÀn ¢s bodza nûtt,
sz¢l borzongat csiga rÀgta laput.
Az Àrkon tÃl a domb, a dombon a fenyûk.
Az erdûn tÃl egy Ãjabb betonÃt
egy ugyanilyen vÀrosba vezet.
S az erdû m¢ly¢n, ott sincs semmi mÀs
sehol, csak a mÀr ismert r¢szletek
Ãj kombinÀciÂi: sarjadÀs
¢s korhadÀs, nem lakja megbüv´lt l¢ny a fÀt,
nincs hÀz a sürüben, hol csontkezek
mÀkot t´rnek mozsÀrban, kiseprik a szobÀt.
Nem horzsol hattyÃszÀrny holdtÂl vemhes vizet...
*
VÀllamon egy madÀr ¡l ¢s rekedt
hangjÀn azt ism¢tli: nem ¢rdemes.
Azt mondja: nincs j´vû. A helyzetek
nem vÀltoznak, csak a helyszÁnek ¢s nevek.
A r¢gi bajt t´vest¡l t¢pheted,
csak jobb talajt kÁnÀlsz az Ãj bajoknak.
A vÀltozÀs: hanyatlÀs, mondja. A f¡stbe ment
rem¢nys¢gn¢l csak a betelt rem¢ny a rosszabb...
*
K¢nsÀrga f¢ny a temetû f´l´tt:
az ¢gi roncstelep ´ngyulladÀsa.
Az alkonyat rongykazla f¡st´l´g.
AztÀn k¢k este ´mlik a sistergû parÀzsra.
S a k¢kben Ãgy dereng egy messzi sÀrga
ablak, mintha minden, amit szerettem,
ott ¢lne most a halvÀny borostyÀn t¢rbe zÀrva,
f¢lig m¢g lÀthatÂ, eg¢sz el¢rhetetlen.
*
Egy idegen szobÀban ¢bredek
minden reggel. Az ismeretlen
ÀgybÂl n¢zem a sz¡rke-k¢k eget,
ahogy a v¢letlenszerü ablakkeretben
kettûbe vÀgja egy esetleges
szederfaÀg. VÀrom, hogy ´sszek´sse
az àitt ¢s mostÊ-tal az eml¢kezet
a szÀlat, amit elmetszett az este:
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a d´nt¢sek ¢s k¢nyszerek sorÀt
s a v¢letlenek¢t, amelyek ´sszess¢ge
az ¢letem, amelyben minden lehetne mÀs,
minden lehetne semmi, a kezdetet kiv¢ve.
A kezdet: ott van elsû, egyetlen otthonom.
Idûtlen naps¡t¢s pereg a konyhakûre,
a k¢zre, r¢gen nincs sehol, most is fogom,
mÀr el sem engedem, arra a kis idûre...

LukÀcsy SÀndor

PçZMçNY UTOLSñ IMçJA
Amikor àharminc [k´nyve mÀs hely¢n: negyven-] esztendei pr¢dikÀllÀs utÀnÊ elkezdett
àgondolkodni a nyomtatÀsrÃlÊ, szÀmot kellett vetnie testi erej¢vel: megbÁrja-e az irdatlan
nagy munkÀt? A sajtÂ alÀ rendez¢s nem egyszerü technikai müvelet volt; amit a szÂnok
à¢lû nyelvvelÊ egykor elmondott, t´bbnyire csak à¡sz´g¢benÊ (vÀzlatosan) maradt meg,
jegyzetekbûl kellett Ãjraalkotni, tudomÀnnyal bûvÁteni, retorikÀval ¢kesÁteni, besz¢dbûl olvasmÀnnyÀ formÀlni. PÀzmÀny szerencs¢sebb pÀlyatÀrsai gyûzt¢k erûvel, eg¢szs¢ggel (mec¢nÀsaik p¢nzzel), hatalmas k´teteket adtak ki: teljes ciklusokat a vasÀrnapokra (de tempore), a szentek ¡nnepeire (de sanctis), legt´bbj¡k minden alkalomra hÀrom-hÀrom besz¢det. BÀr m¢g csak hatvanadik ¢ve k´r¡l jÀrt, PÀzmÀny ä a kor felfogÀsa ¢s tapasztalata szerint ä v¢ns¢gesnek tudta magÀt, àsok nyavalyÀiÊ-ra panaszkodik,
s nem is gondolhat teljes ¢s hÀromszoros ciklusok kidolgozÀsÀra. Azt adja, amit tud,
amennyire k¢pes, ¢s ezt k´nyve elej¢n ä mint ÁrÂhoz illik ä bejelenti k´z´ns¢g¢nek,
àa kereszty¢n olvasÂkÊ-nak.
A k´nyv v¢g¢n ä hÀromesztendei nyomtatÀs veszûds¢ge utÀn ä ism¢t egy ÁrÂi k´zl¢st
helyezett el àa kereszty¢n olvasÂhozÊ. Mentegetûzik ebben is. àSzÀnd¢kom vala, hogy m¢g
egynehÀny predikÀciÂkat kiterjesszek, mellyek ¡sz´g¢ben vannak ÁrÀsim k´z´tt.Ê A vasÀrnapi
cikluson mÀr tÃljutott, k´vetkezn¢nek a szentek, m¢gpedig ä mivel teolÂgus szÂl ä a
k´z¢pkor szakszerü osztÀlyozÀsa szerint: a mÀrtÁrok, a doktorok (hittudÂsok), confessorok (hitvallÂk) ¢s a sz¡zek. àEzenkÁv¡l BoldogasszonyrÃl, Szent IstvÀn kirÀlyrÃl, Szent Ferencrül ¢s t´bb nevezetes szentekrül sok predikÀciÂim jegyz¢sben vannak. De mivel ez a k´nyv
felett¢bb ´regbedett ä Árja az 1241. oldalon ä, ¢s romlott eg¢szs¢gem der¢k munkÀra alkalmatlannÀ vÀltozott, itt v¢gezem predikÀciÂimat.Ê
V¢gezn¢, de nem tud belenyugodni. Esz¢be jut, hogy van m¢g egy k¢sz besz¢de,
1635 karÀcsonyÀn mondta el, igaz, àsok ¢s neh¢z akadozÀssal, sût f¢lben-szakasztÀssalÊ, de
ha mÀr nagy keservesen elmondta, menjen nyomdÀba ez is, toldal¢k gyanÀnt, a g´rcs´s hivatÀstudat ¢s a fogyatkozÂ erû megrÀzÂ tanÃjelek¢nt. M¢g egyszer bÃcsÃt vesz
k´z´ns¢g¢tûl: àAlÁtom, hogy ez l¢szen v¢ge predikÀllÀsomnakÊ, s aztÀn mÀr csak ä meglepû
egy szent k´nyvben ä orvosi diagnÂzis k´vetkezik, a àsok nyavalyÀkÊ aprÂl¢kos felsoro-
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lÀsa: àmellyem fuladÀsi, hurÃtok ¢s belsû szelek szaggatÀsi, eml¢kez¢sem fogyatkozÀsi, fogaim
kihÃllÀsiÊ ä szÀmomra ismerûs bajok, cukorbetegs¢ge vajon volt-e?
Mikor hatÀrozta el, hogy abbahagyja az ÁrÀst? Tudni nem tudhatjuk, sejtelm¡nk lehet.
Az utolsÂ besz¢d ä A BOLDOGASSZONY M°LTñSçGçRUL °S TISZTA FOGANTATçSçRUL ä
egyike PÀzmÀny fûmüveinek.
A t¢mÀra kettûs ä hazai ¢s szem¢lyes ä pecs¢tet ¡t´tt: Boldogasszony m¢ltÂsÀgÀt
magasztalni k¡l´n´sen illendû abban az orszÀgban, melyet IstvÀn kirÀly MÀriÀnak
ajÀnlott, s ahol NagyvÀradot (ott àlettem e vilÀgraÊ) Szent LÀszlÂ MÀria-templommal
¢kesÁtette ä a sz¡lûhelynek ez a lÁrai emlÁt¢se pÀrja n¢lk¡l valÂ egyhÀzi irodalmunkban.
A tisztelet, mely Isten anyjÀt megilleti, MÀriÀt a szentek hierarchiÀjÀnak legfelsû fokÀra
emelte; ¢rdeme nagyobb, mint çbrahÀm¢, IzsÀk¢, DÀvid kirÀly¢ s mÀsok¢. àMert valami szents¢g talÀltatott a r¢gi AtyÀkban, annÀl b¢vs¢gesben ¢s b´cs¡lletesben terjedett AsszonyunkraÊ, s ha meggondoljuk, hogy J¢zus a sz¡lûk irÀnti k´teles tiszteletbûl (melyet
Arisztotel¢sz is igazol) mily bûs¢gesen Àrasztotta MÀriÀra ajÀnd¢kait, àm¢ltÀn ¢s igazÀn
mondhatjuk, hogy nagyobb ¢s fels¢gesb a Christus anyjÀnak Àllapatja minden teremtett Àllatok
b´cs¡lletes meltÂsÀgÀnÀlÊ.
Egyszerü ¢rvel¢s; a besz¢d mÀsodik r¢sz¢ben sokkal nehezebb dolga lesz. Az egyhÀz
m¢g nem d´nt´tte el, mit higgyen: ÀtszÀllott-e çdÀm v¢tke MÀriÀra? Ha igen, m¢ltatlan volt, hogy teste magÀba fogadja J¢zust; ha nem, J¢zus nem lehetett MÀria megvÀltÂja, mert nem volt mitûl megvÀltania ä vesz¢lyes titok Ágy is, Ãgy is. A B IBLIçban nincs semmi bizonyossÀg; AquinÂi Szent TamÀs ravasz kibÃvÂt keresett: az Isten
anyja bünben fogantatott, de mÀr tisztÀn sz¡letett; a tridenti zsinat a legegyszerübb
megoldÀst vÀlasztotta: Àtkot mondott a fej¢re annak, aki a k¢nyes ¡gyrûl pr¢dikÀlni
mer¢szel.
PÀzmÀny mer¢szelt, s ez a maga nem¢ben van olyan nagy dolog, mint hogy egyetemet alapÁtott, s û Árta a legszebb magyar prÂzÀt. (Az¢rt nyomom meg a tollat, mert
ezt a mer¢szs¢g¢t m¢g senki sem emlegette.)
A szÂnok n¢gy àbizonysÀgÊ-gal ¢rvel a szeplûtelen fogantatÀs mellett. 1. àMerû igazsÀg
az, hogy Boldogasszony a Christus szenved¢s¢vel szabadÃlt a büntül ¢s kÀrhozattÃlÊ, de nem
Ãgy, mint a t´bbi ember, akit utÂlag kellett a bün rabsÀgÀbÂl kivÀltani, MÀria viszont
attÂl eleve megoltalmaztatott. 2. Az Isten Fia nem viselhetett el oly gyalÀzatot, hogy
bün´s anyÀtÂl sz¡less¢k, ki azelûtt à´rd´g rabja ¢s leÀnya vÂltÊ. TudhatÂ a B IBLIç-bÂl,
hogy J¢zus nem türte meg az ör hajl¢kÀban a kufÀrokat. àAki ennyire ûrizte a kûbûl csinÀlt
templom tisztess¢g¢t, a maga szent test¢nek templomÀt mi¢rt nem Âltalmazta vÂlna az ´rd´g mosl¢kÀtÃlÊ? 3. J¢zusnak fiÃi k´teless¢ge volt, hogy MÀriÀt àsok testi-lelki ÀldÀsokkalÊ tisztelje
meg; ilyen volt az, hogy àteste szüzen maradott, fÀjdalom n¢lk¡l sz¡lt, sz¡l¢ssel Isten anyja
lettÊ. 4. Az egyhÀz meg¡nnepli MÀria sz¡let¢s¢t, s mivel csak szentet ¡nnepelhet, ebbûl
àvilÀgoson k´vetkezik (mint Szent BernÀt Árja), hogy Asszonyunk fogantatÀsa bün n¢lk¡l vÂltÊ.
Ezeket az ¢rveket (k¡l´n´sen az utolsÂt) csak skolasztikus elme fogadhatja el, de
van PÀzmÀnynÀl mÀs is: az, amit a mai jogtudomÀny az ÀrtatlansÀg v¢lelm¢nek nevez.
Errûl egy mÀsik hitszÂnoklatÀban mÀr besz¢lt (AZ IGAZSçGRöL °S BíRçK K¹TELESS°G°RþL); a meglepû az, hogy ezt a profÀn elvet most MÀriÀra alkalmazza. à...mikor ez a
k¢rd¢s: Ha vÂlt-e valaha Boldogasszony ´rd´g rabja ¢s kÀrhozat taplÂja? bÀr vilÀgos jelens¢gi
ne vÂlnÀnak is szabadsÀgÀnak ¢s Àrtatlan szents¢g¢nek, csak az¢rt, hogy nyilvÀnvalÂ bizonysÀgokkal meg nem mutatÂdott v¢tkess¢ge, hanem v¢tek ¢s t¢velyg¢s n¢lk¡l Âltalmazhatni az û tisztasÀgÀt, tartozunk Àrtatlannak itÁlni Asszonyunkat.Ê
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A besz¢d summÀja: àm¢ltÂ, hogy mindnyÀjan tisztelj¡k az Urunk Szent AnyjÀtÊ, leginkÀbb
azzal, hogy a bün´ket magunktÂl eltÀvoztatjuk. Ezzel a szokÀsos erk´lcsi intelemmel
¢rkezett v¢gpontjÀhoz a pr¢dikÀciÂ.
Azt hiszem, ekkor hatÀrozta el PÀzmÀny, hogy ez volt az utolsÂ, t´bbet mÀr nem
fog Árni. Ha Ágy t´rt¢nt, elhatÀrozÀsa ¡nnep¢lyess¢get kÁvÀnt, ez¢rt m¢g egyszer tintÀba mÀrtotta tollÀt, s az elk¢sz¡lt besz¢dhez m¢g n¢hÀny sort ä k¢tt¢teles zenemüh´z
bravÃros kÂdÀt ä csatolt: egy imÀt. Kiv¢teles irodalmi pillanat; pr¢dikÀciÂt imÀdsÀggal
befejezni nem volt szokÀs.
PÀzmÀny igazi szak¢rtû volt az ima müfajÀban. Egyik legszebb s legtudÂsabb pr¢dikÀciÂjÀt errûl a t¢mÀrÂl Árta; 1606-ban imÀdsÀgosk´nyvet adott ki, s ez ¢let¢ben m¢g
hÀromszor, azÂta szÀmtalanszor megjelent; siker¢t mutatja, hogy loptÀk is, evang¢likus vet¢lytÀrs katolikus imÀkat.
Pr¢dikÀciÂ ¢s imÀdsÀg nemigen f¢r ´ssze; eposzi m¢ret az egyik, a mÀsik az egyhÀzi
irodalom epigrammÀja; tanÁtÀs, fejteget¢s, int¢s ott, dics¢ret vagy k´ny´rg¢s emitt.
Meglepû, hogy PÀzmÀny pr¢dikÀciÂsk´nyv¢ben m¢gis k¢t ima kapott helyet. Az egyik,
a k´tet elej¢n, nem mÀs, mint dedikÀciÂ, ezÃttal nem valamely mec¢nÀshoz, hanem
a àteljes SzenthÀromsÀg egy bizony IstenÊ-hez, s vele csak imÀdkozva lehet besz¢lni; a mÀsik
a k´nyv v¢g¢n a bÃcsÃima. Ez mind´ssze tizenh¢t sor igen magas regiszterben. InvokÀciÂja bibliai metaforaf¡z¢r MÀria àtitulusaiÊ-bÂl, ´tÀgÃ csipkebokor, elegÀns litÀnia;
ilyesmit mÀsok is tudtak, a szekvenciak¢pz¢s rutinmüvelet volt az egyhÀzi irodalomban, PÀzmÀny a nagymestere. A k´vetkezûkben a k´tet dedikÀciÂjÀt fogalmazza
meg Ãjra, ezÃttal MÀria k´zvetÁt¢s¢vel nyÃjtja Àt müv¢t Istennek; de t¡st¢nt k¢r is:
irgalmat bün´s fej¢nek s a bün´s orszÀgnak. A besz¢d elej¢n mÀr elhangzott, hogy
Szent IstvÀn a BoldogsÀgos Szüz oltalmÀba ajÀnlotta birodalmÀt; most az imÀdkozÂ
fûpap ¢s orszÀgnagy mintegy megism¢tli elsû kirÀlyunk gesztusÀt. Az anya k´zbenjÀrÀsÀt k¢ri szent FiÀnÀl a magyar nemzet szÀmÀra, melyben kialudt az ÀjtatossÀg, elÀradott a kÀromlÀs ¢s az eretneks¢g. PÀzmÀny utolsÂ gondolata az orszÀg gondja volt,
utolsÂ imÀjÀban a hazÀ¢rt imÀdkozott.
MÀr csak az van hÀtra, hogy egyhuzamban elolvassuk ezt az utolsÂ imÀt, PÀzmÀny
utolsÂ remekmüv¢t.
àOh Àldott Szüz! Oh fûpapi fejedelemnek virÀgozÂ vesszeje! Oh szents¢ges Lajtorja, mellyen nem
az angyalok, hanem az Isten Fia szÀllott hozzÀnk! Oh mennyei Aquaeductus, ÀldomÀsok csatornÀja ¢s folyÂvize! Oh bün´k lÀngjÀtÃl nem perzseltetett rÂzsa! Oh testamentom szekr¢nye, melyben
nem kû ¢s vesszû vagy manna, hanem mennyei tÀrhÀz kincse vagyon! Teelûtted f´ldre borÃlok,
¢s nemcsak predikÀllÀsimban felvÀllalt fÀradsÀgimat te kezed Àltal Istenemnek nyÃjtom; hanem
elsûben, bün´s fejemnek, azutÀn ennek a te orszÀgodnak teÀltalad irgalmat k¢rek. °des Asszonyunk, Monstra te esse Matrem, ism¢rtesd meg, hogy Christus Anyja vagy, ¢s a te Fiad nem
alÀbb b´cs¡l t¢ged, mint Salamon az anyjÀt, kinek arra felelt: Pete Mater, neque enim fas
est ut avertam faciem tuam, hogy amit k¢r, megnyeri. K¢rjed szent Fiadat, hogy a magyar
nemzetben gerjessze fel az elaludt aitatossÀgot; gyomlÀlja ki az eretneks¢geket; zabolÀzza a kÀromlÂkat; vilÀgosÁtsa a bünbe mer¡lteket; ¢s hozzon ki mindeneket a bün´k ¢s t¢velyg¢sek set¢ts¢g¢bûl, hogy mindnyÀjan egy szüvel-l¢lekkel, hÁven ¢s igazÀn szolgÀljunk Teremtûnknek.
AMENÊ
A tintatartÂ, melyet Kazinczy megilletûdve fog majd kez¢vel ¢rinteni, egyszer s mindenkorra kiapadt.
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Petri Gy´rgy

BöCSöZçS
àNe tudja mÀs, ne hallja mÀs,
´r´kre szÂl a bÃcsuzÀs.Ê
(N. Mihalkov-parafrÀzis)

°g veletek, barÀtaim, v¢ge a dalnak: engem most mÀr vÀr a ravatal.
Lehettem volna jobb, szorgalmasabb,
de sajnos ennyire futotta csak.
KÀr, hogy Ágy van, jÂ volna ¢lni m¢g,
mÀsr¢szt belÀtom, ennyi is el¢g,
nincs rÀ okom ä nem el¢gedetlenkedem:
tartalmas ¢s sz¢p volt az ¢letem.
S mint bÀrsonyon smaragdok, jÀspisok,
drÀga hÂnapok ¢kk´ve ragyog
m¢g kÀprÀzÂ, boldog szemem elûtt,
ajÀnd¢k minden reggel, d¢lelûtt,
ki¢lvezem a marad¢k idût,
mint Ányenc a hÃsos cubÀkokat
ä csontig lerÀgom v¢gnapjaimat.

HatÀr Gyûzû

SíRCSEND
Ilia MihÀlynak

k´nyvektûl ¢n mÀr nem vÀrok csodÀkat
magam meg csodÀt hogy k´nyvekre vÀltsak
nem vagyok el¢g hazug-d´lyf´s-hisz¢keny
ä eddig hogy tÃl¢ltem el¢g csoda n¢kem
kandallÂn penÀteszt lÀreszt relikviÀkat
nem tartok a k¢pzelg¢s akarmerre vÀgtat
r¢g tÃladtam vakon vakogÂ hitetûk´n
sÁrcsend ¡vegharangja lûn ¡dv´ss¢gem
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az ¢g rep¡l F´ld k¢rg¢n szalad a hangya
s lenn¡nnen szÂl sÁrcsend ¡vegharangja
ä majd kib¢k¡l´k sÁrcsendi kis ¡ggyel-bajjal
a lincselve rÀm tiprÂ v´r´shangya-bollyal
hatmilliÀrd hangya volt hozzÀm goromba
kivel b¢k¡ln´m/b¢k¢lnem halÂ poromba
kelletik: bÃs bÀjvigyorral bizton megb¢k¢lek
ha idû m¢g ez a nyÃlfarkincÀnyi ¢let
dolgom-v¢ge: tengûn hogy csak tengjek-lengjek
forgÂ k¢t gyÁkszemmel ¢g-f´ld´n merengjek
immÀr nem hÀborgat sem ÀldÀs sem Àtok
r¢gmÃlt szÁvszerelmek volt haragszomrÀdok
mindhalÀlig szÂlÂ esk¡fogadalmak
szavak csak: û-mondandÂjukkal odahalnak
a l¢t hatÀrozmÀnyait belÀtÂn s elejtûn
hatmilliÀrd hangya legyen az elfelejtûm
emez embertermitÀrium hatmilliÀrdja
kinek °LNI°LNI°LNI szilaj szÁvevÀgya
sz¡lûsz¢k alÂl honnan a jÀrÀst szemrev¢teleztem: rÀsiklom kegyes-jÂ t¡zemre
elhagyom ¢g-f´ld festett misztikÀjÀt
ahogy ezredv¢gek szektÀkkÀ szitÀljÀk
rÀg´rd¡ln´m tüzlû villanyrost¢lyomra
s mÀr hamuhodÀssal elnyel hamugyomra

Utassy JÂzsef

MEG¹REGEDNI
Szeretn¢k sz¢pen meg´regedni,
kicselezve a bamba HalÀlt,
s hirtelen ´sszeroskadni, mint egy
¢p¡let, amit bomba talÀlt.
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VIRRAD A F¹LD
Hajnali hang-bubor¢kok:
rengeteg Á, ezer ü.
Sz¡rk¡l a hÃslila ¢gbolt:
Istenem, oly gy´ny´rü!
Rajta rigÂk hada, rajta
hars verebek, cineg¢k:
most kell, most a hozsanna,
most, mikor Isten ig¢z!
Virrad a F´ld. A hatalmas
¢gre nyomul f´l a Nap.
K¢k zene szÂl. Gyere, hallgasd!
çt´lelem derekad.

Caius Licinius Calvus

A KUTYAKORBçCS
Calvus
Mercuriusra, ma nem megy a k´lt¢s! Lopni ha tudn¢k
pÀr kifacsart ideÀt valahonnan,
vagy valakiktûl jobb sorokat tÀn! BÀr legalÀbb egy
sÀnta ¡temre futÂ, felemÀs, korcs
szÂcska lapulna eszem rekesz¢ben ä versbe cibÀlnÀm!
Battiades se segÁt... Nekem, Â, jaj,
mÀr kiapadtak a b´lcsek, a buzgÂ r¢gi po¢tÀk
mind, kik a jambusokat Sisyphusk¢nt
g´rgetik Àt s f´l-alÀ t¡zesebb d¡h¡ verseiken. Jaj,
most le se szarnak a kis szuka mÃzsÀk:
nem j´n az ihlet, az ´tlet, akÀrmi. De m¢g keserübben
n¢zek a holnap el¢ tehetetlen,
mint e sarokba vetett, egyed¡l dohogÂ, tekerûzû,
rongy kutyasutba dobott kutyakorbÀcs.
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KutyakorbÀcs
S¡lt kutyaszart! Be sutÀn keseregsz ä mi a baj, Licinius?
àBattiades se segÁt...Ê No de, basszam, a
Cyrenaebelit, Â, ama k´nyvmoly Callimachust m¢g
meddig id¢zgeted itt? S minek is kell?
Illik-e egyre csak ût nyekeregni, citÀlni, lenyüni
feszt nyavalyogva, ha nem megy az ÁrÀs?
Melpomen¢re! Minek ny´sz´r´gsz?... HÀt rÂmai k´ltû
vagy te, vagy asszonyi vÀz? Na, mi bÃsÁt?

Calvus
Jaj, Hispania hûs katonÀja, te hü kutyakorbÀcs,
kit Salamantica-sz¡lt bikacsordÀk
kormos bûr¢bûl hasogattak a bûsz luzitÀnok
szÁjaidat szorosan fonogatvÀn
egybe a Baetis erûs vize mellett, Corduba tÀjÀn,
vagy szilaj anasi part mered¢ly¢n,
EmeritÀban, avagy hol a tagusi Oceanus d´ng,
s zÃdul a szirteken Àt Olysippo
tÀg kik´tûje k´r¡l... Noha szÂ, ami szÂ: hazudok, hisz
jÂl tudom ¢n, s csakis ¢n ä EborÀbÂl
szÀrmazol, Â, ebek ¡tlegelûje, vad ostorok ¢ke,
ott siritettek ilyen csavarintott,
b¡szke konokkÀ. TÀn heted ¢ve hozott, hazat¢rv¢n
v¢gre, Veraniusom csataszomjas
keltiberektûl... SzÀz bikacs´kn¢l jobb vagy: ezerszer
fÀj, ha te versz, ha te csapsz le, ha csattogsz,
mintha Feretrius ûs d¡he sÃjtana elleneimre ä
Árni se, ¢lni se hagy sereg¡k mÀr.

KutyakorbÀcs
HÀt, kicsi gazdÀm, mit szomorogsz ezen? Ej, ne kacagtass!
S eddigi tetteimet se feledd el...
Vertem a v¢n agarak hadait ä hej, hogy menek¡ltek
egykor elûlem ageb vicsorokkal az
Âlba! Elûttem a durva vadÀszkutya nyÃlsziv¡ juh lett:
csak vakogott, lelapult, s legel¢szett
fübe harapva... Alattam a harci molossusok is mind
Ãgy vonitottak, akÀr sebes¡lt hegyi
ordasok ¢ji csapÀson, a haemusi hÂba lerogyva,
¢s v´r´s oldalukat nyalogatvÀn
r´gt´n el is takarodtak: Epirusig egyre rohantak!
Vissza honukba, hol ûs kutyavackuk
tÀn ki se hült m¢g... Hej, hogy nyestem a k¡lhoni thessal

1344 ã Caius Licinius Calvus: A kutyakorbÀcs

kÂborokat s pimaszabb, buta, rÂmai
korcsokat is, ha ugattak a telken a sanda veszettek,
s ¢jszaka hûseik¢nt kutyafalkÀk
t´rtek utÀnad a kertek alatt ä vagy az Appius ÃtjÀn,
sÀrteli Àrkokon Àt, harapÂsan,
gyÀva csapatba verûdve, ha cselbûl hÀtba ker¡ltek,
s gyültek a csÃf csaholÂk: csak a sarkad, a
lÀbad akartÀk jÂl elkapni el¢bb, de utÂbb tÀn
torkodat is, ravaszul kiszemelt¢k
marni nyakad, s a gigÀd kiszakÁtani bÀrmilyen Àron,
Àlnokul ¢s sunyin, Àm lehetûleg
nyalni, kiszÁvni, elinni a v¢red, az ¢leterûdet,
s ¢n belevÀgtam a torz, az acsargÂ,
rusnya pofÀk k´zep¢be ä Apollo, l¢gi Lycaeus,
Farkas´lû, RagyogÂ, te seg¢lj, Âvj!
°s csattogtam, amÁg a ny¡szÁtû, herregi n¢ps¢g
nem kezes¡lt meg el¢g barikÀssÀ...
Szende, csipÀzÂ, nyÀlas ´lebb¢ vÀltak a vastag
v¢rebek ä Àgyba vizelt valahÀny mÀr!
Nos, kicsi gazdÀm, mondsza, mi aggaszt? öjra veszett a
kÀnyeszi nemzet ä ugat s harap ism¢t?

Calvus
öjra bizony, de vadabb kutyafalkÀk vÀrnak a sz¢lben,
s roskatag alkonyatok perem¢n friss
v¢r szaga szÀll f´l a f¡sttel a fÀzÂs, sÃlyos egekbe,
s büzbe bomol ki a r¡gy: temetetlen
bomlanak Àllati testek... A f¢nyteli, lÀgy Tiberisre
r´ppen a r¢gi ragÀly feket¢n mÀr:
m¢lybe mer¡l Tiberinus elûl¡nk... Ennyi csapÀstÂl
elmenek¡lnek a sz¢p csecs¡ nimfÀk,
s nem poharaznak a parton az ¢veket ¢vre k´sz´ntû,
f´lszabadult lakosok, szeretûk, sem a
drÀga kisemberek Ãgy, ahogy egykor az Anna Perenna
¡nnepetÀjt nevetûn adomÀzva, s a
gyepre heverve hanyatt a tavaszban... BÀrcsak a barbÀr
¢szakon ¢lne szeg¢ny fejem ä Àldott,
vÁg agathyrsek k´zt, hol a tisztÀbb, enyhe Marisus
g´rget ´reg k´veket le a b¢rcrûl...
BÀrcsak a sarmata f´ld´n avagy zord massagetÀknÀl
¢lne szeg¢ny fejem!... ñ, de nem itt, hol az
¢rdem a hangos senkik er¢nye, csak Âcska hazugsÀg,
mely hadovÀlva kopik, koszolÂdik a
szolgai szÀjban: szajha hatalmak s gyilkosok ajkÀn
horkan a m¢rge, rohad... Lesik ism¢t
l¢pteimet, szimatolnak a hordÀk, hü kutyakorbÀcs ä
Árni se, ¢lni se hagy sereg¡k mÀr...

SomlyÂ Gy´rgy: Versek ã 1345

KutyakorbÀcs
S¡lt kutyaszart, Licinius! Ugyan sose sÁrj, sose bÀnkÂdj!
LÀtod-e, itt vagyok ¢n! Ne se f¢lj, mert
MegreperÀlom a dolgot ä a sutban m¢rt porosodn¢k?
Viszket a bûr´m, amÃgy bizseregnek a
szÁjaim is! Gyere, kapj fel, uracskÀm!... Ihletes ´tlet
lesz d´givel, haragunk ha lecsattan!

Calvus
Archilochusra! KomÀm, kutyakorbÀcs! CaniculÀt is
ejsze lecserditem ¢n heves ¢grûl,
hogyha az Árni segÁt tÀn... Nemhogy a b¢rebeket!
Rajta, a fÂrumi fû ugatÂkbÂl,
v¢rcsahosokbÂl mÀr ezutÀn ne szalonna legyen, de
kunkorodÂ, kukacos kutyakolbÀsz!
Hü kutyakorbÀcs, ¡ss¡k a korcsÀt, csÁpjen a nyelv¡nk!
Mert t¡zes ostor a nyelv: jelet ¢get.
KovÀcs AndrÀs Ferenc müfordÁtÀsa

SomlyÂ Gy´rgy

EMPEDOKLESZ UTçN (VAGY ELýTT)...
(VAGY MINDEN IDýKRE)...
(A 350ä354. sz. T´red¢kek nyomÀn)*
...mÀst mondok nektek: sem az egy, sem mind a halandÂ
nem sz¡letett, ¢s nem hal v¢g¡l sz´rny¡ halÀllal;
csak keverednek, s Àtalakulnak az Ágy-keveredtek ä
s kezdettûl ezt hÁvja az emberi faj sz¡let¢snek.
*
* A nyolcan¢ves k´ltû kiadatlan fiatalkori versei
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ýk meg, amint kiker¡ltek mind a szabad levegûre,
emberr¢, vaddÀ, bokrokkÀ vagy madarakkÀ
vÀlt gy´kerekk¢nt, ezt nevezik kezdet- s eredetnek,
sz¢tvÀlÀsuknak t¢ves neve sanyaru v¢gzet.
BÀr magam is e szokott szÂlÀst hasznÀlva besz¢lek.
*
Oktalanok! mert nem gondolnak messzire, ¢s Ãgy
v¢lik, hogy lehet az, ami annak elûtte sosem volt,
vagy meghalhat bÀrmi is, elpusztulva eg¢szen.
*
Mert nem kelhet a nem l¢vûbûl semmi se l¢tre,
¢s ami lett, annak kivesz¢se merû lehetetlen,
mert ott lesz mindig, hova minden idûkre helyezt¢k.
*
...b´lcs az a f¢rfi, ki nem forgatna fej¢ben olyasmit,
hogy mÁg ¢lj¡k az ¢letet (Ágy emlÁti szokÀsunk),
addig tart l¢t¡nk jÂ s rossz dolgok k´zepette,
Àm azelûtt s azutÀn semmik voltunk ¢s semmi lesz¡nk is...

(ýSZI)K°K
M¢gis az¢rt is minden halogatÀs n¢lk¡l
Sebtiben kapkodva lÀzasan leÁrni
LeÁrni lÀzasan kapkodva sebtiben.
Habogva. ögy-ahogy. LeÁrhatatlanul.
MÁg bele nem v¢sz a szokott mocsokba.
A hetvenkilencszerhÀromszÀzhatvan´t napokba
(Belev¢ve a sz´kû¢vek toldal¢kait is).
TalÀn m¢g egy se volt ilyen. Ilyen.
Mintha a k¢kfestûbûl frissen kiterÁten¢k
Ezt a koratavaszi k¢sûd¢lutÀnt a vÁz f´l¢.
Se Leonardo se Pablo nem lÀtta ezt a k¢ket
Ahogy nagy Ávben az esti s´t¢tbe hajlik.
RopogÂs sÁma ¢rintetlen folttalan.
Egyetlen foltja a 12m,55 f¢nyess¢gü
MilliÂ¢ves aranyez¡st patinÀs ifjÃ telihold
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Magasan a m¢lyben sejlû folyÂ f´l´tt
K´r´s-k´r¡l a hÁd s a partok gy´ngyhÀz klÀrisaival.
Az utca ¢s a t¢r. A vÀros. A vilÀg.
Micsoda odvas aluljÀrÂk sarÀba rekedtek
a hetvenkilencszerhÀromszÀzhatvan´t napok.
S hogy t¡nd´k´l az egy amit majd itt hagyok.

ADAM MICKIEWICZ S„ K CíMþ
HATEZER-K°TSZçZHETVENNYOLC SOROS
DRçMAI K¹LTEM°NY°NEK
(KISS°) R¹VIDíTETT VçLTOZATA
(Bella IstvÀn fordÁtÀsa nyomÀn)

Bella IstvÀnnak

Benn¡nk most is sort Àllnak az ýs´k
Heted- ha nem ¢ppen szÀzhetediziglen
S mivoltunk ott hordtÀk mÀr ez ûs ýk
MÀs-vilÀgi zsigereikben
Kis¢rtenek minket mik¢ppen kis¢rtj¡k
Mi azokat akik majd nyomunkba t¢rnek
Nem tehettek ¢rt¡nk ä nem tehet¡nk ¢rt¡k
Csak kis¢rtet lehet a kis¢rtett
Lett¡nk akik voltak ä lesznek aki lett¢l
Nem gabalyodhatsz ki ebbûl a gabalybÂl
Elûtt¡nk utÀnunk ugyanaz a tett k¢l
S mindig ugyanaz a jaj szÂl
TudtÀk amit tudtak ä tudjuk akik tudjuk
De bÀr feledni is tudnÀ n¢ha-n¢ha
ötjaik utunkat mely nekik is Ãtjuk
ýs¡k ûseinek ivad¢ka
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IDýZAVAR
1
àR¢gi zeneÊ (?)
De hiszen ¢pp
Most vÀgÂdik ki az ajtÂ
°s hallga ¢s lÀtvÀny
A kromatika rûtvad palÀstjÀval a vÀllÀn
Bel¢p
Gesualdo
Venosa hercege

2
Ma szÀzhÀrom ¢ve sz¡letett
°s mintha mÀr szÀzharmincezer ¢ve
Meghalt volna
E virÀgjÀban szÀrat´rt
Fekete rÂzsa
(Dolorosa)
Szigliget, 1999. augusztus 14.
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Csiki LÀszlÂ

ALB°RLET
A k´ly´k
Elment a kutya.
Mari is elmegy.
Annyi, de annyi
hely lett.
Az utcÀrÂl reggel
bej´het egy gyermek.
A kutya barÀtja,
vagy Mari kisfia.
Mit kellene nekem
elmondania?
A kilincsre mutat:
ki a', ki a', ki a'?
¹rvendj, k´ly´k,
hogy nincs semmid itt,
Àrtatlan vagy tehÀt,
hidd, ne hidd ä
´cs¢det sem itt
nemzik vagy verik.
Eml¢ked sincsen,
¢s k¢rlek, ne legyen,
szagodat se hagyd
idegen helyeken.
Csak amÁg elalszom,
addig l¢gy velem.

A lev¢l
ºzent Mari,
hogy sz¢p ott az ¢g,
de ott sincsen
belûle el¢g,
adjam ki,
k¡ldjem minden¢t.
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ºzent Mari,
de nem Árt feladÂt ä
lehet a f´ld´n
egy postafiÂk,
odapet¢z a hûsszerelmes ¢s a pÂk,
oda ¡rÁti uszad¢kÀt
a tenger dagÀlykor,
f¢ny¢t a csillag,
s oda a betongÀtrÂl
hÃgyÀt, aki
kiÀllni bÀtor.
ºzent Mari:
jobb ott a parlag,
¢s ût hagyjÀk,
akÀrmit akarhat,
de akkor meg, k¢rdi,
mi a szarnak?

A szomsz¢dasszony
A gyermek (itt PistÀnak hÁvjÀk,
de lehet Benû, OszkÀr, ZoltÀn)
zÀrÂrÀig gubbasztott a postÀn,
mint egy menek¡lt kurd vagy tirpÀk.
H¢tkor mÀr falta a pÀrizsit
AnikÂnÀl, ¢s a falon Àt
hallottam, hogy egy langyos kÂlÀt
sz´rcs´gve, b´f´gve beiszik.
Hegelt olvastam konyhasz¢ken,
sok volt nekem, untam egy kicsit,
de az¢rt nem mertem oly nagyon.
Te nyeld csak, ´csi, a pÀrizsit,
k¡ldd Àt AnikÂt szomjan, ¢tlen,
s az eg¢sz Hegelt rÀd hagyom.
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Darvasi LÀszlÂ

SZEREZNI EGY NýT
Emilia Kastya is hÀborÃs szajhak¢nt kezdte, de Ãjabban Nagy Predrag oldalÀn jÀrt.
Csupa arany ¢s ¢kszer volt Emilia Kastya, ¢s olyan sz¢p, mint a halottak mosolya. De
¢n m¢gse f¢ltem tûle. Az ¢n apÀm sÁrÀsÂ volt, ez¢rt aztÀn az lettem ¢n is, meg se fordult
a fejemben, hogy vÀlaszthatok mÀs foglalkozÀst, lehetek, teszem azt, kamionsofûr, katona vagy csemp¢sz. Mifel¢nk minden mÀsodik ember csemp¢sz, mert ilyenek a viszonyok. Csakhogy ¢n a halottakkal mÀr r¢gen eljegyeztem magam, nem f¢lek tûl¡k,
se sz¢pnek, se csÃnyÀnak nem tartom ûket. Besz¢lek hozzÀjuk, dics¢rem ¢s korholom
ûket, olyanokat mondok nekik, hogy ej, ej, V ladimir Kozma, de kÀr volt Ãgy sietni,
vagy hogy Mara n¢ni, Mara n¢ni, hÀnyszor magÀra esett a telihold. Egyszer egy Mamia
nevü tÁz¢ves kislÀnyt temetett apÀm, aki az¢rt halt meg, legalÀbbis ezt mondtÀk BelgrÀdban, mert nûni kezdett a szÁve. Copfja volt, szÁnes masnija volt, jÂl eml¢kszem. BemÀsztam hozzÀ a nyitott koporsÂba, ¢s mell¢ fek¡dtem. °s akkor, ¢letemben elûsz´r,
jÂ lett. Nem nyÃltam a kislÀnyhoz, csak fek¡dtem mellette, mÁg v¢g¡l ki´ml´tt a magom, ¢s aztÀn elaludtam, azt hiszem, Ágy talÀlt rÀm a gyerek anyja, egy jakulevÂi bÀbaasszony. Nagy botrÀny volt, mert Mamia sz¡lei fel akartak jelenteni, azt sisteregt¢k
¢s ¡v´lt´tt¢k, hogy holtÀban becstelenÁtettem meg a kislÀnyukat, mire ¢n csak n¢ztem
rÀjuk, ¢s az jutott az eszembe, hogy a halÀl velem van, ¢s pontosan ekkor, igen, ekkor,
megszÂlalt a GibraltÀr rÀdiÂ.
Mondta, csak mondta a neveket.
Ismerûs´k ¢s ismeretlenek neveit hallottam, csakhogy mÀr mind halottak voltak,
de egykor, talÀn tÁz ¢ve, szÀz ¢ve, ezer ¢ve ezeken a f´ldeken kapirgÀltak, falakat emeltek ¢s kerÁt¢seket eszkÀbÀltak, itt tÀncoltak sz¢llel ¢s holdf¢nnyel, itt ´lelkeztek mÀglyarakÀssal, ¢s itt vackoltak el a hÂkupacok alatt, ¢s n¢ha, mint valami takarÂt, magukra hÃztÀk a csillagos eget, ¢s az alatt vacogtak tovÀbb. ögy tÁz ¢ve nem volt olyan
pillanat, hogy elhallgatott volna bennem a GibraltÀr rÀdiÂ. N¢ha ugyan halkabban
szÂlt, egyszer-k¢tszer eg¢szen elhalkult, de akkor sem teljesen. Magam se v¢lem ezt
term¢szetes Àllapotnak, s ûszint¢n szÂlva szenvedek is tûle, k¡l´n´sen azÂta, hogy szerelmes vagyok. Megfigyeltem, hogy Emilia Kastya Ãgy jÀr, hogy az Àrny¢ka folyton
tÀncol. Azt is megfigyeltem, hogy gyakorta szentjÀnoskenyeret rÀgcsÀl, ami pedig mifel¢nk a türhetetlen szenved¢ly jele. Hallottam azt is, s ez k¡l´n´sen tetszett, hogy
nyÀri napokon cukros l¢vel ´nt´zi a test¢t, s aztÀn kifekszik a forrÂsÀgtÂl fuldoklÂ ¢g
alÀ, s hagyja, hogy belepj¢k a legyek, darazsak. F¢s¡ltette mÀr a hajÀt a pÂpÀval is, ¢s
Emilia Kastya most Nagy Predrag oldalÀn jÀrt, de nem tünt k¡l´n´sebben boldognak.
°s ez erût ¢s rem¢nyt adott.
A mi Nagy Predragunk Milenka Carica egyik fûembere volt, ¢s hûs volt. Sokat munkÀlkodott JakulevÂban, sokÀig ¢lt egyetlen puskÀval a SzarajevÂt ´vezû hegyekben,
nyaranta jÀrt az AdriÀra cÀpavadÀszatra, ¢s maga mell¢ ÀllÁtotta a csemp¢szek fejedelmeit. ¹v¢ volt minden mifel¢nk, a templom, a temetû, a k´nyvtÀr ¢s az arannyal f´l¢kesÁtett Adria Restaurant. Nagy Predrag akkora hûs volt, hogy ¢vekkel ezelûtt ÁrÂkat
is vett, rÀadÀsul, ahogy ezt mondani szokÀs, k¡l´nb´zû stÁlusÃ ÁrÂk voltak ezek, mo-
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dernek ¢s az ûsi szavakat tudÂk, tanultak ¢s ´szt´n´sek, b´lcsess¢gre vagy ¢rz¢kis¢gre
hajlÂk, megvette ûket Nagy Predrag, ¢s a tekintet¢t, ezt nem tudom mÀsk¢nt mondani, bek´lt´ztette ezeknek az ÁrÂknak a lelk¢be, mert Nagy PredragnÀl senki se n¢zett
szebben a k´rny¢ken. PillantÀsÀtÂl begyÂgyultak a sebek, ha meg fÀjdalomra volt sz¡ks¢g, hÀt kinyÁltak, s v´r´sen l¡ktettek, mintha ¢ppens¢ggel el is szÀlltak volna a k´vetkezû pillanatban. JÂl tartja ezeket az ÁrÂkat Nagy Predrag, ¢s ha betegek lesznek, gondoskodik rÂluk. Sebeket ejt rajtuk a tekintet¢vel, aztÀn meggyÂgyÁtja ûket a tekintet¢vel. Ha valami lelki nyavalya lesz ÃrrÀ rajtuk, ami az ÁrÂknÀl olyan gyakori, addig
¢nekel nekik ¢s veri ûket, mÁg nyugodnak, s az Adria Restaurant valamelyik cs´ndes
pinceszobÀjÀban Ãjra alkotni nem kezdenek, eg¢szen m¢lyen, lent a f´ld alatt, akÀrha
Milenka Carica test¢ben tenn¢k.
Dolgoztam akkor is, jÂl eml¢kszem. MÀr t¢rdig a f´ldben Àlltam, amikor egyszerre
csak az arcomhoz ¢rt valami nagyon-nagyon finom dolog. Mintha a megfÀradt alkonyati sz¢l sz´vet¢bûl feslett volna ki egy f¢nyes szÀl. Leejtettem az ÀsÂt, ¢s a nadrÀgomba t´r´ltem a tenyerem. HosszÃ v´r´s hajszÀl szÀllt a homlokomnak, ¢s odaragadt. Hah, nevettem, hah, hah. Emilia Kastya elvesztette az egyik hajszÀlÀt. Hagytam
a sÁrt a fen¢be, ¢s rohantam hozzÀ. Ez persze nem volt k´nnyü dolog. KerÁt¢sek, kutyÀs
ûr´k, cs´ndes szavÃ, halÀlos mosolyÃ ¢rdeklûdûk mindenfel¢. Egy ûrnek meg kellett
Ág¢rnem, hogy ¢n fogom eltemetni. Egy mÀsik hivatalnok azt parancsolta, ha meghal,
titokban helyezzem a sÁrjÀba az ellens¢gei k¢p¢t, hogy odalent is legyen kit gyül´lnie.
V¢gre bel¢phettem az Adria Restaurant udvarÀba. Emilia Kastya a tornÀcon tÀncolt,
¢s f¢s¡lk´d´tt k´zben. °ppen csak rÀm villantotta a tekintet¢t. HÀborÃs szajhak¢nt
kezdte. Most meg Nagy Predrag oldalÀrÂl n¢zte az eget.
Persze bûs¢ges jutalmat vÀrsz, Szasa Grab, szÂlt, amikor megÀlltam elûtte.
Igen, Emilia Kastya, ¢rdekelnek a jutalmak, szÂltam halkan.
MostanÀban olyan furcsÀn ¢rzem magam, mondta.
F¡rk¢szve bÀmult. Erre szoktÀk azt mondani, hogy igyekezett bel¢m lÀtni. SzÂlt
bennem halkan, mint az ¢g, a GibraltÀr rÀdiÂ. A lÀny idegesen a hajÀba tÃrt.
Annyi aranyam van, amennyit akarok.
Tudom, Emilia Kastya, mondtam.
Ha kell, az ´sszes katona ¢rtem imÀdkozik.
Tudom, Emilia Kastya.
Az Adria Restaurantban egyszerre f´lhangzott a zene. Milenka Carica emberei zen¢ltek sÁrva, ahogy szoktÀk mostanÀban. Egy ÁrÂ, azt hiszem, Milorad BorzÂ volt a
neve, mert mÀr temettem rokonÀt, ¢ppen a restaurant csemp¢zett falÃ medenc¢j¢be
ereszkedett. A csemp¢kre Milenka Carica hûseinek a nev¢t ¢gett¢k, s a lÀtvÀny fantasztikus volt, mert mintha eleven, ¢lû nevek k´z´tt, akÀrha csillogÂ aranyhalak kÁs¢ret¢ben Ãszott volna az ember. Mert senki se higgye, hogy a mÃltat nem lehet f´ldÁszÁteni vagy kellemess¢ tenni. HÀt igenis lehets¢ges. Milorad BorzÂ Ãgy Ãszott, hogy
a nyakÀt jÂl kitartotta az aranylÂ nevekkel telefestett vÁzbûl. Fekete dog k´vette, puha
talpakkal, kint, a mÀrvÀnyos parton.
Ravasz embernek lÀtszol, Szasa Grab, szÂlt halkan Emilia Kastya, ¢s arcon ¡t´tt
aranyba ´lt´ztetett kez¢vel. Kiserkent a v¢rem, befolyt az ingem alÀ.
Nem vagyok ravasz, Emilia, csak szerelmes, mint a sz¢l.
Olyan furcsÀn ¢rzem magam, ism¢telte tünûdve.
A dog keservesen vonyÁtani kezdett, de Milorad BorzÂ Ãszott tovÀbb.
Most megyek, Emilia Kastya, el kell m¢g temetnem Pedrics gazdÀt, akinek bes´t¢t¡lt a szÁv¢ben.
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Nem tudtam ¢n, hogy lesz, mint lesz ezutÀn, mert t¢nyleg nem vagyok ravasz ember. Csak olyan, mint a t´bbi porfÃjÂ ¢s ¢gfalÂ, teszem a dolgom, n¢ha hÃs akad meg
a fogaim k´z´tt, n¢ha oktalanul sÁrok ¢s sajnÀlom magam, mÀskor meg csak botladozom a temetûm halmai k´z´tt, ¢s azt bizonygatom a borostyÀnnal befutott sz¡rke fejfÀknak, hogy ha nem is annyira jÂ itt, ahogy egyesek mondjÀk, az¢rt el lehet viselni.
°s k´zben sz¡ntelen szÂl bennem a GibraltÀr rÀdiÂ. Ha ezt valaki m¢gis furfangos
jellemvonÀsnak tulajdonÁtanÀ, vegye ¢szbe, hogy soha nem csaptam be senkit. De nem
az¢rt, mert k¡l´n´sebben becs¡letes vagyok. Hanem mert nem ¢rdekel a hazugsÀg.
°s a gyilkolÀs sem ¢rdekel. Legfeljebb, ha engem gyilkolnÀnak, az igen, egy kicsit, az
talÀn ¢rdekelne. Mert engem leginkÀbb a szerelem ¢rdekel.
Emilia Kastya mÀsnap Àjult el elûsz´r. Milenka Carica egyik hûs¢nek neve napjÀt
¡nnepelt¢k. Aranyba ¢s ez¡stbe ´lt´ztettek n¢hÀny nyÁrfÀt, udvarhÀzat ¢s k´rny¢kbeli
sz¡zet, koszorÃztak n¢hÀny ûsi helyen, ¢s amikor a dÁszsortüz eld´rrent az Adria Restaurant tornÀcÀrÂl, Emilia Kastya lassan lecsÃszott Nagy Predrag mell¢ a ragyogÂ
csemp¢re, ¢s mozdulatlan maradt. A szeme f´nnakadt, mint aki angyalt lÀtott. A keze
hideg volt, mint aki angyalt ¢rintett. A lÀba merev volt, mint aki angyalra l¢pett. Csak
az ´le volt forrÂ, mint aki valaki mÀsik emberre gondolt v¢gig az ¡nneps¢g alatt, mik´zben zen¢ltek Milenka Carica emberei, mik´zben els¡vÁtett¢k a szokÀsos Àtkokat,
mik´zben a fegyvereik cs´v¢t nyalogattÀk. Senki se tudta, mi a baja Emilia KastyÀnak,
csak ¢n, pedig nem vagyok ravasz ember. A f¡l¢be zen¢ltek, cukros vÁzzel kent¢k a
mell¢t, hÂnaljÀt sÂval melengett¢k, m¢zet csorgattak a szem¢rm¢re, de nem ¢bredt
f´l. Csak n¢hÀny nap mÃltÀn, amikor v¢gre eltemettem egy Aljosa Papa nevü fiatal
harcost, ¢s Ãgy elfÀradtam a munkÀban, hogy elbÂbiskoltam, el a sÁrjÀn, ¢s a homlokomon v¢gigmÀszott egy ravasz csiga. K¡l´n´s hetek j´ttek, pedig, mondom, nem
vagyok ravasz ember. Emilia Kastya rendre elvesztette az eszm¢let¢t, n¢ha tÀncmulatsÀgon, mÀskor meg az Adria Restaurant tornÀcÀn rendezett szavalÂesten. ElÀjult
Emilia tÀncolÀs k´zben. Kihullt a szÀjÀbÂl a szentjÀnoskeny¢r, elÀjult az Àrny¢ka ¢s a
homloka, elÀjult csupasz vÀllÀn a ragyogÂ kora d¢lutÀni f¢ny. AztÀn egy napon elj´tt
hozzÀm Nagy Predrag. Dolgoztam akkor is, mint rendesen. HÀt persze. Bora Kleinnek Àstam a sÁrjÀt, akinek elt¢vedt a test¢ben a sz¢l, ¢s elûbb meg´lte a nyelv¢t, aztÀn
a kez¢t, v¢g¡l pedig a szem¢t. K´v¢r ember volt szeg¢ny Bora Klein, jÂkora g´dr´t
kellett neki kaparni. Nagy Predrag Àllt a friss f´ldkupac mellett, nem szÂlt, csak f¢lrebillent fejjel n¢zett engem. A lÀba mellett kutya ¡lt, egy hatalmas dog.
Hallom, van egy rÀdiÂd, Szasa Grab, mondta v¢g¡l.
JÂl hallotta, uram, n¢ztem f´l rÀ, pedig nem vagyok ravasz ember. Csak ¢ppen tudtam, hogy rajtam nem fog a tekintete.
AztÀn mif¢le rÀdiÂ az, Szasa Grab?
°n csak Ãgy hÁvom, hogy a GibraltÀr rÀdiÂ.
SzÂval, mosolyodott el Nagy Predrag, halÀlrÀdiÂ.
ögy is lehet mondani, Predrag Ãr.
Mert mÀsk¢ppen hogy lehet mondani?
GyÂgyulÀst kÁvÀnok Emilia KastyÀnak, vÀlaszoltam.
Ravasz ember vagy te, Szasa Grab, nagyon ravasz.
Nem vagyok ¢n ravasz, Predrag Ãr, csak igen sok g´dr´t kapartam mÀr ki ¢letemben, prÂbÀltam meg most t¢nyleg ravaszkodni. Hanem rajta is vesztettem csaknem.
Nagy Predrag Ãr szûr´s keze a dog fej¢re ereszkedett.
Itt van ez a jÂ kutya, szÂlt halkan, szelÁden. A neve Szlava Caesar. Egy ¢jszakÀra
vigyÀznod kellene rÀ.
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N¢ztem a kutyÀra, mint a f´ldre, amibe nem lehet g´dr´t Àsni.
SzÁvesen megteszem, mondtam halkan.
Na, hÀt eridj¢l, Szlava Caesar, szÂlt Nagy Predrag, s a fegyvere cs´v¢vel fen¢ken
billentette a kutyÀt. De az Àllat mÀris visszahuppant. °s nyomban vicsorogni kezdett,
k´pte fel¢m a forrÂ, feh¢r habot. HiÀba erûlk´d´tt Nagy Predrag, a kutya nem j´tt
hozzÀm, ¢s nemhogy egyetlen ¢jszakÀra, de m¢g k¢t percre sem. TalÀn mert nem bÁrta
a halÀl szagÀt. TalÀn mert f¢lt tûlem. TÃlontÃl ravasznak gondolt. NetÀn butÀnak. Nekem ez mindegy. SzÂlt bennem halkan, mint az ¢g, a GibraltÀr rÀdiÂ, sorolta a neveket.
Nagy Predrag megragadta az ingem nyakÀt, ¢s olyan k´zelrûl sziszegett az arcomba,
hogy lÀttam az arany szemfogÀba karcolt halÀlfejet.
Nagyon ravasz ember vagy te, Szasa Grab!
Azzal le¡t´tt, ¢s elment.
Pedig nem vagyok ¢n ravasz ember, csak szeretek. Vagy mondhatnÀm Ãgy is, hogy
eny¢m a halÀl, ¢s eny¢m a szerelem. Nem tudom, honnan van ez a k¢pess¢gem, Ágy
szeretni, ennyire, ¢s mi¢rt, s fûk¢nt hogy egyesek, ha meg¢reznek is valamit a szenved¢lyem erej¢bûl, mi¢rt v¢lik ravaszsÀgnak a dolgot. Nem azt mondom, hogy tudok
szeretni. Aki ilyesmit tart magÀrÂl, hamarabb rohad el, mint a friss avar. Nem. °n se
tudok szeretni, csak ¢ppen a m¢rt¢ket nem tudom tartani. Mert m¢g a halottakon is
lÀtom, ez szeretett az ¢let¢ben, ez meg nem. Ez tudta a lelk¢t, ez r´ptette, ez meg nem
hasznÀlta. Szerelmes vagyok, ¢s annyira, hogy Emilia Kastya rendre elÀjul ettûl a szerelemtûl, mert k¢ptelen elviselni. Eg¢szen v¢dtelen lett, s hogy akarta, nem akarta,
vÀgyott-e erre a v¢dtelens¢gre, nekem mindegy. NyilvÀn û is szenved ettûl. Hogy enynyire szeretik. °s ¢ppen egy sÁrÀsÂ, Szasa Grab. NahÀt, hogy ¢ppen ¢n. Ment a piacra
Emilia Kastya, ¢s elÀjult. Hallgatta Milorad BorzÂ verseit, ¢s elÀjult. Szlava Caesarral
jÀtszott, ¢s elÀjult. így ment ez. Nagy Predrag sok p¢nz¢rt k¡lf´ldi orvosokat is hozatott, de ûk se tudtÀk kigyÂgyÁtani a lÀnyt. A legt´bb, amit elh¡mm´gtek, hogy levegûvÀltozÀsra lenne sz¡ks¢g. Elmenni New Yorkba, HÀgÀba, egy napot elt´lteni az ÃjjÀ¢p¡lû SzarajevÂban. V¢g¡l Ãjra elj´tt hozzÀm Nagy Predrag. A katonai terepjÀrÂ behajtott a temetûbe, Àtment n¢hÀny sÁrhanton. Nagy Predrag olyan sz¢pen szÀllt ki belûle, mint egy kirÀly.
Ravasz ember vagy, Szasa Grab.
Nem vagyok ravasz, Predrag Ãr, lihegtem a sÁrg´d´r m¢ly¢bûl. °ppen csak a fejem
lÀtszott ki az ¡regbûl. SzÂlt bennem halkan, mint az ¢g, a GibraltÀr rÀdiÂ. Nagy Predrag az arcomba rÃgta a f´ldet.
Ha Emilia Kastya m¢g egyszer elÀjul, megetetlek Szlava Caesarral.
RÀgyÃjtott egy szivarra, a g´d´rbe p´ck´lte a gyufÀt. Nem vagyok ravasz ember,
de jÂl tudtam, ez hiÀbavalÂ fenyeget¢s. Szlava Caesar gyerekszivecsk¢nyit se harapna
ki belûlem, mert annyira undorodik tûlem. AztÀn meg Ãgy sejtettem, hogy Szlava
Caesar szint¢n szerelmes.
°rtem, Predrag Ãr, bÂlintottam m¢gis.
Nem tudtam, hogyan lesz, mint lesz. Nem is terveztem, csak vÀrtam, annyira szerelmes voltam, hogy azt gondoltam, vÀrakozni is el¢g. °s egy napon Nagy Predragnak
s¡rgûsen d¢lre kellett utaznia. A testv¢rei hÁvtÀk, akikre rÀ akartak omlani a hegyek,
akiknek a kertjei alatt t¡zek gyÃltak, akiknek a tavaibÂl loptÀk a hullÀmokat. Nagy
Predrag v¢gigtÀncolt egy ¢jszakÀt, ¢hes vadmacskÀt varratott a zsÀkjÀba, belef¢s¡ltetett a bajuszÀba n¢hÀny m¢het, ¢s ment. LÀttam a temetûbûl, hogyan hajtanak ki az
udvarhÀzbÂl a katonai dzsipek. L´v¢sek d´rrentek, kurjongattak is n¢hÀnyan, aztÀn
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cs´nd lett. Telihold volt. SzÂlt halkan a GibraltÀr rÀdiÂ. °s ¢n temettem, mert temetnem kellett, hanem n¢hÀny nap mÃlva remegve, sz¢delegve, az ÀjulÀs hatÀrÀn imbolygott be a temetûbe Emilia Kastya. Eddig kellett vÀrnom. S nem tovÀbb. °jszaka
volt. SzemrehÀnyÂn n¢zett rÀm Emilia Kastya. Remegett az ajka, csupasz vÀlla vilÀgÁtott az ¢jben.
Mit akarsz tûlem, Szasa Grab?
T¢ged akarlak, Emilia Kastya, mondtam.
Mintha foltos ablak¡veg m´g¡l bÀmult volna. A szÀjÀba vette a k´rm¢t, ¢s rÀgta
tanÀcstalansÀgÀban. Nem tudtam, hogy a mük´rm´ket is szoktÀk rÀgni a nûk.
De hÀt mi¢rt pont ¢n, Szasa Grab?
Csak azt szeretn¢m, mondtam, mik´zben a nadrÀgomba t´r´ltem izzadÂ tenyerem,
hogy sikoltozz k´zben. Vagy kiabÀlj. °nekelj nekem. Legy¢l nagyon hangos, arra k¢rlek sz¢pen, Emilia Kastya.
°n n¢mÀn szeretem, ellenkezett Emilia Kastya.
Velem elûbb hangosan kell. Nagyon hangosan. Olyan hangosan, hogy halkuljon el
minden mÀs. °rted?
°rtem, mondta Emilia Kastya, s le¡lt egy frissen kihÀnyt f´ldkupacra. LedobÀlta
magÀrÂl az aranyat, mind a sÁrg´d´rbe dobÀlta. K´nnyü, nyÀri ruhÀjÀbÂl, melyen g´r´g fecsk¢k kergetûztek, Ãgy bÃjt ki, hogy jÂszerivel meg sem mozdult a vÀlla. MezÁtelen volt Emilia Kastya, de m¢g nem mosolygott.
Nem vagyok ravasz ember, mondtam tehÀt.
Emilia Kastya elmosolyodott v¢gre, ¢s Ãgy dûlt hÀtra, lassan ¢s Âvatosan, hogy f´lkÁnÀlt mindent, amit f´lkÁnÀlhatott. Nem azt mondta, hogy a teste az eny¢m, hanem
hogy segÁt bÀrmiben. °s, azt hiszem, ez volt a legt´bb. RÀereszkedtem, ¢s odatettem
a tagomat, ahol kinyÁlt nekem. Belementem a hÃsÀba. °s benne voltam, ¢s nem mozdultam. JÂ volt, hogy benne vagyok, ¢s hogy az is el¢g. TalÀn kicsit f¢ltem is. Nem kell
mozogni, benne kell lenni egy mÀsik emberben, sokÀig, mozdulatlanul. SzÂlt halkan
a GibraltÀr rÀdiÂ, sorolta a neveket. Emilia Kastya f¢lrefordÁtotta a fej¢t, ¢s hangosan
lihegett. Rajta voltam, benne a hÃsÀban, furcsa ¢rz¢s fogott el. Hogy nem vagyunk
egyed¡l. Hogy amikor ilyet csinÀl az ember, mindig n¢zik odafentrûl.
Nem vagyunk egyed¡l, mondtam.
Hallom a rÀdiÂdat, Szasa Grab.
Isten n¢z benn¡nket, Emilia Kastya.
Hallom a rÀdiÂdat, Szasa Grab!
Hallom! Hallom! Hallom!
V¢g¡l hajnal is lett. Gomolygott f´l´tt¡nk a pÀra. HÀt persze. Arra gondoltam, lesz
m¢g az ¢letemben olyan pillanat, amikor nem hallom a GibraltÀr rÀdiÂt. Egyetlen
ilyen pillanat lesz, ¢s az is el¢g lesz. Az talÀn megnyugtatna. Az volt a tervem, a vÀgyam,
hogy Emilia Kastya segÁt nekem. Rosszul sejtettem. Vagy nem is tudom. Mert ott az
¢jszakai ¢g alatt, mik´zben benne voltam a lÀny test¢ben, mik´zben azt bizonygattam
neki, hogy nem vagyunk egyed¡l, mik´zben û sikoltozott, szavalt ¢s ¢nekelt, ny´sz´rg´tt ¢s fuldoklott, ¢ppen Ãgy, ahogy k¢rtem tûle, valami t´rt¢nt a GibraltÀr rÀdiÂval.
A rÀdiÂ egyszer csak bemondta Emilia Kastya nev¢t. A lÀny hirtelen megmerevedett.
Isten veled Szasa Grab, lehelt az arcomba.
°s a GibraltÀr rÀdiÂ Ãjra bemondta Emilia Kastya nev¢t, pedig ez nem volt szokÀsa,
mert annyi n¢v ny¡zs´g, lebeg ¢s ÃszkÀl a mÃltban, hogy nincs hely ¢s idû a GibraltÀr
rÀdiÂban ism¢telgetni vagy kiv¢telezett helyzetbe hozni egyiket a mÀsik kÀrÀra, gon-
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doltam, eddig legalÀbbis, Àm amikor mÀr vagy szÀzadjÀra mondta be a GibraltÀr rÀdiÂ
Emilia Kastya nev¢t, tudtam, hogy ez visszavonhatatlan. TalÀn amirûl Àlmodoztam.
D¢lelûtt volt akkor mÀr, mert fÀjt a hÀtam.
çstam a sÁrt, ¢s hallgattam a GibraltÀr rÀdiÂt. °s egyszer csak meglÀttam a t¢tovÀn
k´zelgû lÀbakat meg a kutya fesz¡lt, harapÀsra k¢sz pofÀjÀt, ¢s n¢hÀny pillanat mÃlva
mÀr ott is Àllt mellettem Milorad BorzÂ, az ÁrÂ, ¢s Szlava Caesar, a fekete dog. BÀmultÀk
a lÀnyt, bÀmultÀk szerelmemet, Emilia KastyÀt, akit a f´ldre fektettem. Milorad BorzÂ
bÂlintott, s cigarettÀra gyÃjtott. AztÀn a kutyÀra mutatott.
Csak egy ¢jszakÀra fogadtam be, mondta halkan.
Szlava Caesar Ãgy n¢zett rÀnk, mintha ¢rten¢ az emberi besz¢det. Emilia Kastya,
Emilia Kastya, Emilia Kastya, szÂlt a GibraltÀr rÀdiÂ. A kutya megnyalta az ÁrÂ kez¢t,
aki erre idegesen a hajÀba tÃrt. A homlokÀt d´rzs´lgette.
Ez t¢boly, mert t¢nyleg csak egyszer, ism¢telgette.
Hirtelen lehajolt hozzÀm. Igyekezett Ãgy suttogni, hogy csak ¢n halljam.
Mondd el, Szasa Grab, hogyan csinÀlod. K¢rlek sz¢pen, mondd el. TalÀn ha egyszer
elÀjulna, el tudn¢k menek¡lni tûle.
SzÂlt bennem a GibraltÀr rÀdiÂ, ism¢telgette Emilia Kastya nev¢t. MotorzÃgÀs ¢s
vad, szomorÃ zeneszÂ hallatszott a k´zelbûl, Ãgy lehet, vissza¢rkezett Nagy Pregrad
¢s kÁs¢rete. Visszaj´tt a hûs, a hegyek Àllnak, csendesek a kertek, a tavak hullÀmoznak.
Most tehÀt el kell temetnem Emilia KastyÀt. S ahogy a lÀny teste alÀ nyÃltam, k´zel
ker¡lt a kutya pofÀja. Szlava Caesar az ÁrÂt, Milorad BorzÂt bÀmulta.
Milorad BorzÂ, Milorad BorzÂ, Milorad BorzÂ, hallottam a kutya fej¢bûl.
°s k´zben sÁrt Szlava Caesar.
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A k¢pernyû elûtt ¡ltem, amikor megszÂlalt a telefon.
ä Szijja! ä Ágy ejtette, csettintûsen, a szÂ v¢g¢t felkunkorÁtva. ä Szijja, szÁvem, pattanj,
mert hÀrom perc mÃlva ott vagyok!
ä Te mindig az utolsÂ pillanatban. Mindig rohanvÀst. MÀr azt hittem, elÃszott az
eg¢sz. JÂl van, r´gt´n ´sszekapom magam, ¢s rep¡l´k ä Ágy ¢n, boldogan, mert haza
akartam lÀtogatni, napok Âta gy´t´rt az anya utÀni vÀgy. K¢pes voltam bebÃjni a molyette, fekete berlinerkendûm alÀ, ¢s szipogni utÀna.
M¢g egy utolsÂ pillantÀst vetettem a monitorra, ahol fodrosan, egyenletesen h´mp´lyg´tt a sz´veg, sz¢lesen, mint otthon a Duna ä sajnÀltam lezÀrni. V¢gre valami tetszett, megkapott ez a halottak napi jelenet, a bÀcskai temetû hangulata: gyertyalÀngok
´rv¢nyei a s´t¢ts¢g foglalatÀban, a kovÀcsoltvas kapu elûtt az albÀn s¡ltgesztenye-Àrus,
ahogy villÀmgyors mozdulattal sodor t´lcs¢rt az ÃjsÀgpapÁrbÂl, ¢s literes m¢rûvel belezuttyantja a kormos szemeket ä ¢rzem a tenyeremben a t´lcs¢r meleg¢t, szimatolom
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az ¢des, ¢gett illatot ä, a szerb gyertya´ntû a ceruzav¢kony, sÀrgÀsbarna gyertyaszÀlaival, a magyar m¢zesbÀbos n¢ni, aki selyemcukorkÀt, t´r´km¢zet is Àrul, vilÀgos van a
s´t¢tben, izzik a rost¢ly alatt a parÀzs, bÀmulom a piros celofÀnos m¢cseseket, morzsolom a pikkelyes geszteny¢t, fekete Àramlatok Ãsznak a lÀngtengerben, cs´ndes
most a n¢p, hajlong, ´sszekulcsolja a kez¢t. Harangoznak? LegutÂbb ¢ppen Zolival
suhantunk el a halottak napi temetû elûtt, feljajdultam a gy´ny´rtûl, hogy minden
olyan, mint r¢g, megÁg¢rte, hogy visszafel¢ megÀllunk, de persze nem Ágy t´rt¢nt, rohant, mint mindig. Meg addigra mÀr csak n¢hÀny magÀnyos f¢nytÂcsa csillogott. Lekapcsoltam a g¢pet, rohantam ¢n is a f¡rdûszobÀba, gyorsan kifestettem a szemem,
kirÃzsoztam a szÀm, mÀr hallottam lentrûl a dudaszÂt, f¢sü, pÃder, tÀska, Ãtlev¢l, kabÀt, lehuppantam a napsÀrga kocsiba, az el¡lsû ¡l¢sre, keresztbe tettem a lÀbam.
ä SzÂval m¢gis megy¡nk? Az irodÀban ¢n nem kellek, ugye? Mert most, Ãgymond,
privÀtim tartok veled. SzÀz ¢ve nem lÀttam anyÀmat.
ä Ker¡l¡nk-fordulunk. Mindenesetre f´lj´ssz velem, aztÀn majd meglÀssuk.
ä A hitel¡gylet?
ä Mhm. A V¢sÂ be van sÂzva.
ä Megj´tt a p¢nz? Vagy meg tudod neki magyarÀzni?
ä A hitelt nem kell visszafizetni. De a p¢nz is meglesz, j´vû p¢ntekre Ág¢rt¢k a zsidÂk.
LetÀrgyaljuk gyorsan, aztÀn veret¡nk haza.
MÀr nem csodÀlkoztam ilyeneken, hogy àa hitelt nem kell visszafizetniÊ, belenyugodtam, hogy a bank¡gyekben minden lehets¢ges, a legk¢ptelenebb dolgok, egy ¢rt¢ktelen ¢rt¢kpapÁr¢rt p¢ldÀul àteljess¢ggel legÀlis ÃtonÊ befuthat a Hatalmas Nagy
¹sszeg, ennek lÀzÀban ¢gt¡nk mÀr k¢t ¢ve, Zoli meg ¢n, a àgeneral deputy managerÊ
¢s botcsinÀlta szerbän¢met tolmÀcsa, ¢lû nyelve.
Mr. ZoltÀn Husz Deputy General Manager, Wayoming (sic!) USA ä ez Àllt a nemessz¡rke
n¢vjegy¢n, melyre egy timpanon volt nyomtatva BELL US LTD. c¢gjelz¢ssel, a csÃcsÀn
verdesû szÀrnyÃ madÀr, csûr¢ben kÁgyÂval. Sohasem mondtam ki, de sejt¢sn¢l bizonyosabban tudtam akkor mÀr, k¢t ¢v ismerets¢g, barÀtkozÀs, ¡zletel¢s ¢s r´pke szerelmi ¢let utÀn, hogy a sz¢p nevü àBELL US LTD.Ê, amit k¡l´nf¢le szerzûd¢sekre,
¡zleti levelekre, faxokra, ajÀnlatokra, jegyzûk´nyvekre ezerszer leg¢peltem, egyszerüen nem l¢tezik. Lehet, hogy egy amerikai nagybÀcsi kegyes ajÀnd¢kak¢nt bejegyezt¢k valahol Wyomingban, de csak a neve van, c¢g nincs. çm ezen sem volt mit csodÀlkozni, mert lÀttam, hogy az ¡zleti ¢letben is minden lehets¢ges, anything goes, az àEnteriûrÊ nevü pompÀs c¢g a RÂmai-parton p¢ldÀul egyÀltalÀn nem irodabÃtorral kereskedik, hanem egy PÀrizsban sz¢kelû àp¢nz¡gyi csoportÊ-nak k´zvetÁt. Onnan kapja
Zoli a fû instrukciÂkat, a RÂzsÀn kereszt¡l, ezt is sejtettem.
ä F¢l a V¢sÂ bÀcsi?
ä Fingja sincs az ´regnek a bank¡gyekrûl. Lefoglalta a mütrÀgyÀt, amit BoszniÀba
k¡ldt¡nk.
ä El fogod tudni magyarÀzni neki? Gondolom, ez szÀmÀra el¢g megfoghatatlan. ý
r¢gi vÀgÀsÃ kereskedû. A mütrÀgya, az legalÀbb tapinthatÂan van. De egy ilyen ´sszetett hitelkonstrukciÂ...
ä Ez¢rt kellesz te is, hogy beleverj¡k a fej¢be.
ä Nem lesz k´nnyü. Ha valaki ennyire retteg, hogy Àtverik...
ä Semmi oka sincs rÀ, hidd el.
Hinni hittem, hittem ¢n Zolinak idestova k¢t ¢ve. Igaz, az utÂbbi f¢l ¢vben mÀr
nem hittem, csak bÁztam benne, ¢s elfojtottam a k¢telyeimet. Hisz nem ¢rtettem a vir-
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tuÀlis tranzakciÂkhoz. Engem nem ¢rdekel a Hatalmas Nagy ¹sszeg, nekem fizesse
ki a tÁzezer forintomat, de ha ne adj' isten bej´n neki, ha megt´rt¢nik a csoda... Mi¢rt
ne. Amit ¢n csodÀnak ¢rzek, azon û ¢jt nappallÀ t¢ve dolgozik, ny¡zs´g, telefonÀl, iratokat fordÁttat velem szÀzszÀmra, faxol, vezet, rep¡l, tÀrgyal sz¡ntelen.
Ez varÀzsolt el az elsû idûkben: ahogy ez a f¢rfi akar. Lobog benne a vitalitÀs, de
nem Ãgy, mint bennem, aki a bÃskomorsÀg meg az egzaltÀciÂ k´z´tt hÀnyÂdom, ¢s
szesz¢lyekk¢ foszlik sz¢t a lelkierûm, ez a f¢rfi az akaratÀval magÀhoz igazÁtja az ¢letet,
ez alapozza az egzisztenciÀt ¢s ¢pÁt, mÁg ¢n szertelenkedem. SzÂ mi szÂ, f´ltalÀlta magÀt
a kapitalizmusban. Hol bizniszmennek, hol menedzsernek, hol bankÀrnak, hol k´zvetÁtûnek titulÀltÀk, û is hol ennek, hol annak mondta magÀt, nem lehetett tudni, voltak¢ppen kicsoda-micsoda, de lÀttam, hogy a legt´bb partner is ilyen, nem lehet pontosan meghatÀrozni, mi a szakmÀjuk: csinÀljÀk vagy csinÀlni akarjÀk a p¢nzt. Ez van.
BÀmultam, mint borjÃ az Ãj kapura. A betüim rengeteg¢vel, k´nyveimmel, iromÀnyaimmal egy¡tt olyan szeg¢ny voltam, mint a templom egere ä Zolival szemben mindig csupa Àllathasonlat jutott eszembe magamrÂl ä, ha csak rÀgondoltam financiÀlis
helyzetemre, pÀnikba estem, ´sszeszorult a gyomrom, a fejembe sz´k´tt a v¢r, Ãgyhogy inkÀbb struccpolitikÀt folytattam ez ¡gyben. Idûnk¢nt azonban felordÁtott a
p¢nz, mint BÀlÀm szamara. Ilyenkor megembereltem, ¢sszerüsÁteni akartam magam.
Zoli volt az egyetlen kapaszkodÂm: megÁg¢rte, hogy rendbe teszi a sz¢nÀmat. BiztosÁtani fogja a meg¢lhet¢semet. Bevezet az ¡zleti ¢letbe.
KÁvÀncsi is voltam erre az Ãj vilÀgra, meg rettegtem, hogy kihullok a rosta likÀn.
Elpusztulok, mint a t¢li l¢gy. Az ¢lni akarÀstÂl dobbant a szÁvem, amikor egyszer csak,
egy sz¢p kora tavaszi napon betoppant hozzÀm az ¡zletember, ¢s j´vût ajÀnlott. Bizony
jÂlesett, ahogy ez a f¢rfi vezet: hatÀrozottan, de lazÀn fogja a kormÀnyt, a mÀsik kez¢ben a mobiltelefon, a h¡velykujjÀval t¢vedhetetlen¡l nyomkodja a parÀnyi, foszforeszkÀlÂ gombokat, Amerika, EurÂpa... vagy az ¢n combomon zongorÀzik.
Dehogy akartam a szeretûje lenni. Nem is tetszett. Ki nem Àllhattam a Picasso-nyakkendût, az arany nyakkendûtüt, a szÁnes zakÂkat, az arany nadrÀgszÁjcsatot, mely m¢lyen a pocak alÀ vÀjÂdik, a szigorÃra szabott Lenin-szakÀllt, lÀbÀn a mokaszint, az ostoba hÁmvicceit ä mi a k¡l´nbs¢g a nû meg a tyÃk k´z´tt, hehehe ä, meg alacsonyabb
is volt nÀlam, k´pc´s is, taszÁtott a hetyke, c¢ltudatos jÀrÀsa, az eg¢sz menedzserimidzs, a t´k¢letes magabiztossÀg, a megjÀtszott mindentudÀs. çtlÀttam rajta, mik¢nt
ÀtlÀtott rajtam û is. Csakhogy a szÁve. °reztem benne azt a beregdarÂci konok k´lyk´t,
akinek a nagyapja szeg¢ny zsidÂ boltos volt tucatnyi gyerekkel, az apja meg hatgyerekes, szakmunkÀs proli; akit csÃfolnak, mert û a legkisebb, aki nekimegy a nagyoknak, akkor is, ha megverik. MeghÂdÁtott az utÂpiÀs lelke ä hisz a maga mÂdjÀn ez
¢ppÃgy a fellegekben jÀr, l¢gvÀrakat ¢pÁt ä spekulÀl ä, mint ¢n, nem kev¢sb¢ szenved¢lyesen, j´ttem rÀ csakhamar. Igen Àm, de û ALAPOT ä p¢nzt ä is fog teremteni az
¢lethez.
Hogy a p¢nz az alap ä a rendszervÀltÀs Âta minden egyes nap ezzel kÂlintott fejbe;
tiltakoztam, megr¢m¡ltem, ´sszecsuklottam, feltÀpÀszkodtam. M¢g a pszicholÂgusom
is kiebrudalt, mert elfogyott a p¢nzem. A gyerek mindennap p¢nzt k¢rt. A papa k´lt´tt. °n meg Ártam. Egy ¢vig dolgoztam a halottak napi prÂzÀn.
ä A kurva ¢letbe! ä f¢kezett le Zoli a solti kanyarnÀl.
ä Ugye megÀllunk a lila hÀznÀl? ä hÁzelegtem.
VÀlaszul a t¢rdemre tette a kez¢t. F´ljebb mÀr nem merte, mert mÀr r¢g elvÀgtam
viszonyunk k¢nyes szÀlÀt. Ahogy fellobbant, olyan gyorsan ki is aludt a szalmalÀng;
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n¢mi megrÀzkÂdtatÀs ÀrÀn belÀttam, hogy k¢pzeletben ÀtszÁneztem ût, kinagyÁtottam
a lelk¢t, elvesztettem a valÂsÀg¢rz¢kemet megint. Az ´rd´g vigye el, nem tudom, hogy,
de folyton csal ez az ember, ´nmagÀt is becsapja, adja a nagyot, stilizÀl, ´nk¢nyeskedik
mindig: itt tÃl markÀns vonalakat hÃz, ott sumÀkolva Àrny¢kol, amott kacskaringÂsan
kanyarint, ¢s û sem tudja, mit hallgat, mit fojt el, hol siklik f¢lre, hol lyukasztja ki a
papÁrt a ceruzÀja. T´bb dologban magamra ismertem, de ilyesmiket firtatni vele nem
lehetett, hiÀnyzott belûle az ´nreflexiÂ k¢pess¢ge ¢s k´vetelm¢nye, meg a sz¡ks¢ges
meghasonlÀs. T´rte az utat a kapitalizmus sürüj¢ben, naivan, m¢gis sz¡n´s-sz¡ntelen,
a legk¢ptelenebb mÂdon fondorkodva, nyakasan szÀmÁtgatva ä tiszta lelkiismerettel.
MÁg ¢n ÀllandÂan f¡st´lg´k, ¢g a bûr´m a f´lderÁtett ¢s f´l nem derÁtett v¢tkeimtûl,
javÁtan¢k, ´sszezavarodom ¢s hibÀzom megint, ez minden reggel frissen, f¡rg¢n, vasalt ingben pattan, ugrik az Opel AstrÀjÀba, int¢zkedik, tervez, szervez, koncipiÀl. Az
Àt¡tû akarata, a hite, ami eleinte elbüv´lt, ¢pp az lett k¢sûbb k¢ts¢ges: ¢n lÀtom, hogy
nem tudom, hol s mi a m¢rt¢k, de ez a f¢rfi maga alakÁtja, ¢s szilÀrdan hiszi, hogy
helyesen jÀr el. Egyvalakinek engedelmeskedik, a rÂmai-parti RÂzsÀnak, illetve a f´l´ttes àpÀrizsiaknakÊ ä a àzsidÂknakÊ, ahogy mondani szokta. °n meg ûneki. NahÀt,
lend¡lj¡nk csak bele! Menj¡nk, û tudja, hova! Bizalmat parancsoltam magamra.
Pedig az a RÂzsa, istenem! Olyan, mint egy mohÂ h´rcs´g. K´v¢r, faggyÃsÀrga bûrü, aprÂ fogai vannak ¢s pirinyÂ savÂszeme, a pocakjÀn megfesz¡l az arany ÂralÀnc.
Egy miniatür, fekete Lenin-mellszobor Àll az ÁrÂasztalÀn, sima, kopasz koponyÀja teny¢rbe kÁvÀnkozik, alatta pedig, fektetve, egy Krisztus-ikon, furn¢rlemezre kasÁrozva,
egek! A falon posztsz¡rrealista festm¢nyek; hatalmas tojÀs hegyormok k´z´tt, vigyori,
biciklizû çmorok. °s az eg¢sz iroda teli vitaminnal, m¢regtelenÁtû tablettÀkkal, term¢szetgyÂgyÀszati k¢szÁtm¢nyekkel: Herbalife, Centrum, csipkebogyÂ-sürÁtm¢ny, gyÂgyteÀk. çramvonalas, f¢mvÀzas bûrsz¢kek, ultramodern, meggyfa ÁrÂasztal. Az iratok k´zt
egy piros alma, amott egy banÀn. A pasas meg sÀrgul, majd sz¢tpattan a koleszterintûl.
így sz¢d¡ltem majdnem minden irodÀban, hol egy villamos mini sz´kûkÃton akadt
meg a szemem, hol egy hatalmas fotÂrealista festm¢nyen, melybe egy mÀsik fotÂ volt
belefestve, hol aranyrÀmÀs csalÀdi f¢nyk¢peken: nagyapa az unokÀjÀval, szent csalÀd.
Az egyik banki tÀrgyalÂteremben hadirep¡lût ÀbrÀzolÂ szobrot lÀttam, a mÀsikban
Szent SzÀvÀt, a harmadikban Slobodan MiloôeviÔ ¢letnagysÀgÃ portr¢jÀt.
ä A te lila hÀzad! ä mondta Zoli gy´ng¢den.
Az ¢n lila hÀzamat idûk´zben feh¢rre meszelt¢k, de Àt¡t´tt a korÀbbi szÁn, amitûl
hullafoltos lett a cs´pp, magÀnyos bÂd¢ a hatÀrban. K´r´tte sehol semmi, csak a messzi
tÀvolban sejlenek az erdûk. LILAAKçC ä ez dÁszelgett immÀr v¢rpiros betükkel a kapubejÀrÂn. Az¢rt szerettem ezt a kis kocsmÀt, mert ilyen v¢dtelen¡l abszurd. ögy roskadt az ¡res sÁksÀgban, mint egy kutyaÂl. Meg a kutya miatt szerettem, meg is Ártam
egyszer a Kormost, az ûsz szûrszÀlakkal a bundÀjÀban, amint a csû alakÃ vaskÀlyha
elûtt szunnyad el¢gedetten, n¢ha rÀndul egyet a lÀba. MegrendÁtett a kutyaboldogsÀga. Megd¢delgettem a k´lykeit, odaadtam nekik a kÀv¢m mellûl a tejszÁnt.
ä JÂ napot! ä kurjantott Zoli ¢lesen, de most nem j´tt elû a Kormos, ¢s az ondolÀlt
hajÃ kocsmÀrosn¢ is csak percek mÃlva battyogott elû a bÂd¢ hÀtsÂ helyis¢g¢bûl, sÀpadt, k´z´ny´s arccal, dobk¢nt fesz¡lû hassal.
ä HÀt a kutya? ä k¢rdeztem r´gt´n. Hült helye volt a kÀlyha elûtt.
ä Lelûtt¢k ä vonta meg a vÀllÀt az asszony.
ä Hogyhogy?
ä A vadÀszok. Kutyal´v¢s volt. Olasz vadÀszok jÀrnak erre, nem volt szarvas, kutya-
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l´v¢st rendeztek megint. Olyankor nem n¢zik, hogy van-e gazdÀja a kutyÀnak vagy
nincs.
ä Kutyal´v¢st?!
ä Kell nekik a kutyabûr. Dobnak az a legjobb. OlaszorszÀgban jÂ Àra van. Szeg¢ny
Kormos. JÂ eger¢sz volt. Idehordta nekem az egereket meg a patkÀnyokat a k¡sz´bre,
sz¢p sorjÀban. A k´lykei is odalettek egy szÀlig.
ä Maga nem f¢l itt egyed¡l? ä k¢rdezte Zoli k¢t telefon k´zti sz¡netben.
ä ç. K¡l´nben is megÁg¢rte a f¢rjem, hogy vesz nekem egy mobiltelefont ä n¢zett
sÂvÀran a Zoli mobiljÀra.
ä HÀt a baba?
ä HÃsv¢tra vÀrom. HÃsv¢ti baba lesz.
Magukban villogtak az Ãj jÀt¢kautomatÀk, szemezett vel¡k a mennyezet alÂl a t¢v¢.
KibÁrtam, hogy ne hÃzzak le egy pÀlinkÀt. Elszorult a szÁvem az¢rt a kutyÀ¢rt pedig.
Hisztiztem is, amÁg a kocsi fel¢ ment¡nk, szidtam a digÂkat, a vadÀszokat, az eg¢sz
dobipart.
ä M¢g jÂ, hogy leÁrtam a Kormost ä mondtam az ¡l¢sre huppanva.
ä Engem mikor Ársz le? ä n¢zett rÀm oldalvÀst û kac¢ran.
ä Majd ha belend¡lsz megint. Az utÂbbi idûben pang az ¡zlet.
ä Tudod, kicsim, vÀrjuk a p¢nzt.
ä Mindig csak holnap, meg j´vû h¢ten, meg holnap.
ä Most Ág¢retet tettek a zsidÂk, hogy j´vû p¢nteken meglesz. MÀr ki is adtÀk a pÁ
ordert.
ä °s akkor megy¡nk PÀrizsba?
ä Megy¡nk. °s r´gt´n beindÁtjuk a mÀsik akciÂt, tudod, az Àllamk´lcs´nt, amit fordÁtottÀl. Az hÃsz ¢vre szÂl, rendbe lesz hozva Bosznia. AutÂutak, kÂrhÀzak, bÀnya, kûolaj-finomÁtÂ, benzinkutak, diszkontok, vÀmmentes zÂna, malom... °n meg te lesz¡nk
az ¡gyint¢zûk. Bekapcsoljuk a magyar vÀllalatokat, az ¢pÁtûipart, a malomipart, Àtfolyassuk a zsidÂ tûk¢t.
ä Ezt mind a RÂzsa Àltal?
ä ý az oroszok fel¢ is tud k´zvetÁteni. Meg SvÀjc fel¢ is.
ä Fantasztikus.
ä Csak ehhez az kell, hogy stabilizÀlÂdjon mÀr BoszniÀban a politikai helyzet, mert
Ágy tÃl nagy a kockÀzati faktor. A zsidÂknak nagyon komoly szÀnd¢kaik vannak.
Nem szerettem, amikor ezt Ágy mondta, hogy àzsidÂkÊ. àLeszÂltak a zsidÂkÊ, àa RÂzsa tÀrgyalt a zsidÂkkalÊ, àazt k¢rik a zsidÂkÊ... Mindig megrÀndult bennem ilyenkor
egy ideg. Micsoda dolog, bÀr sosem besz¢lt rÂla, hallottam, hogy zsidÂ az û apja is,
meg egy¢bk¢nt is utÀlom ezt a mÁtoszt vagy mÀniÀt, mely a zsidÂk meg a tûke ´r´k
frigy¢t hirdeti. °s egyszer talÀltam a kocsiban egy antiszemita lapot, kiugrott a szemem, azt Árta benne, hogy nem is volt holocaust, ordÁtani kezdtem, te rohad¢k, te
barom, fasiszta, vastag bûrü maffiÂzÂ, h¡lye macsÂ, de û azt mondta, nem tudja, hogy
ker¡lt oda, valaki ott felejtette azt a vackot.
ä Nem vagyok maffiÂzÂ, sosem is ¢rdekelt a maffia, mÀr mondtam ä mondta.
HÀt valÂban nem volt gazdag, nem jÀrtunk elit helyekre, a fogÀhoz verte a garast.
BenzinkutaknÀl szeretett kÀv¢zni, a nonstop neonf¢nyben, csûvÀzas asztalkÀnÀl ¡lve
vagy az Àrukat n¢zegetve. N¢ztem, milyen kedvtelve n¢zi a t´m´tt gondolÀkat, a plafonrÂl cs¡ngû tarka bÂvlit, az Àrucikkek sz¢pen elrendezett ¢pÁtm¢nyeit. Mint valami
vilÀgkiÀllÁtÀst. Sosem vett semmit, csak leolvasta az Àrakat, mint a mÃzeumban a fest-
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m¢nyek cÁm¢t a mükedvelû. N¢ztem, hogy simogatja a szem¢vel ezt az Ãj vilÀgot, ´r´m¢t leli abban, hogy minden kaphatÂ. Voltak¢ppen hazafi volt û, az Ãj, polgÀri
MagyarorszÀg hÁve, orszÀg¢pÁtûnek hiszi magÀt, a j´vû ember¢nek, akinek a gyermekei rem¢lhetûleg mÀr EldorÀdÂ vagy Amerika fiai lesznek. A benzinkÃt olyan neki,
mint egy mini utÂpia: autÂk, energia, elegancia, delicatesse ¢s drÀga nyugati holmik
t´mkelege.
A benzinkÃti pinc¢rnû ÀtlÀtszÂ blÃza lÀtni engedte a melltartÂjÀt, szolÀriumbarna
hasÀt, gy´ngy´s k´ld´k¢t. °s m¢g ez az Àttetszû blÃz is m¢lyen ki volt gombolva. Zoli
Ãgy ragyogott a bÀrsz¢ken a habos kÀv¢ja mellett, hogy mosolyogni kellett rajta. Azzal
a sajÀtos kis kuncogÀssal n¢zett a nû keble k´z¢, ami miatt meg lehetett szeretni. Ilyenkor kicsit behÃzta a nyakÀt, megbillentette a fej¢t, felcsillogott a szeme, volt benne
valami a kÂp¢ kisfiÃbÂl meg a d´rzs´lt f¢rfibÂl egyszerre.
ä Na, menj¡nk! ä pattant fel, nem adott borravalÂt. ä Ami engem illet, akÀr vissza
is fordulhatunk, abszolÃt nem ¢rdekel az ´reg V¢sÂ lelki ¢lete. Naponta tÁzszer rÀm
telefonÀltat a Karcsival.
A hatÀron megfÀjdult a gyomrom, mint r¢gente, amikor m¢g nem volt ilyen egyszerü az Àtkel¢s, f¢ltem a magyar vÀmosoktÂl, hogy kiutasÁtanak, ¢s f¢ltem a jugoszlÀvoktÂl, hogy nem engednek Àt. ýsi szorongÀs t´lt el most is, amikor meglÀtom a szigorÃ, csÃnya magyar vÀmtisztnût, aki egyszer megmotozott, meg amikor furcsÀn n¢znek rÀm odaÀt a szerbek:
ä Ti si naôa! ä mondjÀk tegezve: hogy ¢n az ´v¢k vagyok.
Itt, a senki f´ldj¢n szeretkezt¡nk egyszer, nyÀron. Hirtelen j¢gvihar kerekedett,
t¢pte a sz¢l a piros-feh¢r-k¢k, csillagtalanÁtott zÀszlÂt, koszorÃba tekerte a fÀkat, lilÀsz´ld szÁnekben jÀtszott a tÀj, kopogtak a sz¢lv¢dûn a j¢gszemek, villÀmlott, d´rg´tt,
meg kellett Àllni, bennem szakadt valami, ahogy ott ¡lt¡nk a zÀrt autÂban, csatakzÂ
¡vegek m´g´tt, ¢gzeng¢sben, most ¢n kezdem¢nyeztem, dacbÂl, de k´zben teljesen
elszÀlltam k¢pzeletben, nem vele voltam voltak¢pp, ki tudja, kivel, kiszakadtam a f¡lk¢bûl, nem ¢reztem semmit, csak a lelkemben viharzott, ¢s utÀna holtra vÀltam. Csakhogy nem a gy´ny´rtûl: valami operai pÀtosz facsarta ki belûlem a lelket.
MagyarÀn: lÂdÁtottam a gesztusaimmal ¢n is, nem nagyon k¢rhettem rajta szÀmon
semmit.
Amikor felfogadott, nyomban eld´nt´tte, hogy elûbb-utÂbb testileg is birtokba vesz.
ögy viselkedett, mint egy profi. Nem akÀrmit, dokumentumokat adott Àt nekem fordÁtÀsra, Âvatosan, ´ssze ne gyürûdjenek, a legfinomabb fÂliÀba ´lt´ztetve ûket.
ä De hÀt ¢n nem ¢rtem az ¡zleti nyelvet ä mondtam meg ûszint¢n, mik´zben sorjÀban el¢m helyezte az ijesztûen sz¢p papirosokat.
Feln¢zett rÀm, ¢s abban a pillanatban f´lm¢rt. K¢sûbb jobban megismertem ezt az
egy mÀsodperc alatt huszÀrvÀgÀst v¢gzû, ¢les pillantÀst. MandulavÀgÀsÃ, z´ld szeme
volt; ilyenkor megmeredt a szemgolyÂja, mintha l´vellne.
Levetkûztetett abban a pillanatban, lemetszette rÂlam az Âcska trikÂt, lerÀntotta a
r¢gimÂdi, bokorugrÂ szoknyÀt, ott Àlltam pûr¢n, egy m¢g kÁvÀnatos testü ¢s sÂvÀrgÂ,
magÀnyos nû, aki elhÃzÂdva ¢s elveszetten n¢z bele a vilÀgba. Egy szempillantÀs alatt
elhatÀrozta, hogy a szeretûje ¢s az ¡zleti segÁtûtÀrsa leszek. Megvett:
ä HolnaputÀn j´v´k a munkÀ¢rt ä mondta ellenvet¢st nem türûn, felkapta a kocsikulcsot, a telefont, ¢s mint akit bolha csÁpett, felugrott, elszelelt.
K´nyvtÀrak, szÂtÀrak halmai, sz´vegformÀzÀs, tÀblÀzatk¢szÁt¢s, a munka fontossÀgÀnak tudata. Nagyon komoly papÁrok voltak azok, c¢gregisztrÀciÂ, ¢ves m¢rleg,
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bankhitelk¢relem. Minden szÂt hÀromszor ellenûriztem, nyelvtanokat, glosszÀriumokat forgattam, mint egy modern ¡vegpalotÀba, Ãgy l¢ptem be az ¡zleti nyelv ¢p¡let¢be. HÀrom nap mÃlva tucatnyi t´k¢letesen megformÀlt, az eredetin¢l is szebb, Àttetszû fÂliÀban csillogÂ iratot helyeztem el¢ az asztalra. B¡szk¢n. RÀm n¢zett, fÀradt
¢s izgatott voltam; abban a pillanatban a hatalmÀba kerÁtett.
ä Legk¢sûbb holnaputÀn kifizetem ä mondta, ¢s hÀtradûlt a fotelben. ä KibÁrod
addig? Hogy vagy?
Mindig az ¢n lakÀsomban talÀlkoztunk (nem volt sajÀt irodÀja), ahol pattogzik a
fest¢k az ablakkeretekrûl, rojtosodik a kÀrpit, ¢rzûdik a k´nyvek finom, melankolikus
porszaga, nincsenek drÀga festm¢nyek, csak fura k¢pek, gyerekrajzok, poszterek, ¢s
a nikotintÂl bÀnatosak a n´v¢nyek. K´nyvek jÀrnak-kelnek rendetlen¡l a lakÀsban,
keresik a hely¡ket, bef¢szkelik magukat ide-oda, aztÀn ebsorsra jutva elhevernek a
polcokon. àSzeg¢ny k´nyvekÊ, ezt ¢rezhette Zoli, àszeg¢ny nûÊ, ¢s feltÀmadt benne a
f¢rfiassÀg, ami nÀla egy hÃron pend¡lt a gazdagodÀs vÀgyÀval.
N¢hÀny nap mÃlva egyszer csak fogott, rÀfordÁtott az asztalra, felemelte a szoknyÀm, f¢lrerÀntotta a bugyim, ¢s Ãgy. Hagytam magam, mint egy vÀgÂhÁdi Àllat. Beletelt jÂ n¢hÀny mÀsodpercbe, mire a h´kkenetem, melybe kÁvÀncsisÀg is vegy¡lt, tiltakozÀssÀ fajult, ¢s f¢lrel´ktem. Csakhogy akkorra mÀr, Ãgymond, kompromittÀlÂdtam. LesimÁtottam a szoknyÀm. Azt hitte, hogy a k¢jtûl l¢legzem m¢lyeket. çlltam a
tavaszi naps¡t¢sben, megigazÁtottam a hajam, ¢s zavaromban mosolyogni kezdtem.
Komoran begombolkozott.
ä °n nem... ä dadogtam, de mintha csak igent mondtam volna. ä Nem akarom,
mert ¢n Ágy... ä de mintha csak azt mondtam volna, hogy majd mÀskor.
ä Mellettem nûv¢ vÀlhatsz ä mormolta aztÀn vezet¢s k´zben a kocsiban. Nem n¢zett
rÀm, elûremeredt, ¢s szidta a pesti k´zleked¢st, de lÀttam, hogy ezt nagyon komolyan
gondolja.
Csak hÂnapok mÃlva ordÁtottam.
ä Eressz ki! ä rÀngattam bel¡lrûl a kocsi ajtajÀt. ä Ki akarok szÀllni! Tegy¢l ki egy
vasÃtÀllomÀsnÀl! Vagy akÀr egy erdûn¢l! Megfulladok! Haza akarok menni!
¹sszeszorÁtotta a fogÀt, hallgatott.
¹sszekuporodtam az ¡l¢sen, sÁrtam.
ä Nem ¢rtem, nem ¢rtem, mi bajod ä mondta cs´ndesen.
ä Az ¢letem... ä h¡pp´gtem.
ä MeglÀtod, n¢hÀny hÂnap mÃlva minden rendben lesz. MegcsinÀljuk ezt a k´lcs´nt a szerbekkel, lesz p¢nz, megalapozzuk a j´vût.
ä Lesz p¢nz? ä n¢ztem rÀ t¢tovÀn. ä °n mindig a csûd sz¢l¢n ¢rzem magam. De
Ãgy eg¢sz¢ben.
Magabiztos mozdulattal gyÃjtott rÀ.
ä K¢rsz?
K¢k Multifilter light.
ä Figyelj, kicsim, most felj´ssz velem az irodÀba, lerendezz¡k a V¢sÂt, aztÀn te elm¢sz anyÀdhoz, ¢n meg m¢g besz¢lni fogok n¢gyszemk´zt a Karcsival. ögy tervezem,
hogy legk¢sûbb tÁz magassÀgÀban s´p´r¡nk is haza.
Merthogy ebben a vÀrosban, ahova ¡zletelni jÀrtunk, itt, Zomborban ¢lnek a sz¡leim is. Itt sz¡lettem. Nem ¢lt bennem honvÀgy (legf´ljebb Àlmomban), teljesen elszerbesedett ez a kisvÀros, a barÀtaim k¡lf´ldre telep¡ltek, mindent cirill betükkel Árnak mÀr ki, ismeretlen t´megek lept¢k el az utcÀkat, ¢s Vojislav óeôelj arca n¢z le a
falakrÂl. De anyu Ãgy tud ´r¡lni, ha betoppanok, mint egy kislÀny, ragyog a szeme,
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a foga, az eg¢sz arca, sikongat boldogan, csak aputÂl f¢lek m¢g mindig, mert û rossz
szemmel n¢zi, hogy ilyen bizonytalan egzisztencia lettem. Nem keresek p¢nzt, nincs
ÀllÀsom, nincs rendes csalÀdom, se semmi. °s a vÀrosra is rÀvet¡l az aputÂl valÂ szorongÀs. Zombornak apuarca van. Fenyegetû, rosszallÂ, megvetû. HÀt tehetek ¢n arrÂl,
hogy nû vagyok? Hogy nem bÁrom kem¢nyebben, elszÀntabban, marokra fogva? Amikor rÀm n¢z a jeges k¢k szem¢vel, csak azt ¢rzem felnûtt l¢temre is, hogy segÁts¢g!
Elûtte ´r´kk¢, ´r´kre bün´s vagyok.
Amikor bel¢pt¡nk V¢sÂ irodÀjÀba, mint mindig, most is r´gt´n az arany virÀgcser¢pre esett a tekintetem, olyan k¡l´n´s volt, egy csillogÂ aranyveder hatalmas müpÀlmÀval. AztÀn Karcsira n¢ztem, ¢s elÀmultam: fekete zakÂ ¢s fekete mell¢ny, fekete nadrÀg, feh¢r ing, deresedû fekete szakÀll ¢s haj, ez¡st szem¡veglÀnc. Karcsi! Mi van?
Mi¢rt vagy ilyen falfeh¢r? M¢rt vagy feket¢ben? MegprÂbÀltam feltün¢s n¢lk¡l a k´zel¢be f¢rkûzni, hogy megk¢rdezzem, de eloldalazott. Most nem volt Ãgy, mint mÀskor, nem pattant k´zt¡nk a szikra. Odamentem az ´reg direktorhoz.
ä Dobar dan, §ika Veôo! ä k´sz´ntem illedelmesen. LebÀcsiztam, sosem bÁrtam ki,
hogy ne bÀcsizzam le Zombor elsû ¡zletember¢t; ez¡st hajÀval, reszketeg fej¢vel, pillogÂ k¢k szem¢vel olyan volt, mint egy mesebeli nagypapa.
Kezet csÂkolt.
ä Hogy van az unokÀja?
ä Jo, jo ä mondta magyarul, rÀragadt n¢hÀny szÂ, ez m¢g f¢lig magyar vÀroska volt,
amikor a hÀborÃ elûtt ideker¡lt a hegyekbûl.
ä HÀt, befutott a tavasz ä mondtam. ä Budapesten is kis¡t´tt a nap.
ä Jelda? ä pillogott, de lÀttam, hogy k´zben az ajtÂban kezet rÀzÂ, puszilkodÂ Zolit
f¡rk¢szi. így k´sz´ntik itt egymÀst a BalkÀnon a f¢rfiak, hÀrom csattanÂs csÂkkal ä
jobb, bal, jobb ä, zakÂporolÂ hÀtbavÀgÀsokkal.
UtÂlag lÀtom csak az arcÀn a halÀlsÀpadtsÀgot. Mosolygott. UtÂlag lÀtom csak rajta
az elt´k¢lt ember finom-ideges mosolyÀt, elszÀntan vÀrakozÂ tekintet¢t. Zoli ferd¢re
hÃzott szÀjjal l¢pett oda hozzÀ, az ´reg meglapogatta a tarkÂjÀt, megbabrÀlta a f¡l¢t,
mindig Ágy viszonyult hozzÀ, tÃl k´zel hajolt, a hajtincseit babrÀlta vagy a gall¢rjÀt igazgatta, mintha a fia lenne, amit a kork¡l´nbs¢g lehetûv¢ is tett volna, netÀn a kutyÀja
vagy valami k¡l´nleges, tetszetûs tÀrgy.
°n k´zben Karcsit vizslattam. NagylÀnykoromban û volt az elsû szerelmem, ¢s ezt
az elmÃlt hÃsz ¢v alatt sem feledt¡k el eg¢szen. Mindig megcsillogtatta a szem¢t, ha
talÀlkoztunk, ¢s Ãgy ´lelt magÀhoz, hogy ¢reztesse a mÃltat. Ugyanakkor azt is ¢rezt¡k, hogy mÀr nem ¢s nem. °s akkor sem, sosem volt hatÀrozott àigenÊ. M¢g csak
egymÀs tekintet¢t sem tudtuk kitartani soha. F¢l szemmel, hadari mÂdon szerett¡k
egymÀst.
Ez a hatalmas nagy ember Ãgy jÀrt-kelt r¢gente a vilÀgban, mint egy ceremÂniamester: mindent el akart int¢zni ¢s meg akart szervezni, f¢rfit, nût, gyereket, ´reget
¢s fiatalt, mindenkit meg akart hÂdÁtani. Ragyogott rÂla a kiv¢teles tehets¢g. Egyetlen
mozdulata sem volt olyan, mint a t´bbi ember¢, hadart ¢s sziporkÀzott, nagyvonalÃ
volt, kiemelte az ÀtlagbÂl, felbiztatta ä aztÀn otthagyta a felvillanyozott embereket. Engem is kirÀntott a s´t¢tk¢k k´penyes diÀklÀnyok k´z¡l, maga mell¢ vett lÀzadÂ kislÀnynak, lÂfarkos szeretûnek, ÃjsÀgÁrÂinasnak ä ¢s otthagyott szÀzszor. PÀrjÀra talÀlt,
mert a legvÀratlanabb pillanatokban elhagytam ¢n is ût.
Most meg itt Àll feh¢r arccal, megûsz¡lve ez a termetes ember, bukott zsurnaliszta,
Ãjs¡tetü bizniszmen, ¢s f¢lren¢z. Lefel¢, a padlÂra, az ÁrÂasztalra, eln¢z a t´bbiek hÂna
alatt is. Valamit motoz, tartja a distanciÀt. °s ´sszeszorÁtott szÀjjal hallgat ä ez valÂban
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rendkÁv¡li. M¢ltÂsÀgteljes tartÀst vett fel. Ez nem szerepelt a repertoÀrjÀban ä mindig
a clowntÁpus k¡l´nf¢le vÀltozatait jÀtszotta, legfeljebb a hûsszerelmes pÂzÀval ellensÃlyozva, de m¢ltÂsÀggal soha. ElÀmultam. Valami baj van?
A t¡kr´s szobÀban telepedt¡nk le a hosszÃ tÀrgyalÂasztal k´r¢. °n nem szeretem lÀtni magam az ilyen hatalmas t¡k´rfalakban, igyekeztem most is hÀttal ker¡lni.
Meg a t¡k´rcsalÀstÂl is borsÂdzott a hÀtam, hogy Ãgy tünt, mintha m¢lyebb lenne a
helyis¢g.
A TÀbornok is lezuttyant k´z¢nk. ý volt a mi boszniai kapcsolatunk, egy fiatal, hÀjas, disznÂszemü, a korÀnÀl idûsebbnek lÀtszÂ fickÂ, aki a boszniai hÀborÃban magas
rangÃ tisztk¢nt harcolt a szerbek oldalÀn. Egyszer megmutatta nek¡nk a kislÀnyÀt, ¢s
¢n magamon sz´rny¡lk´dtem, hogy v¢tek ilyet gondolni: de m¢g sosem lÀttam ilyen
csÃnya kisbabÀt. TÀskÀs volt az egymÀshoz k´zel ¡lû k¢t szeme, mint az apjÀ¢, de hiÀnyzott belûle az a szkeptikus keresztbe villogÀs, ami az apjÀ¢t ¢rdekess¢ tette, olyan
volt valÂban, mint egy malac. A TÀbornok ´r´kk¢ oldalra, ferd¢n, fel-le pislogott a
gyür´tt-izzadt redûi k´z¡l; gyakran ´sszehÃzÂdott az arca, mint mikor az ember egy
hÃgyos kocsmai v¢c¢be k¢nytelen bel¢pni. °s Ãgy kuncogott, mint a kÂp¢, aki az im¢nt
kÁnzott meg egy macskÀt.
ä Neked valami traumÀd van ä pislantott rÀm egyszer hirtelen, mik´zben whiskyt
szopogattunk. ä Mindig riadalom ¡l a szemedben.
Nem szÂltam egy szÂt sem. A pszichiÀterem mindenesetre n¢gy ¢v alatt nem tudott
ilyen frappÀnsan diagnosztizÀlni.
ä Tudod ä mondta bandzsÁtva ä, ¢n akkor sem tudn¢k ´r¡lni, ha most ide tenn¢nek
el¢m az asztalra egy dollÀrral teli aktatÀskÀt. Az utÂbbi idûben semminek sem tudok
´r¡lni, jebe¥ ga ä kÀromkodott cs´ndesen a whiskyspohÀrba.
A TÀbornok mindig Ãgy tett, mint aki mindennek ismeri a hÀtoldalÀt, a rejtett rekeszeit, csak ravaszul hallgat rÂluk. Most az ´ngyÃjtÂjÀval jÀtszott bandzsÁtva, mik´zben az ´reg direktor magÀhoz ragadta a szÂt. Az ´rd´gbe, gondoltam m¢rgesen, m¢rt
gondolom mindig, hogy ez az elhÁzott katona, akinek t´megek v¢re szÀrad a kez¢n,
hogy ez a legbecs¡letesebb az eg¢sz bandÀban. A leghamisabb meg, sajnos, a legz¡ll´ttebb, bizony, a Karcsi. Annyira korrupt, hogy mÀr azt sem tudja, magyar-e vagy
szerb, fiÃ-e vagy lÀny. Bef¢rkûz´tt a direktor kegyeibe, ¢s most nagy komolyan lapÁt.
Kegyenc lett belûle. Szolga. Velem szemben, a hosszÃ asztal mÀsik v¢g¢n ¡lt, megg´rnyedt, ¢s lehajtotta a fej¢t, mintha templomban volna. Mellettem Zoli tÀrgyalÀsi pÂzban, kimerevÁtett szemgolyÂval, valahova mell¢n¢zve, egyik keze a kikapcsolt mobiltelefonon, a mÀsikkal az asztalra vÀg egy doboz cigarettÀt.
RÀszegezûdnek a tekintetek, û a zseb¢be nyÃl, ¢s az asztalra helyez egy doboz cigarettÀt. K¢k Multifilter light. AztÀn mell¢ dobja az ´ngyÃjtÂt is.
V¢sÂ bÀcsi balra, az asztal igazgatÂi r¢sz¢n. ForgÂsz¢ke van, fel¢nk fordulhat
k´nnyen. Fel¢m fordul, de nem lehet tudni, mikor n¢z rÀm ¢s mikor n¢z el a f¡lem
mellett, reszket a tekintete, mint a nyÀrfalev¢l, ¢s csak besz¢l, besz¢l, mintha szÂsz¢ken
Àllna, hogy fogom ¢n tolmÀcsolni ezt a szÂzuhatagot, nem tudom elkapni a tekintet¢t,
hogy elhallgattassam, senki sem szÂl rÀ, a TÀbornok az ´ngyÃjtÂjÀt forgatja nagy b´lcsen, Karcsi az asztal alÀ pislog, Zoli mereven, s¡keten, n¢mÀn bÀmul ä mintha senkit
sem ¢rdekelne ez a szÂnoklat, ¢s mintha ût, aki besz¢l, sem ¢rdekeln¢, hogy meghallgatja-e valaki. Nem ´sszef¡ggûek a mondatai, f¢l mondat utÀn eg¢szen mÀsra asszociÀl, megprÂbÀlom ´sszefogni a grammatikai struktÃrÀt, de nem vesz tudomÀst rÂla,
hogy ¢n is ott vagyok, ¢s n¢lk¡lem az ¢gvilÀgon semmit sem ¢rt a cÁmzett, ÃrrÀ lesz
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rajtam a nyelvzavar, hol az ÀllÁtmÀny, hol a pont, ez most mÃlt vagy jelen, elveszÁtem
a fonalat, de csak mondja, mondja, nem szenved¢lyesen, f´l´tt¢bb egyenletes hanghordozÀssal, m¢gis csupa t¢petts¢g minden mondata, mindenki lehajtotta a fej¢t, csak
¢n vagyok vele szemk´zt, feladom, nem tudom k´vetni, nem tudok magyarul, automatikusan besz¢lek, jelzek a kezemmel, de nem lehet leÀllÁtani.
ä TÁz napja nem j´n Àlom a szememre ä Ágy folytatta a szokvÀnyos ¡dv´zlûformulÀk
utÀn, Karcsi szeme a padlÂn. ä TÁz napja nem alszom, csak gondolkozom, rÀgom magam, ¢rted, pedig lÀtjÀk, milyen ´reg ember vagyok. °n mÀr sok mindent meg¢ltem,
megtapasztaltam, hÀborÃt, b¢k¢t, lÀgert, RankoviÔot, TitÂt, Horthyt, aztÀn megint
itt ez a hÀborÃ, megint v¢reznek a szerbek, Àll a front, sz¢t van szaggatva az orszÀg,
sÃlyosbodik a cukorbajom. A fiam AfrikÀban, k¡ldte volna az olcsÂ fekete mÀrvÀnyokat, a zimbabwei ¡zletet is Àtadtam Zolinak, csinÀljunk valamit egy¡tt, jusson neki is
belûle, sz¢p nyeres¢g lett vodna. Zoli megÁg¢rte. °nnekem nem fontos a p¢nz, ¢nnekem nem fontos a tulajdon ¢letem sem, engem mÀr tizen¢vesen lÀgerbe hurcoltak
Horthy katonÀi, SÀrvÀron tartottak ¢tlen-szomjan, gyerek voltam, jÂl van, v¢ge lett,
¢n ¢vtizedek nagyon-nagyon szÁvÂs munkÀjÀval ¢pÁtettem fel ezt a c¢get, a vÀros egyik
legnagyobb magÀnvÀllalatÀt ä mutatott k´rbe reszketegen, Karcsi szeme a padlÂn. ä
°n voltam szeg¢ny, ¢n voltam gazdag, ¢n tÃl vagyok jÂn ¢s rosszon. °n ´r¡ltem a bÃza¡gyletnek, mondtam a Zolinak, csak rajta, kell a magyar bÃza BoszniÀba, aztÀn a
Zoli f¢rges bÃzÀt k¡ld´tt.
ä GÀzosÁtottam ä szÂlt k´zbe Zoli, de az ´reget nem ¢rdekelte a vÀlasz.
ä Szerettem volna, ha elindulnak a belorusz traktorok is, ¢s a k´ztÀrsasÀgi tartal¢kalap felt´lt¢s¢t is Àtadtam, nagy ¡zlet, komoly ¡zlet, nos, dolgozzunk egy¡tt a magyarokkal. Nem kellett a fekete mÀrvÀny, jÂ. Engem szidtak, hogy f¢rges a magyar
bÃza, nem emberi ¢tkez¢sre valÂ. JÂ. Legyen belûle takarmÀny. De ami fû, ugye, az
az osztrÀk hitel. A bankokkal nem lehet lacafacÀzni. Hatalmas nagy ´sszeg, 200 000
dollÀr, megbesz¢lt¡k, leszerzûdt¡nk, alÀÁrtam ¢n is. VÀrtam, hogy csak beindul a k´z´s
vÀllalkozÀs, a DIFOREX, dinÀräforint export, ugye, jÂszomsz¢di kapcsolatok, Karcsi,
te talÀltad ki, gyufagyÀrat fogunk ¢pÁteni Zomborban, ebbûl a p¢nzbûl megvessz¡k a
prijedori malmot is, magyar r¢szv¢tellel feltÀmasztjuk a bÀnyÀt sat´bbi, vÀrtam k¢t
¢vet. Hol a hitel´sszeg? Hol a gyufagyÀr? Hova lett a k´z´s vÀllalat? Engem nem ¢rdekel a p¢nz, de ¢n jelzÀlogba adtam ¢rted a c¢gem ä hol tegezte, hol magÀzta Zolit.
ä De itt, ebben a dosszi¢ban ´sszek¢szÁtettem minden aktÀt ¢s dokumentumot ä mutatta fel, Karcsi lefele n¢z. ä °n bÁztam Zoliban ¢s a k´z´s j´vûnkben, rem¢nykedtem,
¢s rÀtettem erre a lapra mindent. Mindenemet. Az ¢n apÀm olyan volt, olyan szeg¢ny
hegyi ember, gorstÀk, Ágy csÃfoltak, hogy azt maguk elk¢pzelni sem tudjÀk. °n f´l¢pÁtettem valamit. N¢zz¢tek! ¹reg vagyok mÀr ¢s beteg. Nem ¢n vagyok a fontos ä Karcsi
a szem¡veg¢t tisztogatja. ä De ez az ¢pÁtm¢ny, ez az ¢letem, ¢s ezt nem hagyom bemocskolni. Sz¢tcincÀlni. Sz¢gyenszemre. Az eg¢sz vÀros szeme lÀttÀra. Nekem az osztrÀk bankbÂl t´bb hivatalos felszÂlÁtÀst k¡ldtek. íme a pontos dÀtum. Holnap lejÀr. °n
a c¢gem tisztess¢g¢t k¢pviselem. Itt egy hatalmas nagy ´sszegrûl van szÂ. Ebben a
dosszi¢ban ä mutatta fel ism¢t, eml¢kszem, ¢gszÁnk¢k volt ä bek¢szÁtettem minden bizonyÁt¢kot, mely megv¢di a c¢g becs¡let¢t. Nem az eny¢met. °n a magyarok alatt voltam lÀgerben, Tito alatt voltam b´rt´nben, ¢n lÀttam Bosznia veszt¢t, f´l¢gett¢k a sz¡lûfalumat, bÀrmikor meghalhatok.
Kifulladtam. HÀl' istennek felszolgÀltÀk a kÀv¢t. Zoli meg se mukkant. TovÀbbra is
mindenki hallgatott. A TÀbornok f´ln¢zett rÀm, elhÃzta a szÀjÀt, villant a disznÂszeme.
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Koccantak a kiskanalak. V¢sÂ bÀcsi m¢g mindig az ¢gszÁnk¢k dosszi¢t szorongatta.
Feszengt¡nk. Sz¢gyelltem magam. Nemcsak az¢rt, mert nem bÁrtam k´vetni a szÂnoklatot, ¢s levegû utÀn kapkodva fordÁtottam, elejtve f¢lmondatokat, hanem az¢rt
is, mert tudtam errûl a hitel¡gyletrûl: V¢sÂ bÀcsi valÂban alÀÁrt, a sajÀt szememmel
lÀttam, jelzÀlogba adta a c¢g¢t, ¢s t¢nyleg lejÀrt a hatÀridû. °n fordÁtottam szerbre,
n¢metre, magyarra a sz¡ks¢ges papÁrokat. °pp hogy nem valamif¢le àvissza nem fizetendû k´lcs´nrûlÊ volt szÂ benn¡k, hanem a visszafizet¢s legszigorÃbb regulÀlÀsÀrÂl.
Azt is tudtam, hogy a k´z´sen felvett hitel´sszeg f´l´tt Zoli rendelkezett.
A tÀrgyalÀs elej¢n egy tÀska dollÀrt kellett volna letennie az asztalra, ¢s nem azt a
doboz cigarettÀt. V¢gzetes mozdulat volt. Most is dohÀnyzott, befel¢ fordulÂ szemmel
koncentrÀlt: û k´vetkezik. Mindent el fog magyarÀzni. Hogy Àt van strukturÀlva, el
van rendezve a b¢csiekkel a dolog, voltak¢ppen nem is kell visszafizetni a hitelt, vagy
ha igen, arra is megvan a megoldÀs. Kimentem a v¢c¢re, a mÀsik szobÀban, Karcsi
¡res ÁrÂasztala mellett megtorpantam. A falon kirajzsz´gezett f¢nyk¢pek, mint mikor
m¢g ÃjsÀgÁrÂ volt. Feliratok a jÂl ismert k´v¢r betüivel, szlogenek, DIFOREX, nyakkendûs f¢rfiak csoportja. VadÀsztÀrsasÀg. Az egyik f¢nyk¢pen lelûtt ûz a hÂban. Ezt eltettem a tÀskÀmba. írtam neki egy ¡zenetet: tudom, hogy az ûzik¢s fotÂt nekem adnÀ.
OdaÁrtam egy ö betüt, ez annak idej¢n ä hÃsz-egyn¢hÀny ¢ve ä a titkos jel¡nk volt.
Mennyit szidott ¢rte apÀm! Hogy egy ilyen link ÃjsÀgÁrÂval, rÀadÀsul nûs emberrel
jÀrok! M¢rg¢ben k¢st rÀntott rÀm, meg akarta ût ´lni. V¢gigfut a hÀtamon a hideg
azoktÂl a diÀk¢vektûl most is. SzembeszÀlltam apÀmmal miatta. F¢rjhez mentem miatta. ElvÀltam miatta. Becsaptam mÀsokat, hazudtam miatta. Szerelmeslogika, tudom.
ö ä Ãgy szeretlek. Mit tett¡nk? Itt, ebben az aranycserepes irodÀban kell talÀlkoznunk,
k¢t b¢renc.
Zoli megÀllÁtott az ajtÂnÀl.
ä Te meg a TÀbornok most azonnal Àtmentek a mÀsik szobÀba, a tÀrgyalÀst Karcsi
tolmÀcsolÀsÀval folytatjuk ä mondta k¢rlelhetetlen hangon, ¢s Àt¡lt a tÃlsÂ sz¢kre,
hogy szemtûl szemben legyen az ´reggel. ElûhÃzott a belsû zseb¢bûl egy papÁrt.
llyen m¢g nem volt, hogy engem kiutasÁtson. S¢rtûd´tten tÀvoztunk a k´v¢r katonÀval. BecsukÂdott m´g´tt¡nk a pÀrnÀs ajtÂ.
ä Pi§ku im materinu ä kÀromkodott a TÀbornok, ¢s levetette magÀt az alacsony
bûrfotelbe. R´vid szoknya volt rajtam, eg¢szen felcsÃszott, gunyorosan n¢zte a lÀbam.
ä Azt mondja a Karcsi, hogy te vagy a szerelme ä n¢zett rÀm szemtelen¡l.
ä Az hÃsz ¢vvel ezelûtt volt. JÀr a szÀja.
ä HÀt a Zoli?
ä Koll¢ga ä mondtam, ¢s keresztbe tettem a lÀbam, de Ágy sem volt jÂ. Ha egymÀs
mell¢ raktam, m¢gÃgysem.
ä Aha. Meg¢rkezett neki a p¢nz?
ä Meg fog, azt mondja. Hogy biztos.
Keresztbe villant megint a szeme. ä UtÀnajÀrtam, a RÂzsa c¢ge be van kapcsolÂdva
a nemzetk´zi orosz maffiÀba. TalÀn a titkosszolgÀlatba is. P¢nzmosÀsra kellene nekik
Bosznia. Meg egyebek. T¢ged kifizetett?
ä Nem ä feszengtem.
ä A direktor teljess¢ggel kivan. Eg¢sz nap vÀrta, mint a MessiÀst. Ez meg megint
¡res k¢zzel j´tt.
ä çllÁtÂlag van nÀla valami pÁ order. PÀrizsban Àtment a garancia, mÀr forog ä me-
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gint rÀm vigyorgott, elvesztettem a t¡relmemet. ä Tudod mit? °n hazaszaladok anyÀm¢khoz, itt laknak nem messze. Ha v¢gez a Zoli, ugorjon be ¢rtem.
Szaladtam, kabÀt n¢lk¡l, szÁvdobogva. Mennyit szaladtam ezen a lombkoronÀs Apatini Ãton, hol f¢lelmemben, hol vidÀman, azÂta is futok rajta Àlmomban, haza, haza,
¢s most ¢ppen Ãgy van, ahogy k¢pzeltem, anyu az ´r´mtûl sikongva nyit ajtÂt, apu
morog, de az¢rt û is ´r¡l, aztÀn v¢gigm¢r, hogy megint hogy vagyok fel´lt´zve. ýk
mes¢ljenek, csak azt ne k¢rdezz¢k, ¢n hogy vagyok.
ä JÂl vagy?
ä JÂl.
ä Vehetn¢l hosszabb szoknyÀt ä mondja apÀm, de az¢rt megbont egy palack v´r´sbort, metszett kristÀlypoharakbÂl isszuk, mintha ¡nnep volna.
LegszÁvesebben alaposan a pohÀr fenek¢re n¢zn¢k, de apu elûtt nem merem. így
is ¢rzem, hogy a fejembe szÀll, apÀmnak volt mindig a legjobb bora, a t´rk´lypÀlinkÀja
tiszta, mint a k´nny. Szorgalmasan kortyolgatok az¢rt, sz¢pÁtenem kell a magam helyzet¢t, mert ha tudnÀk, hova jutottam, hogy ¢n mindig, de mindig a nullÀn vagyok,
teljes egzisztenciÀlis kockÀzattal, hogy hiszt¢ria rÀz, mennyi kudarcot vallok, pszicholÂgusra szorulok, de nincs rÀ p¢nzem, mennyi munkÀm v¢gzi a szem¢tkosÀrban, milyen kÀrtyavÀr ez az ¡zletel¢s is, a vej¡k iszik, az unokÀjuk egzaltÀlt, mint az anyja, ha
tudnÀk, ha egyszer elmondanÀm, hÀt kifordulna a sarkÀbÂl a vilÀguk. ögyhogy mindennek az ellenkezûj¢t mondom, nincsenek tÃl nagy anyagi gondjaim, Árok, meg¢lek
belûle, Ãgy-ahogy, otthon, nyugodt k´r¡lm¢nyek k´z´tt szorgoskodom, Zoli is arÀnylag türhetûen honorÀl, a vej¡k naphosszat dolgozik, az unokÀjuk egy angyal. AnyÀmnak csillog a szeme, apÀm ÀtlÀt rajtam:
ä Ha megindul az ¡zlet, meglÀtod, elfelejted ezt az eg¢sz nyavalyÀs irodalmat.
ä Azt az¢rt nem, annyira az¢rt nem indul el, hÀt tehetek ¢n rÂla, hogy ezzel a tehets¢ggel sz¡lettem! ä pattantam fel. ä Mindig az irodalmat szidod.
M¢giscsak kezdet¢t vette a szokÀsos patÀlia. Apu legalÀbb annyira haragszik a gyanÃs szakmÀmra, ami m¢g csak nem is igazi szakma, mint a r´vid szoknyÀmra. Mindig
is Ãgy k¢pzelte, hogy az irodalom olyasmi, mint a kocsma meg a kurvasÀg, szerencs¢tlens¢gbe sodor, t´nkretesz, lealÀz. K´nnyekig, ´k´lbe szorÁtott k¢zig, villÀmlÀsig szoktunk vitatkozni errûl, ¢n v¢dtem az irodalom becs¡let¢t, magyarÀztam az ¢rtelm¢t, û
meg k¢ts¢gbe vonta az ¢n becs¡letemet, ¢rtelmemet, ¢s kit´rt belûle az indulat, ami¢rt
az ÁrÀsra adtam ä elvesztettem ä a fejem.
Cs´ngettek, j´tt ¢rtem a Zoli, apu hozta utÀnam szatyorban a bort, pÀlinkÀt, pirospaprikÀt, egy kis hazait.
A kapuban egy rendûrautÂ Àllt. MILICIJA. KiszÀllt egy civil ruhÀs rendûr, felmutatta az igazolvÀnyÀt. Kikecmergett a TÀbornok is:
ä E, Veôa je ubio Zoltana.
ä Ti se ôaliô!
ä Ma ubio, kad ti ka¥em! S piôtoljem.
ä Kako?! Ne. To nije moguce!*
ºzleti tr¡kk? Beraktak a kocsiba.
*ä V¢sÂ meg´lte ZoltÀnt.
*ä Te viccelsz!
*ä Meg´lte, ha mondom! Pisztollyal.
*ä Hogyan?! Nem, ez lehetetlen.
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Pisztollyal, hÀtulrÂl, tarkÂn.
A jeges sÀpadtsÀg, mely bel¡lrûl m¢gis parÀzsnak ¢rzûdik. Kig´mb´ly´dû szemgolyÂk, vak vagyok, nem lÀtok semmit.
A szem¢t nem tudom azonosÁtani. Az nem az.
LecsuktÀk neki. A fogatlan szÀjÀt ´ssze. Ott volt a v¢res fogsor a tÀrgyalÂasztalon.
Agyvelûcafatok a papÁron, Karcsi k´v¢r betüin. A nyakkendûcsomÂ feszes. Az asztalon
a cigarettÀja. KihÃzott antennÀval a mobiltelefon, veszi az ¡zeneteket most is: àA hÁvott
szÀm Àtmenetileg nem kapcsolhatÂ. Ha ¡zenetet kÁvÀn hagyni...Ê
Zo-li, Zo-li, Zo-li, Zo-li, dobolta a szÁvem, mikor kihallgatÀsra vittek. Csak a neve
maradt meg, csak a neve volt û. A teste ott hevert messze, a boszniai motelszobÀban,
fenn a KozarÀn, a Halley-¡st´k´s egyik ¢jszakÀjÀn, meztelen¡l, hÀton, f¢lig leterÁtve
lepedûvel, mintha tÂgÀban volna. Elaludt, ¢n, szint¢n lepedûbe tekerve, a sz¢ken ¡ltem, ¢s megittam a marad¢k v´r´sbort. N¢ztem, milyen szabadon l¢legzik, hogy megk´nnyebb¡lt a vastag, t´m´r test; abban az ÂrÀban v¢gre nem szorÁtotta semmi. Aludt;
nekem esett jÂl az û szabadsÀga, pedig ¢n boldogtalan voltam.
MiloôeviÔ arck¢pe alatt faggattak ki ä hatalmas f¢nyk¢p, k¢t zÀszlÂval, mint k¢t lÀndzsÀval k´r¡lfogva ä, elmondtam a kritikus ¡gyletet, a t¢nyeket, objektÁv szemsz´gbûl
tekintettem Àt az ¡gyet, az elûzm¢nyeket, a lehets¢ges okokat. Ki kinek tartozott, mi¢rt, mennyivel. Nem, politikÀrÂl sosem besz¢lgettek, esetleg futtÀban, viccek formÀjÀban. Husz ZoltÀn, general deputy manager, hirtelen csak egy figurÀvÀ vÀlt, akihez
semmi k´z´m. Az igazat mondtam. Makacsul ragaszkodtam a t¢nyekhez napokig,
nem sÁrtam, nem toporz¢koltam, az esem¢nyek logikÀjÀt bogoztam, mint valami rejtv¢nyt. A halÀlnak szigorÃ ûrei vannak; nem ¢rz¢keltem a halÀl valÂsÀgÀt, jÀtszottam
az eszem, magamban krimit Ártam.
A mÀsodik kihallgatÀson Karcsi, a koronatanÃ szakadt farmernadrÀgban, lÂgÂ pulÂverben ¢s farmermell¢nyben, rongyos edzûcipûben jelent meg, nyakÀban hosszÃ, k´t´tt sÀl lÂgott. A folyosÂn gyeng¢den a mell¢hez vonta a fejem:
ä Mindig t¢ged szerettelek, ¢s t¢ged foglak szeretni ´r´kk¢! Te vagy nekem az egyetlen nû! Engem mindig csak te ¢rdekelt¢l, senki mÀs, ¢s most is csak te ¢rdekelsz, csak
te ezen a vilÀgon, ¢letem.
°s a sz¡netekben m¢g n¢hÀnyszor elûadta ezt kiss¢ variÀlva, v¢gig a rendûrs¢gi
folyosÂn. Hogy àegyetlenemÊ, meg àkislÀnyomÊ, meg hogy mindig ¢n voltam neki a
l¢nyeg, se a feles¢ge, se a t´bbi nû, mert mind csak àt´bbi nûÊ, se a p¢nz, se semmi.
Hazudott, mint a vÁzfolyÀs. Azt mondta, hogy aludjak vele az anyja hÀzÀban. De m¢g
ezt is hazudta. ögy kÁvÀnlak, mondta, ¢s hazudott. Kezdj¡nk Ãj ¢letet. Tudom, hogy
te nem szeretsz, de... Tudom, hogy neked semmit sem jelentek, de... Azt mondtad
nekem, hogy mindig hazudok, pedig... Tudom, hogy nem hiszel nekem, de m¢gis...
°n mindig csak t¢gedet, ¢n mindig csak teveled, ¢n annyit Àlmodok veled.
ä Szeretn¢m, ha elmes¢ln¢d, hogy t´rt¢nt ä ¡lt¡nk le aztÀn az AndriÔ kafanÀban,
mint r¢gen.
ä Hol a kislÀny, ordÁtottam, az volt az elsû gondolatom, hogy te hol vagy, nem tudtam, hogy elment¢l, ¢n nem lÀttam semmit, ¢n bebÃjtam az asztal alÀ, ¢n elÀjultam,
akkora volt a robbanÀs, csak azt lÀttam, hogy villant valami ez¡st, V¢sÂ hÀtulrÂl lûtte
fejbe, ¢s a Zoli fogsora kirep¡lt el¢m a papÁrra, kez¢ben a pÁ order meg az agyveleje,
aztÀn nem tudom, mi volt, ¢n szerettem a Zolit, nem tudom, m¢rt fordult el tûlem,
m¢rt szÀllt ki a k´z´s vÀllalkozÀsbÂl, gyakorlatilag. M¢rt vesztette el a bizalmÀt bennem. Azt te tudod. De ¢n nem errûl akarok veled besz¢lni, nem ez a legalkalmasabb
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pillanat, tudom, de ¢n hoztalak benneteket ´ssze... Eml¢kszel, elment¢l a n¢met fiÃval
is, ¢s ¢n nekimentem a fÀnak...
ä Nem miattam ment¢l neki. Be voltÀl rÃgva.
ä Azt gondoltam, hogy nincsen a kislÀny, ¢s eleresztettem a kormÀnyt, most is az
volt az elsû szavam, hogy hol a kislÀny. °pp indultunk volna a K¢k Ker¢kbe vacsorÀzni,
megbesz¢ltek mindent, Zoli mutatta a kifizet¢si utasÁtÀst, mÀrcius 12-¢re szÂlt, hogy
akkor befut az ´sszeg, addig hÃzza ´ssze magÀt a V¢sÂ, ¢s hallgasson, ne csinÀljon
semmit, most mÀr vÀrja ki, egy h¢t az eg¢sz, minden megoldÂdik, û letÀrgyalta az ¡gyet
a b¢csiekkel, Ártuk a jegyzûk´nyvet, minden rendben lesz, sve Ôe biti u redu, fel¢m
hajolt, mutatta, hogy mit Árjak bele, tudod, elsû pont, ok¢, mÀsodik pont, ok¢, harmadik pont, tretya tacska, ¢s akkor csak egy ez¡st villanÀst lÀttam, az ´reg a hÀta m´g´tt Àllt, a robaj ¢s a fogak... A TÀbornok azt hitte, hogy felrobbant a gÀzpalack, kiszaladt a teakonyhÀba. AztÀn ´sszevissza l´v´ld´z´tt m¢g az ´reg az irodÀban, kilûtte
a telefont, v¢g¡l t¢rdre roskadt, ¢s a TÀbornok kil´kte a kez¢bûl a fegyvert. Csak egy
karcolÀs esett a halÀnt¢kÀn. °n elbÃjtam, talÀn m¢g be is pisiltem, tudom, hogy gyÀva
vagyok, de... °n hoztam ûket ´ssze, ¢n talÀltam ki az eg¢szet, a k´z´s c¢get, a magyarä
szerb egy¡ttmük´d¢st, gyufagyÀrat akartunk ¢pÁteni Zomborban. Nagyon sajnÀlom
a Zolit, mennyi bablevest fûztem neki... De csÃnyÀn bÀnt velem. Ki akart tÃrni. AdÂsom maradt hÀromezer mÀrkÀval...
ä Aki meghalt, megfizette minden adÂssÀgÀt. Shakespeare.
ä Mindegy... Tudom, hogy te...
ä Nem is hiszem el, hogy meghalt. Mintha itt volna. Vele besz¢ln¢nk meg a sajÀt
halÀlÀt. °s m¢g nevetn¢nk is rajta. A V¢sÂ bÀcsi... az ´reg mintha szerette volna ût.
Eml¢kszel? Mindig simogatta. MeghÁvta ût a szerb hÃsv¢tra. BÀrÀnys¡t¢s, forralt rakija, prôuta, szerb tÃrÂ, minden. Egy¡tt ittak. Menten sz´rnyethalt?
ä Abban a szent pillanatban. Nevethetn¢nk. Igyunk meg m¢g egyet.
ä LÀm, m¢g mindig l¢tezik a r¢gi jÂ apatini Jelen pivo ä forgattam meg az ujjaim
k´zt a s´r´s¡veget, cÁmk¢j¢n a szarvassal. ä Az az ¢rz¢sem, hogy most, ¢pp most bej´tt
volna Zolinak az ´sszeg.
ä Sokat Ág¢rt. A direktor meg hitt neki. Egyre nehezebben, de hitt. MÀig. Este nyolcig. Eg¢sz nap az ajtÂt leste. Mindannyian hitt¡nk. Nem is ¢rtem. Elmes¢ltem ma a
dolgot egy ´regnek a falubÂl, aki nÀlunk s´pr´get meg ilyesmi, egy kicsit f¢lkegyelmü,
de m¢gis b´lcs, szeg¢ny ember, mondom, na, JÀnos bÀcsi, mit szÂl hozzÀ? Hallgat az
´reg, h¡mm´g, aztÀn azt mondja: àNagy gyül´let ¢lt abban a szerb emberben!Ê
Gyere velem, mondta bÃcsÃzÂul, ÂriÀs keze a k¢zif¢ken, de hazudott.
Harmadnap visszakaptam az Ãtlevelem Zoli zakÂjÀnak belsû zseb¢bûl ä nem volt rajta
v¢rfolt ä, ¢s egyed¡l eredtem haza. Szatyromban bor, pÀlinka, pirospaprika, egy kis
hazai. Lehült az idû, aprÂn, szÃrÂsan esett a tavaszi hÂ. VasÀrnap volt, BajÀn csupÀn
egy tehervonat vesztegelt m¢g, a kis ÀllomÀson sehol senki, csak k¢t hajl¢ktalan szuszogott a vÀrÂterem fapadjain. A b¡f¢ben se sz¢k, se asztal, egy szÀl pasas rÀngatta a
jÀt¢kautomatÀt, pocs¢k volt a kÀv¢. V¢kony, t¢pett feh¢r lepel fedte a platÀnfÀs parkot.
Az egyik csavargÂ lÀbfeje kapcarongyba csavarva, mint a hÀborÃs reg¢nyekben, gumicsizmÀja a kûre csattan. A mÀsik meg foszlott vÀszon tornacipût viselt. Csak a lÀbukat
lÀttam: ny´sz´r´gve horkoltak az ¢pp hogy nem hideg vÀrÂteremben, ahonnan, Ágy
a kiÁrÀs, este tizenegykor ki fogjÀk üzni ûket.
SÀlba, kabÀtba burkolÂzva kuporogtam a z´ty´gûs vonatban; elbÂbiskoltam. Mire
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f´locsÃdtam, z´ldessÀrga, akvÀriumi f¢nyben Ãszott a vagon, az ¢gûk nagy r¢sze hiÀnyzott, az ablak s´t¢t volt, bevert a hÂ, ¢s feh¢r karimÀkat rajzolt a koszos ¡vegre.
Horpadt bÀdogdobozk¢nt z´r´mb´lt a sebesvonat. Nem tudtam, hol jÀrunk, hÀny
Âra, a d¢lutÀn Àtfolyt az est¢be. °n voltam az egyetlen utas, k¢t kalauznû tünt m¢g fel,
le¡ltek dohÀnyozni, majd csatlakozott hozzÀjuk egy szabÀlyos Ferenc JÂzsef-szakÀllbajusz kompozÁciÂt viselû, tekint¢lyes mozdonyvezetû is. Vesztegl¢sre k¢sz¡lûdt¡nk:
bombariadÂ van a fûpÀlyaudvaron, rebesgett¢k a vasutasok, ¢s nyugtalansÀg n¢lk¡l
szÀmolgattÀk, hÀny pulÂver meg nadrÀg van rajtuk az egyenruha alatt. Megkapartam
az ablak¡veget: kint fÃtt. Az ablak belsû r¢sz¢n nem olvadt, ¢szrev¢tlen¡l hÁzott a feh¢r
karima. Mellettem a vagon fala szinte Àtlyukadt, kartonpapÁr bukkant ki a bÀdog alÂl.
A hamutartÂ egy p´ccint¢sre kidûlt, s ontotta tartalmÀt.
Bün´snek ¢reztem magam, de nem tudtam, mi¢rt. A nyomozÂk elûtt nem mostam
tisztÀra Zolit, sût bemÀrtottam, a Slobodan MiloôevÁÔ f¢nyk¢pe alatt, ide vezettek a
kurva t¢nyek. RÀadÀsul ¢rteni v¢ltem a gyilkost. çtkattant az ´reg, elvesztette vagy
elmetszette az ¡zleti logika szÀlÀt, hogy reszketett, ¢n is holtra vÀlok minden fizet¢si
felszÂlÁtÀstÂl, meg a hÀborÃs orszÀg, a politika, minden a fegyverrûl reg¢l JugoszlÀviÀban, hûsi halÀl, gyûzelem, krv i smrt,* ez vez¢rel m¢g egy cukorhajÃ nagyapÀt is. TÀn
fel¢bredt benne a lÀgerlakÂ k´ly´k. Ubica-dedica** ä zakatolta a vonat. A TÀbornok
megmentette az ¢let¢t. Karcsi megakadÀlyozhatta volna a gyilkossÀgot. Hogy merem
¢n ezt meg¢rteni. °n m¢rt nem mentettem az Àldozatot, aki soha nem ´lt meg senkit.
JÂ, a cigÀnyokat megverette egyszer, megvolt rÀ az oka, nevetve mes¢lte, hogy felb¢relt
hÀrom verûleg¢nyt, àmegszelÁdÁtette ûketÊ. Viccelt, hogy mint a szalÀmit, Ãgy kellene... De fegyvert soha nem emelt volna senkire, gondoltam. Meg fogom Árni, gondoltam, ha t´rik, ha szakad; Zoli, Zoli, gondolkozzunk most az egyszer, l¢gy szÁves. Tudod,
hogy szerettelek, egyszer v¢gignevett¡k az eg¢sz horvÀtorszÀgi Ãtszakaszt, a sok egyforma rendûrt, akik kerest¢k a kÀkÀn a csomÂt, ¢s mindenÀron meg akartak b¡ntetni
minket. De az ÁrÀs sem enged t´bbet. SzikrÀt hÀny a lelkiismeretem miattad.
Sohasem mondtam el, hogy abban a boszniai motelszobÀban, az elsû ¢s utolsÂ
egy¡tt t´lt´tt ¢jszakÀnkon ¢n hajnalhasadÀsig fenn maradtam. N¢ztem az ¡st´k´st,
meg n¢ztem, hogy alszik. Gondolkodtam. Nagyot jÀtszott velem azon az est¢n. MÀr
lefekv¢shez k¢sz¡lûdtem, amikor betoppant a szobÀmba. H¡ly¢skedni kezdt¡nk,
megkÁnÀlt egy pohÀr sürü dalmÀt borral. VidÀman civakodtunk, mint a gyerekek, a
kocsiban is mindig felfrissÁtett a csipkelûd¢s. Amikor elkomolyodott a szÀnd¢ka, sivalkodhattam, olyan volt, mintha az is a jÀt¢k r¢sze volna. MÀr ¢reztem a szuszogÀsÀn
azt a bizonyos m¢ly, f¢rfias komolysÀgot, azt a k¡l´n´set, ami f´l´tt nincs hatalmam.
VillÀmgyorsan v¢gigpÀsztÀztam a lehetûs¢geket, ¢s Ãgy d´nt´ttem, hogy legyen meg
az û akarata. Ha engedelmeskedem, nem ¢rzek fÀjdalmat, se ¢n, se û. Amikor elaludt,
nyomban felkeltem, betekertem magam a lepedûbe, ¢s le¡ltem az asztal melletti sz¢kre.
ºres voltam, nem is ¢n voltam ¢n. VÀgyam, akaratom, semmi nem volt. A hÀton
fekvû f¢rfitesten merengtem, hogy milyen sÃlyos, ¢s m¢gis milyen k´nnyü most, milyen b¢k¢s, ¢s m¢gis rÀngatÂzik ÀlmÀban, ahogy a kutyÀk szoktak. çlmodik? Nem f¢lek, ¢n ¢bren vagyok, mindent lÀtok, semmit sem akarok. Hangtalanul nyÃltam el az
idegen Àgyon.
ä Nem illik a csÁkos inghez ez a mintÀs nyakkendû ä mondtam neki reggel. Meghitten pirÁtottam rÀ, mint egy àmegkapott nûÊ, ¢s megrÀntottam a kravÀtlijÀt.
** Krv = v¢r, smrt = halÀl.
** Ubica = gyilkos, dedica = nagypapa.
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K¢sûbb a legvÀratlanabb pillanatokban buggyantak elû a k´nnyeim, kiÀltoztam, letahÂztam, gyül´lk´dtem, ¢reztem, hogy nem szeret, el akartam volna sz´kni. AztÀn
egyszerre, mintha elvÀgtÀk volna, t´bb¢ nem hiszt¢riÀztam vele. TalÀn belÀttam a hiÀbavalÂsÀgot, belenyugodtam, hogy nincs hÁd, csak a k¢pzeletemben, ¢s az ¢letben
minden mÀsk¢pp van, mint ahogy lÀtom ¢s gondolom. KimÃlt a szenved¢lyem, megjavultam. Nem volt t´bb jelenet az Ãton, ¢s nem mondtam ¢rtelmetlens¢geket. Viccelûdt¡nk, h¡ly¢skedt¡nk. InkÀbb az ¡zletrûl besz¢lgett¡nk, jellemrajzokat skiccelt¡nk fel a partnerekrûl, helyzeteket elemezt¡nk, ¢s hallgattunk nagyokat.
ä M¢rt nem szeretsz mÀr? ä k¢rdezte egyszer az ¢jszakÀban, de nem vÀrt vÀlaszt.
BarÀtsÀgunk csÃcsÀn m¢lytavi cs´ndek honoltak.
Az a halottak napi jelenet is, melyen aznap, a halÀla napjÀn dolgoztam, az is rÂlunk
szÂlt n¢mik¢pp. Sz¢p temet¢s volt, k´lcs´n´sen meg¢rtett¡k egymÀs nemeit. Ez az ¢n
testem, mondtam magamban ¢n; nem akarom tudni, mi az, amit te l¢leknek hiszel,
gondolta magÀban û. Maradt az¢rt n¢mi s¡ltgesztenye-melegs¢g. ¹sszefüztek benn¡nket a k´z´s utak: a fel¢getett, sz¢tbombÀzott szerb, horvÀt ¢s bosnyÀk falvak, amelyeket egy¡tt lÀttunk. EgymÀsnak mutogattuk az ¡szk´ket az autÂ ablakÀn Àt: n¢zd,
mÀr fÀk nûttek ki a szobÀkbÂl! F¢lelmetes az a hÀzsor, mintha kiverte volna a ragya!
Ott az pravoszlÀv templom lehetett; mecsetet, azt hiÀba is keresel erre. ¹sszekapcsoltak a szerb, horvÀt ¢s bosnyÀk bankÀrok ¢s ¡zletemberek, akikkel kezet rÀztunk, ¢s
akiket csÃfolÂdva jellemezt¡nk. Az ¡zleti vacsorÀk remek fogÀsai. A felt¢tlen odaadÀsom, jobban mondva megadÀsom n¢hÀny pillanatÀnak els¡llyedt, de m¢g l¢tezû eml¢ke.
Mindig fekete hajnalban indultunk Ãtnak, ha BoszniÀba ment¡nk, ¢s fekete hajnalban ¢rkezt¡nk haza. ¹sszemosÂdnak az utak az eml¢kezetemben, most is suhan
velem az ÀlomautÂ. Nem vagyok autÂzÀshoz szokva, nekem k¡l´n´s, ahogy metssz¡k
a tÀjat, rep¡lnek a k¢pek, akÀr valami kett¢hasÁtott mozifilmben. Olyan, mint a gyerekkori ringlispÁlez¢s. Pirkadatkor v¢gign¢ztem a kocsibÂl a napfelkelt¢t ä felszÀlltak
a talajrÂl a k´dfoszlÀnyok, a tÀg, kerek ¢gen, pirosban, sÀrgÀban, majd k¢kben megjelentek a felhûk, k´r´s-k´r¡l sz¢tÀradt a f¢ny. Koroms´t¢tben ä olyankor mÀr lelassult ä ketten voltunk a vilÀgon a f¡lke meleg¢ben, Àlmosan ¢s m¢gis ¢beren. Az û fej¢ben felt¢teles mÂdban ny¡zs´gtek az ¡zleti kombinÀciÂk, rivalizÀltak egymÀssal ¢s
´sszefonÂdtak, variÀlÂdtak, mint a Bach-fÃgÀk. °n meg egy adta k¢pzelg¢s, ÀbrÀnd ä
ringatÂdztunk a s´t¢tben, vilÀgosban. ý k¢pzelt p¢nzt osztott-szorzott, nekem k¢pzelt
mondatok, gondolatok vonultak ¢s szaporodtak a fejemben. ý tûk¢rûl spekulÀlt. °n
szerelmi k´tûd¢srûl Àlmodoztam.
Azt gondoltam, hogy a szerelemben megoldÂdhatnak a kÁnos gondok az akadozÂ
szÂval, rep¡lû idûvel. Szem¢llyel, szem¢lytelens¢ggel. M¢g a t¢rrel is, mert a szerelem
nemcsak ´r´k pillanatok lepketÀra, hanem utazÀs is a f´ld k´r¡l. Suhantunk a hajnali,
¢jszakai s´t¢ts¢gben, mÀr kifogytunk a szÂbÂl, vagy m¢g nem lend¡lt¡nk bele, n¢zt¡k
a vilÀgÁtÂ feh¢r kÁgyÂvonalakat a müÃton, a holdat vagy az ¢bredû napot (vagy mindkettût), ¢s merengt¡nk, cigarettÀztunk n¢mÀn. A legk¢ptelenebb szerelem t´red¢keit
rakosgattam, pedig eg¢szen egyszerü k¢pecsk¢k voltak, szempÀr, k¢z az ismerûs k´r´mmel, egy megvalÂsÁthatatlan csÂk, melyet ä a fejem jobbra billent, Ãgy n¢ztem ki
a vaks´t¢tbe ä v¢gig¢ltem.
Vesztegelt a vonat a hÂfÃvÀsban, a kalauznûk arrÂl tr¢cseltek, hogy mit fûznek hÃsv¢tra, hol ÀruljÀk a legjobb sonkÀt, a Ferenc JÂzsef-szakÀllas mozdonyvezetû m¢rhetetlen¡l unta ûket. Meg kell Árnom, gondoltam; nem is a krimir¢sz¢t, sem az erotikusat,
ennek az embernek a l¢tez¢sformÀjÀt kellene kiemelnem, valahogy kirÀntani a gyil-
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kossÀg vÀlad¢kÀbÂl, a krv i smrtbÂl. A gyilkos hÀtulrÂl k´zelÁtette meg ä elment a t¡k´r
elûtt ä, ¢s a tarkÂjÀhoz emelte a pisztolyt. Lehet, hogy m¢gis az volt a leghitelesebb
k¢p rÂla, amikor fellobbanÀsomban olyan m¢lynek lÀttam a s´t¢tz´ld szem¢t k¢pzeletben, amilyen nÀlunk a holtÀg szÁne alkonyatkor, amikor m¢g rÀs¡t a nap? Ha vezet¢s k´zben elr¢vedt, olyankor, oldalrÂl n¢zv¢st, t¢nyleg ellÀgyult, megsz¢p¡lt a tekintete. Egyszer, egy ¡zleti kudarc pillanatÀban majdnem sÁrt, lÀttam, hogy kiguvad
a szemgolyÂja, kiv´r´s´dik az alsÂ szemh¢ja, szorÁtja a kez¢ben a kagylÂt, ¢s megtelik
v¢rerekkel a szeme feh¢re. Csak ne sÁrjon, k´ny´r´gtem magamban, mert sz¢gyellni
fogja magÀt, hogy lÀtom, ¢s azt a f¢rfiak nem tudjÀk megbocsÀtani.
HosszÃ sor kÁgyÂzott a sÁr fel¢. Mind vÀrtak tûle valamit, bÁztak benne. A RÂzsa bezzeg
nem tünt fel, ¢s odaÀtrÂl sem j´tt el senki. A TÀbornok visszament BoszniÀba, KarcsirÂl
pedig az a hÁr jÀrta, hogy elbujdosott. Tudni valÂ volt, hogy ¡zleti gyilkossÀg ÀldozatÀt
temetj¡k, ez m¢ltatlansÀg¢rzetet font a gyÀszba, nem lehetett rendesen sÁrni. Metszett
a nap, mint a villanÂf¢ny. Egy koszorÃn feh¢r szegfükbûl kirakva a 44-es szÀmjegy. A
hantok, a szobrok ¢szaki, Àrny¢kos oldalÀn az utolsÂ havazÀs marad¢ka.
A baptista lelk¢sz fekete ballonkabÀtban, ez¡stkeretes szem¡vegben Ãgy Àllt a sÁrg´d´rn¢l, akÀr egy fel¡gyelû vagy hivatalnok. Nem tudott gyÀszbesz¢det tartani, vergûd´tt a sajÀt k¢rd¢s¢nek horgÀn. Folyton igazgatta a szem¡veg¢t. Hogy a hitetlen az
utolsÂ percben talÀlkozhat-e m¢g Istennel, ez volt a k¢rd¢s. Azt akarta mindenÀron
bizonyÁtani, hogy igen: az utolsÂ pillanatban is lehets¢ges megt¢rni, visszamenûleg
jÂvÀtenni egy ¢let bünsorozatÀt, de belegabalyodott az argumentÀciÂba, mert jÂl tudta, hogy az, akit temet, egy szempillantÀs alatt halt sz´rnyet. Viszont azt sem engedhette meg, hogy ne adjon a halottnak es¢lyt; ´nmagÀt cÀfolta volna, ha arra jut, hogy
Isten is, ember is tehetetlen a gyilkossal szemben. Hangosan elgondolta, hogy abban
a szent pillanatban, amikor bek´vetkezett a v¢g, m¢g villÀmgyorsan kaput tÀrt az Àldozatnak Isten, ¢s a hitet sz¡lû, roppant f¢ny hÀtrafel¢ is kisugÀrzott az eg¢sz ¢let¢re.
LegalÀbb egy szÀzad-, egy ezredmÀsodperc volt, egy piciny r¢s, amikor egy¡tt lehetett
az örral ZoltÀn. Ott ¢s akkor t´bbet nem lehet csalni. Higgy¡nk ZoltÀnban, testv¢reim, higgy¡nk ama szempillantÀsban, az utolsÂ, immÀr hangtalan, ´r´kre szÂlÂ, tiszta
szÂban. Most pedig nyissuk meg szÁv¡nket Istennek ä hajtotta csendes imÀra a fej¢t a
pr¢dikÀtor.
Feltettem a napszem¡vegem, felpillantottam m¢gis: hidegk¢k ¢g, a m¢szfeh¢r temetûfal elûtt lehajtott fejjel imÀdkozik a baptista asszonykÂrus. Egy sÀpadt, Veronese-arcÃ kislÀnyon rÀismerek az arcvonÀsaira. K¢pek suhannak: a behÃzott nyakÃ kuncogÀs, rÀzkÂdÂ zakÂvÀll, erûs f¢rfik¢z a sebess¢gvÀltÂ b¡tyk¢n, ujjpercein a szûrszÀlak,
pigmentfoltok. A jobb k¢z mutatÂujjÀn a hibÀs k´r´m. Egy pillanatra ¢rzem az akaratÀt, a l¡ktet¢st ä meg azt is, ahogy elv¢sz, felolvad; n¢zek, n¢zek k´rbe, az ¢g alatt
hovÀ Árta be magÀt, mit v¢tett.
*
MÀjusban az ÃjsÀgbÂl ¢rtes¡ltem a gyilkos halÀlÀrÂl. Egy belgrÀdi kÂrhÀzban, cukorbetegs¢g k´vetkezt¢ben elhunyt a zombori àVeôacoopÊ magÀnvÀllalat igazgatÂja, aki
mÀrcius 2-Àn az irodÀjÀban, Magnum 357 tÁpusÃ revolver¢vel agyonlûtt egy budapesti
bankÀrt. Az ¡gy¢szs¢g a tovÀbbi vizsgÀlatot besz¡ntette. A Zombori ÃjsÀg cirill betüs,
f¢nyk¢pes gyÀszjelent¢se vokatÁvuszban szÂl hozzÀ: àSohasem feled¡nk el, ¢s mindig
vel¡nk fogsz ¢lni, mert az ilyenek, mint te, sohasem halnak meg. Ïçldott az, aki ´r´kk¢
¢l, s volt mi¢rt megsz¡letnie.ÎÊ
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MONOLñGT¹RED°K BECKETTNEK
(Elsû felvonÀs, elsû szÁn. A sz¢gyen
sÃlyos, szennyes drap¢riÀja sz¢t.
Meztelen alak, mintegy tetten¢rten,
hogy magÀban besz¢lt.)
a feh¢rfolt-tÀj f´lt¢rk¢pez¢se
nevek hatÀrok zÃzÂdÀsnyomok
csupa piszkozat javÁtgatÀs m¢gse
semmi se vÀltozott
ha bÁrod mozdulatlan k´r¢d dermed
az alaktalan toldott-foldott tÀj
a k´z´ny´s hÁg f¢ny csak l¢legezned
ne volna muszÀj

SZERZý KONSTATçLJA ¹NN¹N
EL°GTELENS°G°T,
DE EZ SEMMIT SEM OLD MEG
J´jj, tiszta ¢j! Foglald ¢ben keretbe
szennyel, v¢tekkel terhes napjaim.
Az akarat, a tettek kirekesztve,
enyh¡l a vÀgy, ¢s oldÂdik a kÁn.
Napok, hetek, hÂnapok, ¢vek Âta.
J´tt BoldizsÀr, de semmit se hozott.
°s karÀcsonykor, otthon. R¢gi nÂta.
°va is. Folyton csak visszakozok.
A megvÀltÀst ¢n t¢nyleg Ãgy k¢pzeltem,
krisztusi svunggal, nagyvonalÃan,
hogy onnantÂl, kegyelemmel betelten
egyszerre elkezd lenni, ami van,
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¢s Ãgy fonÂdnak egymÀsba az ÂrÀk,
mint drÀga sz´vet szÁnes szÀlai...
Naiv voltam? BelÀtom. °s? A prÂbÀt
se Ágy, se Ãgy nem bÁrom Àllani.
Kint s bent perem¢n v¢gleg megrekedten
hiÀba tudom, hogy hol a hiba.
EgyensÃlyozok sz¢d¡lt lejtmenetben,
magÀba forgÂ, rossz bÃgÂcsiga.

KarafiÀth Orsolya

D°L-LENGYELORSZçG KRISTñF N°LKºL
ä hiÀnyos ÃtinaplÂ ä
1. A vÀros, aminek elfelejtettem a nev¢t
Ez mÀr a harmadik v¢gÀllomÀsunk ä
erûnk v¢sztartal¢ka fogyni kezd.
Ahol van fût¢r, kocsmÀt is talÀlunk,
legyen kÀv¢nk, tovÀbbi Ãtikedv.
K¢t s´r k´z´tt esz¡nk egy furcsa lÀngost ä
fÀradt vagyok, de m¢g tartom magam.
Megszokhatom az Ãj vÀrost, amely most
olyan, mint Pest, csak ¢pp KristÂftalan.

2. KrakkÂ
Milyen KrakkÂ, ha KristÂf n¢lk¡li?
CsupÀn reg¢kbûl ¢s mondÀkbÂl Àll.
így estetÀjt rosszkedvem elveszi
rejt¢ly¢vel ha k´rbezÀr a VÀr.
MÁg ¢n csak vÀrok itt hü Wandak¢nt,
KristÂf hiÀnyzik, ezt minek tagadjam.
FormÀlt belûlem egy Ãjabb mes¢t:
KrakkÂi SÀrkÀny, hÀzi vÀltozatban.
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3. °jszaka a Magas-TÀtrÀban
MÁg bÀrmit ¢rzek, addig jÂl vagyok ä
KristÂf ma nincs, sût m¢g holnap se lesz.
Csak k´d s a rosszul felvert sÀtorok,
sz¢tfûtt bogrÀcsgulyÀs, zacskÂsleves.
Teljes s´t¢t, KristÂf-fogyatkozÀs,
fenyûk k´z´tt folyÂ horror-patak.
MegvÀltozom s Ãj Ãtra t¢rek Àt
ha reggelig a testem ¢p marad.

4. MÀsodik ¢jszaka a Magas-TÀtrÀban
Meggondoltam ¢s m¢gse vÀltozom:
az ¢let Ágy eg¢sz kibÁrhatÂ.
Az ember rÀt´lt (kell egy cs´ppnyi bor)
¢s mÀris Àlom, nem kell altatÂ.
Kis gond: az Ãj sÀtor m¢gis beÀzik,
s Â jaj, minden konzerv¡nk elfogyott.
KitartÀsunk m¢gis sok, ¢pp amennyi
d¢llengyel l¢gy ¢s d¢llengyel szÃnyog.

5. Zakopane
A f¡st´lt sajtot utcÀn enni meg ä
t¢rk¢pem itt csak ¢telekbûl Àllna.
Borscs ¢s gombÀs pirog, keszeg:
elnyÃjtott esteb¢d az U WnukÀban.
Lehet szerelmem bÀrmily ¢teri,
KristÂf hely¢t felvÀltja most a vÀros.
A szÁv s a korsÂm szÁn¡ltig teli ä
egymÀsba csend¡lû, sz¢p dobbanÀsok.
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AZ öTRñL, A KEDVRýL,
A NYçRRñL
Nincs jobb: indulsz, csak Ãgy, a vakvilÀgba ä
k´lcs´nsÀtor ¢s k´lcs´nhÀtizsÀk.
Hely¢t ki nem keresve megtalÀlja
bejÀrt utat m¢g jobb utakra vÀlt.
Ahol mindjÀrt az elsû s´r megÀrthat:
magÀnyos nûalak a restiben.
A rossz ä szÀllÀs n¢lk¡l csak kÂdorogni,
s a jÂ ä BeÀt KrakkÂban vÀrni meg.
HÀt mondd, enn¢l t´bbet vagy mÀst rem¢ln¢l?
Az Ãt, a kedv, a nyÀr a bûr´d´n.
Van enyhe pÁr, kicsattanÂ eg¢szs¢g ä
Ãj Tengerecki PÀl, Bûr´nd ¹d´n.
Ha bÃcsÃzol, mindig akad, ki vÀrna.
Nincs jobb: indulsz, csak Ãgy, a vakvilÀgba.

LÀszlÂ No¢mi

SZABADFOGLALKOZçS
Kisebbik gondom az, hogy ¢hezem
s az ezredv¢gen nem gondolkodom,
abban, hogy ¢lek, semmi ¢rdemem,
Àlom ritkÀn bec¢zi homlokom
s a pillanatbÂl folyton kibesz¢lek;
nagyobbik az, hogy mindez jÂlesik,
ha mondandÂm van, nem tartom a szÀmat,
lÀtom a jÀt¢k sz¡rke csontjait
s a kertet, ahol nem lakik imÀdat,
csak hÃs ¢s v¢r ¢s l¡ktetû halÀnt¢k.
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HITVITçZOM
Minden soromra van mÀr cÀfolat:
meg¢rtem azt is, hogy nem ¢rtelek
jobban, mint mÀsokat,
csak hordalak magamban, babonÀs
szokÀsvilÀgot, k¢nyszerk¢pzetet,
mit nem tür senki mÀs,
nyilvÀn te sem, e hangtalan vita,
e vÀltozatlan ür ez¢rt szakad
szÁvem kamrÀira ä
sodrÂdom egyed¡l,
elûbb-utÂbb a jÂ is felmer¡l:
minden szavamra van mÀr cÀfolat.

GÀbor MiklÂs

AZ 1990-ES NAPLñBñL (II)
MÀjus 15. Kedd
ºl¢sezik a parlament. MÀr nagyk¢püek is. °s unalmas tanÀr bÀcsik! Pozsgay ¢s Kis
JÀnos vitÀzik. TanulsÀgos.
Pozsgay egy vid¢ki reformÀtus lelk¢sz, Kis JÀnos politikus. Az ilyen àb¢k¢s ÀtmenetÊ
ä mint egy lassÁtott film ä jobban kiadja a politikustÁpusokat.
Pozsgay jÂ politikusnak hihette magÀt, talÀn annak is szÀmÁtott, bÀr (ez nem utÂlagos b´lcsess¢g) sohase fogadtam volna rÀ. Mintha àhinneÊ a maga igazÀban, ¢s mintha
nem ¢rten¢, hol fognak ki rajta, van benne valami àpaliÊ, szinte szÀnalmas. Igen sokszor igaza van, t´bbsz´r van igaza, mint nem. VilÀgos, hogy amint a nyÁlt terror eltünik
a szÁnrûl, a politika mÀr àÃri huncfutsÀgÊ, vagyis valamif¢le jÀt¢k, a maga szabÀlyaival,
ekkor mÀr az àigazsÀgÊ is eg¢sz mÀsk¢nt jelenik meg. Pozsgay el¢gg¢ hisz a maga igazÀban, ¢s el¢gg¢ tehetetlen ahhoz, hogy zsarnokkÀ formÀlÂdjon egy Âvatlan pillanatban. M¢gis igaza van, amikor Kis JÀnost ¢s az SZDSZ-t jakobinusnak nevezi. Kis JÀnos
szinte jÀtszva vÀlaszol neki; a jÀt¢k, a politika szabÀlyai nem teszik lehetûv¢, hogy egy
¡gyesen politizÀlÂ pÀrtot leleplezzenek, ¢ppen ez a felt¢tele, hogy bÀrmelyik pÀrt hatalomhoz jusson. Pozsgay¢k most nem tehetnek mÀst, mint hallgatnak, a szabÀlyokat
Ãgy alkottÀk meg, hogy ûk nem nyerhetnek ä ez a megegyez¢s egyik alapt¢tele. Igaza
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van Pozsgaynak, ûk maguk szÀmoltÀk fel sajÀt hatalmukat, de ezzel egyszersmind ki
is golyÂztÀk magukat a jÀt¢kbÂl, ami a hatalom¢rt folyik. Viszont Kis JÀnos¢k...
Ezek valÂban jakobinusfajta okosok, intellektuelek, ezek a àfanatikusan liberÀlisÊ
felvilÀgosultak, akik talÀn m¢gis elszÀmÁtottÀk magukat. A n¢pszavazÀs hatalmas bl´ff
volt, ¢s alapjÀban v¢ve aljassÀg, az¢rt is vÀlt be. A k¢rd¢sek, amelyeket feltettek, akkor
olyanfajta jelszavak voltak, mint mondjuk àNagy-MagyarorszÀgÊ jelszava. Egyszerüen zsarolÀs volt az eg¢sz, amelyet csak az igazolt, hogy a kommunistÀk ellen szÂlt. Az
àelitpÀrtotÊ ez az ordinÀr¢ politikai tr¡kk egyszerre az elsû helyre vitte, ûk lettek az
es¢lyesek, az MDF lÀtszÂlag lemaradt. A Fidesz ¢s az SZDSZ voltak a leghangosabbak.
°s j´tt a vÀlasztÀs: kider¡lt, hogy a nagyobb pocak gyûz´tt, a sÃly: a kereszt¢ny-nemzeti, ûsi barbÀrsÀg. °s az SZDSZ nem vette ¢szre, hogy tÃl van a delelûj¢n. Pozsgaynak
volt egy hÂnapja, amikor mintha az orszÀg elsû embere lett volna, ezt siker¡lt az
SZDSZ-nek megfÃrnia, aztÀn az SZDSZ-nek is volt egy hÂnapja, talÀn m¢g t´bb is,
amikor mintha ûk lettek volna a j´vû. Ma mÀr azonban az SZDSZ is lefel¢ megy, ¢s
nem hiszem, hogy ez egyhamar mÀsk¢nt lesz. Itt a magyar pÀrtok lesznek uralmon, a
magyar ¢s kereszt¢ny pÀrtok, ¢s az SZDSZ v¢g¡l is oda ker¡l majd, ahova az MSZP-t
mÀr f¢lres´p´rt¢k. Ezek az okosok vajon lÀtjÀk ezt? Pozsgay helye igazsÀg szerint az
MDF-ben lenne. JÂl odaillene k´v¢r, puha ÀbrÀzata ¢s Ázes besz¢de. (Az MDF ¢lpolitikusai keservesen unalmasak!) Az SZDSZ tÃl okos ide, hiÀba. Kis JÀnos remek¡l ¢rti.
Ahogy minden alkalommal mÀs ¢s mÀs àer¢ny¢tÊ helyezi elût¢rbe a àdemokrÀciÀnakÊ,
ahogy minden l¢p¢s¡ket megtÀmasztja ideolÂgiÀval (a bolsevizmuselleness¢g ¢ppoly
alkalmas mindennek a bizonyÁtÀsÀra, ¢s ha kell, cÀfolatÀra, mint maga a bolsevizmus),
ahogy Àrtatlan k¢pet tudnak vÀgni, ¢s ahogy feddhetetlen¡l szem¢lyeskednek, ha az
hasznos ä ezek ¢lvezik ezt! Az SZDSZ a legkialakultabb politikai elit az orszÀgban, ûk
mÀr benn vannak a hatalomban! Ez annyira szÂrakoztatja ûket, hogy talÀn nem is tartanak ig¢nyt az elsû helyre. Az MDF neh¢zkesebb, korlÀtoltabb nÀluk, de ûk bizony
nem is ¢rik be eff¢le jÀt¢kokkal. (Az MSZP eljÀtszotta a hatalmÀt, ennek megfelelûen
N¢meth MiklÂs a legelegÀnsabb magyar politikus. TÃl van rajta. Nem veszÁthet mÀr
semmit. Pozsgay egy le¢gett eln´kjel´lt, akibûl nem lett semmi. N¢pszerüs¢g¢t annak
k´sz´nhette, hogy a fel¡letes szeml¢lû akÀr kisgazdÀnak is n¢zhette.) Ha egy SZDSZ-es
felszÂlal, minden becs¡letes, magyar embernek kinyÁlik a bicska a zseb¢ben.
EgyszÂval a politika most mÀr meztelen¡l mutatja magÀt. Aki nem ¢rti a szabÀlyokat, vagy akit ez¢rt-az¢rt nem ¢rdekel a jÀt¢k ezernyi finom csalafintasÀga, az megvet¢ssel ¢s unalommal n¢zi az eg¢szet, mint akit odak¢nyszerÁtettek a sakkparti kibic¢nek, de azt se tudja, hogy l¢p a lÂ. Az ¢lethez csak annyiban hasonlÁt ez a jÀt¢k, hogy
itt is neh¢z, talÀn lehetetlen nyakon csÁpni az igazi mozgatÂerûket ¢s szÀnd¢kokat,
hogy itt is kialakulnak olyan szituÀciÂk, amelyek aztÀn a maguk t´rv¢nyeivel a r¢sztvevûk urai lesznek. Innen el lehet menek¡lni, de megvÀltoztatni semmit sem lehet.
°va ¢s a csalÀdja; tûlem tÀvol.
D¢lutÀn a Bethsabe-rÀdiÂ.
MÀjus 19. Szombat
Az Arck¢p utolsÂ idei elûadÀsa. Haumann ¢s Andorai az ukrÀn MariÂrÂl, aki most Pesten produkÀlja magÀt. Az elûadÀs ma kiss¢ sz¡rke, bÀr pontos. Este fura inger¡lts¢g.
Amennyire okÀt lelem: a h¡lyes¢g, amelyben ¢lek, a teljes szellemi alacsonyrendüs¢g
¢s semmittev¢s. így vesztem el a napjaimat... mi¢rt?
à°des kicsik¢m. Ma az ÏArck¢pÎ utÀn legalÀbb tûled kapjam meg az elismer¢st. Ez¢rt faggat-
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talak! AztÀn az izgalom ¢s a pezsgû is elaltatott, de nem igazÀn, mert lÀm, ¢bren vagyok. Ez egy
nagyon jÂl megcsinÀlt elûadÀs. °n nagyon szerettem. Ha te akarnÀd, akkor m¢g nagyon sok sz¢p
munkÀt csinÀlhatnÀnk egy¡tt.Ê
MÀjus 21. H¢tfû
Ism¢t szÁn¢szszervezked¢si dolgok a F¢szekben, ezÃttal fûrendezûkkel, igazgatÂkkal
egy¡tt. Bizony ezek fontos dolgok, elv¢gre lehet, hogy egy ¢v mÃlva kihajÁtanak a szÁnhÀzbÂl, nem lesz mit enn¡nk, minden lehets¢ges. Csak nem bÁrom elviselni a v¢gtelen,
lapos locsogÀst, ami ilyenkor folyik. EzutÀn ism¢t kimaradok az eff¢l¢bûl. [...]
Este a t¢v¢ben r¢gi Fred Astaire, Ginger Rogers tÀncos film. (A k¡lf´ldi t¢v¢k nagy
varÀzsa ezek a r¢gi ä kamaszkori ä filmek. A r¢gi arcok, a r¢gi szÀmok! örj¢zus, ´reg
vagyok!)
MÀjus 22. Kedd
Mük´dik az Ãj parlament. V¢gre, ez a demokrÀcia: a duma csak duma, nem kell vele
semmi kapcsolatba ker¡lni, csak elbÀm¢szkodni a sok felesleges szÂszaporÁtÀson. R´hej, ¢s csodÀlatos: az ember m¢giscsak csodÀlatos l¢ny! A korlÀtoltsÀg ¢s butasÀg ilyen
m¢retei! Ez m¢giscsak csodÀlatos!
MÀjus 28. H¢tfû
MGP Latinovits-k´nyv¢nek visszhangja. Vajon mi hajtja ezt a fickÂt, hogy ilyen provokÀciÂkkal kivÀltsa azt, amit kap? El¢g okos hozzÀ, hogy elûre tudja, mi k´vetkezik.
F¢lresiker¡lt erk´lcsi g´rcs´k? Vagy egyszerüen annyi, amennyinek lÀtszik? Zsurnaliszta?
MÀjus 29. Kedd
TÀrsulati ¡l¢s. [...]
¹tven¢ves szÁn¢szi jubileumomra (igazÀbÂl mÀr t´bb!) egy borÁt¢kban kapok k¢thavi
fizet¢st, levonÀsokkal: 18 900 Ft.
Este a t¢v¢ben egy okos ¢s sz¢p müsor Shakespeare-rûl. FÀj: a bejÀtszÀsokban Hamlet: Cserhalmi, Prospero egy gyenge angol szÁn¢sz. Akik a filmet csinÀltÀk, nagyon
rossz v¢lem¢nnyel lehetnek rÂlam ä de talÀn nem is tudnak semmit, hisz a szÁn¢szt
m¢g ¢let¢ben elfelejtik, hisz tudom! Ez a nap a szokÀsosnÀl is gyakrabban eszembe
juttatta ezt. (Persze ha az ¢n r¢gi Hamletembûl adtak volna r¢szleteket, akkor meg
halÀlra sz¢gyelltem volna magam!)
A lÀnyom nÀlunk.
MÀjus 30. Szerda
A kiadÂ mÀjus v¢g¢re Ág¢rte, hogy a k´nyvem megjelenik. Egyelûre se hÁre, se hamva.
írok-e m¢g majd Ãj k´nyvet?
Coriolanusi hangulatban vagyok.
A magyar parlamentnek van egy elk¢pesztû eln´ke. BizonyÀra ki¢rdemelt mindenf¢le
elûny´ket, talÀn '56-os. Humortalan, de komikusan nagyk¢pü figura... olyan àmagyar
professzorÊ. Mindenesetre az jutott eszembe rÂla, hogy k´zz¢teszek egy hirdet¢st:
G. M. Kossuth-dÁjas szÁnmüv¢sz bÀrmelyik magyar szÁnhÀzban hajlandÂ eljÀtszani Galagonya
szerep¢t. Merthogy ez az eln´k Ãr, ez maga Galagonya! A bÀjÀt majd hozzÀadnÀm. LÀm,
a àszabadsÀgharcosokÊ, akiket tiszteln¡nk kell, ism¢t, mint '45-ben a BalÂ Elem¢reket.
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(Kedves BalÂ, milyen sz¢pen szavalt pedig n¢ha. °s milyen sokszor kiviccelt¢k, pl. elhitett¢k vele, hogy margar¢tÀval lehet halat fogni, nagy horgÀsz volt. °s hogy ¢lvezte,
ha ugrattÀk!)
Ezt az em¢sztû ¡ress¢get, amikor nem j´n semmi ÀlmodoznivalÂ... ¢s j´n-e m¢g valaha
az ¢letben? Lesz-e àt¢mÀmÊ? Vagy most mÀr ¢n is àfac¢rÊ maradok, ahogy F¡st MilÀn
sirÀnkozott ¢lete sivÀrsÀgÀrÂl, amikor mÀr nem ment az ÁrÀs? Hisz itt, legbel¡l mÀr
nem tekintem szÁn¢sznek magam, igazÀn csak a soha el nem kezdûdû ÁrÀsra vÀgyakozom. °s lÀm, talÀn ¢ppen ez volt az çrny¢k... Ezt kell most mÀr ´r´kk¢ elviselni? Ezt a
àt¢mÀtlanÊ semmit? (Mik´zben naponta ¢rtes¡l´k arrÂl, hogy a vilÀg, a vilÀgom a àb¢keÊ, a àdemokrÀciaÊ jelszavait ujjongva ¢s rosszkedvüen a teljes sz¢thullÀs fel¢ zuhan,
Pompeji v¢gnapjai ez, mint '45-ben, de m¢g rosszkedvübben ä hisz akkor m¢giscsak egy
hatalmas krÁzis utÀn voltunk, a romok szemmel lÀthatÂk: ez az, amit el kell t¡ntetni!
Ennyit tudtunk. De ma...? Be kellene zÀrkÂznom...)
MÀjus 31. Cs¡t´rt´k
à¹r´m´kÊ. 1. KÁvÀncsisÀgbÂl elmegyek egy megbesz¢l¢sre, ahol arrÂl d´nt egy vÀlogatott tÀrsasÀg (VÀmos, Koltai, Benedek M. ¢s mÀsok: k¢t fiatal szÁn¢sz, k¢t, ha jÂl
sejtem, sz´vets¢gi ember), hogy a tavaszi szÁnhÀzi nemtudommin a àversenyÊ dÁjait
kik kapjÀk. (°n is tagja lenn¢k a zsürinek, de nem lÀttam elûadÀsokat.) A hang nem
olyan, mint szokott. (Milyen lenne?) A àf¢rfialakÁtÀsoknÀlÊ tr¢fÀlkozva szÂba hoznak,
mint akirûl Ãgysem lehet vita. De k¢sûbb m¢gis szÂba ker¡l k¢t valÂban kitünû fiatal
szÁn¢sz neve. °rzem, hogy volna itt velem szemben is àellenÀllÀsÊ, csak lappang. Benedek M.: csak relatÁv d´nt¢seket lehet hozni, kiv¢tel Eszenyi Enikû, ¢s elragadtatÀssal
besz¢l k¢t fiatal koll¢gÀrÂl is. Amint tehetem, elmegyek, d´ntsenek szabadon. De legszÁvesebben mondanÀm: nekem ne adjatok, ne, nem vagyok versenyben, vegy¢k Ãgy.
Sajnos nem teszem meg, de hisz Ãgysem hittek volna az ûszintes¢gemben. Ha nem
egyhangÃan, akkor inkÀbb ne adjanak semmif¢le dÁjat. °s fûleg ne tiszteletbûl adjÀk azt
a 10 000 Ft-ot meg a kÂvedet. °s a rossz ¢rz¢semben semmi s¢rtetts¢g sincs. InkÀbb
az ostobasÀg bÀnt, hogy ilyen helyzetbe ker¡lhettem, hogy is mondjam... Pl. Benedek
Mikivel szemben semmi rosszat nem ¢rzek. Elv¢gre... de mif¢le helyzet ez, hogy Ágy
´sszehasonlÁthatnak, hogy... SzÂval: ¢rted!?
2. K´nyvemet mÀjus v¢g¢re Ág¢rt¢k. A k´nyvnapi elûzetesekben nem fordult elû.
MÀrvÀnyi JuditnÀl ¢rdeklûd´m: mi¢rt? (A lektorom.) N¢mi zavarral: azt mondjÀk,
hogy a k´nyv egy r¢sze mÀr megjelent... ez¢rt nem hirdetik... majd: a k´nyv nem jelenik meg... azt Ág¢rt¢k, hogy ma mÀr, ¢rdeklûdjek a müszaki osztÀlyon... a telefon
nem felel... °s ez mi¢rt? Nos, ettûl s¢rtve ¢rzem magam.
Neh¢z nem azt gondolni, hogy szarom rÀtok. Ettûl rosszkedvü leszek. De talÀn ¢ppen Ágy okosodik az ember. Mennyire meg¢rtem IvÀnt, aki Âvja magÀt az eff¢le àcsalÂdÀsoktÂlÊ, valÂban megalÀzÂk, hisz az ember mintha ajÀnlkozna ä kinek? Hogy olyanok hatalmÀba adja magÀt, akik... Ez nem ugyanaz, mint amikor mondjuk Benedek
Micunak nem ¢rdekes, ahogy jÀtszom... Az rendj¢n van... BÀr: ott az nincs rendj¢n,
hogy a tekint¢lyemmel ¢s korommal ¢rvelnek, akik mellettem szÂlnak majd, amikor
elmentem... De a k´nyvem, ezen a piacon... ¢s mÀr eddigi k´nyveim sorsa is... megalÀzÂ! (°s az ÁrÀsra hiÃbb vagyok!?)
°s mindehhez a politika pletykÀi. Ezek a bajuszosok a parlamentben. A fauna, a
flÂra, a jelens¢gek; a àmagyar vilÀgÊ l¢gk´re... °rdemes egy nemzetet Arany JÀnos
miatt fenntartani? °s hogy 40 ¢v mÃlva legyen majd, aki olvassa a naplÂmat?
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JÃnius 2. Szombat
Megjelent a k´nyvem. Szebb is lehetne, de legalÀbb nem drÀga.
BÀr besz¢lhetn¢k rÂla EsterhÀzyval vagy NÀdassal! De ha nekik is k¡lden¢k p¢ldÀnyt?
ä mintha d´rg´lûdzn¢k a fiatalokhoz. (Nem besz¢lgetni szeretn¢k ¢n vel¡k, hanem
hogy àfedezzenek felÊ.) A k´nyv sorsa nem nagyon ¢rdekel, bÀr f¢lek a s¢rt¢sektûl.
De hisz a àtapsÊ sem ¢rdekel mÀr r¢gen, csak mint a szÁn¢sz munkÀjÀnak objektÁv r¢sze, a siker megrÀzkÂdtatÀsÀt mÀr r¢g nem ¢rz¢kelem. InkÀbb csak a biztonsÀg¢rz¢sem miatt kell.
°s ha a k´nyvet elk¡lden¢m azoknak, akik elismer¢s¢re vÀgyom, m¢g azt hihetn¢k,
hogy... hogy igazÀn jÂnak tartom ezt a cs´kev¢nyes k´tetet.
JÃnius 4. H¢tfû
Az ¢vad legjobb f¢rfialakÁtÀsÀ¢rt-dÁj. Az ÀtadÀskor Ruszt. PiaszagÃ, manÂszakÀllas manÂ.
Levelez¢s¡nk a k´nyvemben pontos k¢pet ad rÂla. Kedves, bübÀjos ember.
JÃnius 14. Cs¡t´rt´k
A k´nyvem ¢szrev¢tlen, de a szÂ szoros ¢rtelm¢ben az. °s nem tudom, nem ¢rdemli-e
meg.
Ma befejezt¡k az InterjÃ t¢v¢felv¢tel¢t. Azt hiszem, gyeng¢n siker¡lt, fûleg az utolsÂ
jelenete. Nem volt erûm, hogy Ãjra felv¢tessem.
Zavarosan ¢rzem magam. TudomÀsul kell vennem, ¢s minden nap Ãjra, hogy a
vilÀg mÀr n¢lk¡lem folydogÀl. A naplÂ, a pornÂk´nyv: ez lenne a dolgom. De f¢lek,
kifutok az idûbûl, amelyben mintha m¢g mozoghatn¢k. (Hisz munkÀm lenne annyi,
amennyit akarok. De kev¢s az, amit akarok, akarn¢k...) Igen, Árni, az igen.
JÃnius 20. Szerda
Parlament¡nk riasztÂ k¢pe a t¢v¢ben: tudjÀk ezek, hogy mit cselekszenek?
°s: v¢gre a kommunistÀk nem takarjÀk el az orszÀg k¢p¢t: rÀismerek! Eddig muszÀj
volt szolidÀrisnak lenni ezzel az orszÀggal, mert itt voltak a kommunistÀk meg az oroszok. Most v¢gre utÀlhatom az eg¢szet Ãgy, ahogy utÀltam '45 elûtt, v¢gre otthon vagyok, szabad ä hÀt mi¢rt szorul el a szÁvem, ha arra gondolok, hogy ez az eg¢sz eltünik
majd? Csak a nyelv¡k miatt, amelyet szeretek? (°s mennyit kell veszkûdn´m vele!
Mennyivel k´nnyebb ¢lni angolul, olaszul, franciÀul egy szÁn¢sznek!) °s mi¢rt lenne
m¢gis jÂ, ha Erd¢ly a mi¢nk lenne, mint a gyerekkori k´nyvekben? Az igazsÀg azonban
m¢giscsak a pr¡szk´lû undor!
JÃnius 21. Cs¡t´rt´k
Ezek a szerencs¢tlen oroszok! (HÁrek a hazat¢rû katonÀk otthoni sorsÀrÂl.) A vilÀgmegvÀltÂ gyûztesek kora utÀn most egyszer csak tudomÀsul venni, hogy csak oroszok!
Micsoda Àtokk¢nt zÃghat ez a szÂ most az û f¡l¡kben! °s k´zben ez a r´h´g¢s a kerek
vilÀgon... ezek a vacak kis n¢pek!... ¢s Gogol ¢s Csehov ¢s a sajÀt v¢lem¢ny¡k sajÀt
magukrÂl... nem csodÀlnÀm, ha nem tudnÀk elviselni.
AlÀÁrok az írÂk boltjÀban. Nem sokan j´nnek, n¢hÀny szÁnhÀzlÀtogatÂ a hatvanas
¢vekbûl, akik fiaiknak-lÀnyaiknak vesznek ajÀnd¢kba, ¢s k´zben sok szeretetet mutatnak. Fiatalok nem. InterjÃk. Meleg van. UtÀna: nem szabad àmegjelenniÊ (szem¢lyesen), ¢s nem szabad besz¢lni. A szokott undor.
Az utcÀn nûk. Fûleg a segg¡k mozgÀsa.
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JÃnius 28. Cs¡t´rt´k
InterjÃ a hÀzunk udvarÀn VinkÂ JÂzsefnek. Rokonszenves ¢s tehets¢ges, ¢letrevalÂ
fiatalember ä rem¢lem, nem csak az¢rt talÀlom ilyennek, mert mintha tisztelne, àrajonganaÊ. (°s olyan talÀlÂ ajÀnlÀst Árt a k´nyv¢be: a legbÀtrabb gyÀva szÁn¢sznek.) De
a k´nyve: ànem magyarÊ ä jÂlesûn nem az.
Az ilyen interjÃk stb. utÀn mindig a k¢nyelmetlen ¢rz¢s: mÀr megint jÀrattam a
szÀmat! Nem talÀlom a legfontosabbat, amit mondanom kellene. Hogy gyÀva vagyok-e,
voltam-e? A kis hÀborÃs k´nyv nem felel erre is?
JÃlius 6. P¢ntek. Szabadi
Hogy itt a Balaton nem tÀgas! Itt a drÂthÀlÂk, amelyek elvÀlasztjÀk a telkeket. MÀsr¢szt.
MÀs a tÃlsÂ part. Pl. SiÂfokrÂl a tÂra n¢zve a tÃlsÂ part ¢pp hogy jelezte, hogy ez m¢gse
a tenger, hogy ez tÂ, m¢giscsak mÀs, civilizÀltabb vilÀg. Mint a XV III. szÀzad.
Nyugatabbra ¢s d¢lebbre, amerre a tÂ fekszik a t¢rk¢pen, a tÃlsÂ part, mintha
AusztriÀban vagy SvÀjcban lenn¢nk, vadabb, hidegebb, ¢szakibb. SiÂfokon a tÂ elnyÃlik jobbra ¢s balra a v¢gtelenbe, valahogy tÂ ¢s a tenger k´z´tt van ez a k¢p, attÂl f¡gg,
milyen irÀnyba n¢zel. Ez tÀgassÀ is teszi a vilÀgot, meg otthoniassÀ is. (Maga a mÂlÂ is
ezt a tÀgassÀgot k¢pviseli, a hajÂcskÀk m¢giscsak messzirûl j´nnek, hogy a mÂlÂ v¢delm¢ben megpihenjenek. °s a hajÂk, a villÀk mÃlt szÀzadiak, a MonarchiÀbÂl valÂk ä
ez is mÀs m¢reteket jelent, kitolja a hatÀrokat.) EgyszÂval... ja igen, ¢s a fasorok! a
ligetek! a semmittev¢s, az ¡d¡l¢s is a polgÀri vilÀg k¢t¢rtelmüs¢ge, kicsi ¢s nagy, fenn
¢s lenn egyszerre... de hisz leÁrtam: a XVIII. szÀzad melankolikus civilizÀciÂjÀnak Ãri
sz¢ps¢ge... Ahogy az arisztokrÀcia, a zsidÂ pesti k´z¢ppolgÀr ¢s a àmoderns¢gÊ (pl.
a tÀnczenekarok hangja, no meg a fiatalsÀg k´z¢rzete: hogy ûk ¢rtik a filmeket, a sportot meg a jazzt) (no meg az ÀllandÂ tÀnc, a tÀnchelyek, a grillek ¢s a kerthelyis¢gek,
a tÀrsadalmi r¢tegek sokf¢les¢ge ä ¢s a vitorlÀsok ¢s strandok, a f¡rdûruhÀk mondains¢ge)... egyszÂval ott a vilÀg vidÀmabb, tÀrsasÀgibb ¢s melankolikusabb... egyszÂval: szebb! Na!
A d¡hrohamok, amelyeken mind nehezebben uralkodom, ha egyÀltalÀn. Kimegyek a vad sz¢l szÀntotta vÁzpartra, ¢s a levegûbe kÀromkodom, semmi pÀtosz, vacak
kis szidalmak, ÀtkozÂdÂ ´regÃr, nem prÂf¢ta, nem, b¢rhÀzi gyül´lk´d¢sek!
Le vagyok gyûzve.
A szÁnlel¢ssel szemben egyetlen v¢dekez¢s: a szÁnlel¢s. Aki nem szÁnlel, az egyed¡l
marad, ¢s àleleplezûdikÊ, vagyis a szÁnlelûk leleplezik, hogy... mit is? Hogy û a szÁnlelû!
MÀrmint aki nem szÁnlel, de egyed¡l van... (Kis JÀnos szituÀciÂja.) Ez¢rt n¢mÀk a magamfajta v¢nemberek (mit ironizÀlok ¢n itten? °n valÂban v¢n vagyok, szokjam mÀr
meg!), n¢mÀk ¢s mogorvÀk. UnjÀk a szÁnlel¢st, de mÀr tudjÀk, hogy a szÁnlel¢s ellen
fell¢pni rem¢nytelen, Ágy hÀt bezÀrkÂznak a mogorvasÀgba.
No persze... az igazÀn kedves emberek! Az igazÀn mosolygÂ nûk! Az igazÀn sz¢p tÀrgyak, tÀjak, bÀrmik! Az ilyenekre mi is mosolygunk.
Ez az Ãjonnan beÀllt demokrÀcia (eddig mindig megn¢zt¡k a parlamenti k´zvetÁt¢seket a t¢v¢ben) szÁvesen, ÀllandÂan emlegeti àEurÂpÀtÊ, holott ez a r¢gi. A r¢gi CsabÀk.
Meg a r¢gi bajuszok. Micsoda fordulat, hogy a kommunizmus undoksÀga utÀn most
helyreÀll a mÀsik undoksÀg, a r¢gi orszÀg, bornÁrt, Àlszent, tunya, k¢pmutatÂ vilÀga
ennek a k¢pmutatÂ bandÀnak, egy-egy intelligens fiatal arccal k´z´tt¡k. (A Fideszk¢pviselûk arcÀn lÀtok n¢ha udvarias szomorÃsÀgot, amikor tiszteletre m¢ltÂ koll¢gÀik
mondjÀk fellengzûs ¢s gonosz hazugsÀgaikat, hogy szinte megszÀnom ûket: talÀn azt
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hiszik, hogy ezek a v¢nek Ãgyis kihalnak majd! Holott nem fognak kihalni! De ez az
udvarias f¢lren¢z¢s nem jÀr ki az MSZP k¢pviselûinek, pedig azok legalÀbb most vesztesek, tehÀt nem k¢pesek kiadni igazi arcukat, ¢s ez is valami!) ä amikor pl. azt a nagyk¢pü egyetemi tanÀrt hallgatjÀk, aki az ¡l¢seket vezeti, akkor m¢g udvariasak a der¢k
fiatalok, hisz elv¢gre ezek is demokratÀk, a àn¢pÊ t´bbs¢ge az ´v¢k, de az¢rt mÀr n¢ha
szomorÃak, mintha mÀr kezden¢k lÀtni, mibe keveredtek... ez igenis alÀvalÂbb lÀtvÀny,
mint amilyen a nyilvÀn szint¢n alÀvalÂ AngliÀban vagy FranciaorszÀgban stb. (OlaszorszÀgban! SpanyolorszÀgban! Ez igenis egy alÀvalÂ n¢p, alÀvalÂ helye a f´ldnek! °s
itt igenis okÀdni ¢s gyül´lk´dni kell, mÀst nem is lehet!) (MÀrmint annak, aki nem oly
gyeng¢d l¢lek ¢s oly beszari intellektuel, mint pl. ¢n.)
HÀt k¢rem, igenis, ¢n angol ¢s francia irodalmon nûttem fel, no persze, szerelmes
voltam Cecey °vÀba is, de m¢gis. °s a mozi is egy nemzetk´zi ter¡let volt! °s egyÀltalÀn! HÀl' isten, hogy meg¢rtem a magyar demokrÀcia emez ÃjjÀsz¡let¢s¢t! Hisz a sok¢ves kommunista uralom alatt mÀr kezdtem elfelejteni, hogy a àrendszerÊ csak a kisebbik rossz, a rendszer rÀadÀsul hazÀnkban valÂsul meg ä itt ez MagyarorszÀg maradt a
kommunistÀk alatt is! MÀr csaknem elfelejtettem!
JÃlius 7. Szombat. Szabadi
Nem vagyok jÂ karakter. Nem vagyok jÂ ember. (Errûl most ennyit. Szemben a magyar
müv¢szeti ¢lettel, amely elsûsorban ezt tartja a müv¢szi ¢rt¢k m¢rc¢j¢nek. Itt csak jÂ
hazafiak, jÂ ¢s becs¡letes emberek stb. vannak. Itt minden müv¢sz egy k¢pviselûjel´lt.)
Ma kis¡t´tt a nap, de a sz¢l erûs ¢s hideg. °va arcÀnak keserü t´r¢seivel viaskodik.
°n meg nem vagyok el¢g fiatal ahhoz, hogy mosolyt varÀzsoljak ez arcra, hogy kisimuljanak a vonÀsai. Ez megint aff¢le erk´lcsi probl¢ma az ¢rz¢ki ¢s eszt¢tikai probl¢mÀk helyett?
A k´nyvem egy rakÀs szem¢t, ezt is mondhatnÀm. GyÀva szem¢t. Az igazsÀg az, hogy
megvetem a magyar szÁnhÀzi vilÀgot, az egy Katona JÂzsef SzÁnhÀzon kÁv¡l az eg¢szet.
(KaposvÀr? TalÀn.) ä No meg n¢hÀny szÁn¢szen kÁv¡l. [...]
JÃlius 8. VasÀrnap
K¢ts¢gbeejtû idû: ÀllandÂ hideg, egyforma sz¡rkes¢g, az a hÀzikÂ, amely¢rt hÀlÀs lehetek Istennek ¢s °va csalÀdjÀnak, a maga mÂdjÀn (mi az, hogy a àmaga mÂdjÀnÊ?
micsoda k¢pmutatÀs, hogy m¢g ezen a helyen is ilyen k¢tszÁnü kifejez¢seket hasznÀlok,
¢s f´l¢nyeskedem?) lakÀlyos, kellemes, k¢nyelmes, remek¡l ¢rzem magam benne, bÀr
minden porcikÀjÀban szinte rikÁtÂan csÃf ä ¢s ¢n sose laktam àsz¢pÊ lakÀsokban, csalÀdom Ázl¢se cs´kev¢nyes volt, de a lakÀsok mindig àkellemesekÊ, ¢n is rossz Ázl¢sü
vagyok, kiv¢ve az irodalmat meg a fest¢szetet, na igen, persze, a szÁnhÀzat meg a mozit,
de hÀt az a mesters¢gem, az mÀs, de pl. mÀr a szobrÀszathoz semmi ¢rz¢kem, a zene
egyszerüen nem l¢tezik, csak elvileg jelent sokat, mint aff¢le p¢ldabesz¢d (de itt is valamit biztosan f¢lre¢rtek, IvÀnnal pl. az¢rt futottam zÀtonyra, mert nem voltam k¢pes
soha felfogni, mit is gondol û a zen¢rûl ¢s matematikÀrÂl ä mÀrpedig azt tudom, hogy
aki ezeket nem ¢rti, az semmit sem ¢rt), szÂval itt minden a legsz¢lsûs¢gesebb mÂdon
Ázl¢stelen, ¢s ez talÀn kihat rÀm, de csak ker¡lû Ãton: ¢szre se veszem, de nyomaszt;
igaz, hogy egy Ázl¢ses vagy plÀne stÁlusosan berendezett hÀzban k¢ptelen lenn¢k l¢tezni.
ögy gondolom. M¢g sose volt alkalmam, hogy kiprÂbÀljam. M¢g soha nem laktam
àsz¢pÊ lakÀsban. (Ami pl. Ruttkai °va vagy Latinovits ZoltÀn szÀmÀra elemi sz¡ks¢glet
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volt, ezzel foglalkoztak.) Itt m¢g ez a kis f´lddarab, innen a hÀztÂl a tÂig, de m¢g a
vÁzre ¢p¡lt st¢g is csÃnya, àÁzl¢stelenÊ. De mindez szÀmomra csak olyan, mint az angyalok: nem l¢teznek, csak ¢ppen n¢ha konstatÀlom befolyÀsukat ¢s hatÀsukat.
Az elsû napok hiszt¢riÀja utÀn ma ¢ppannyira megmagyarÀzhatatlan nyugalom. A t¢v¢ben a futball-vilÀgbajnoksÀg ¢s Wimbledon. °va este csodÀlatosan ¡de, k´nnyü
z´ldbablevest csinÀl, amelyben ¢ppÃgy benne az ¢let kedvess¢ge, mint... mint mondjuk amikor egy sz¢p k´nyvben azt olvasom: àszeptember volt...Ê (V. Woolf), ¢s egyszerre megjelenik az a csoda, amit ez a hÂnap eg¢sz ¢letemben jelentett... ezekben a
napokban benn¡nk ¢s a vilÀgban olyan kedvess¢g, amilyet Zenthe Feriben ¢rzek n¢ha
¢n is, meg a k´z´ns¢g is. Hogy Ferit szereti a k´z´ns¢g, engem is mindig k´zelebb
hoz a k´z´ns¢ghez, Ãgy lÀtszik, m¢gis van benn¡nk valami k´z´s, benn¡k meg bennem, valamihez egyformÀn à¢rt¡nkÊ.
De milyen sokat vagyok Àlmos! °s hÀnyf¢le fÀjÀs bujkÀl bennem mindenfel¢, mindenf¢le fenyeget¢sek, amelyeket szerveim elûbb-utÂbb bevÀltanak majd... Ezeken az
akadÀlyokon nap mint nap Àt kell vÀgnunk magunkat, ez az ´regs¢g, ez az, ami van.
JÃlius 9. H¢tfû
A mai reggel milyen otthonos ¢s kellemes! Az ¢bred¢s ä a nap elsû percei ä m¢g k¢szen
hoztÀk az ´regs¢get, a testi nyavalyÀkat ä, ilyenkor egyszerüen maga a test nyavalya,
hogy van! A test ¢lvezetei pedig valahogy Àtk´lt´znek a àszellemiÊ szf¢rÀba, az ´reg
ember fiatal testekben gy´ny´rk´dik: ez nagyon ¢rz¢ki, egyben a testtûl teljesen elszakadt ¢rz¢kis¢g ä de aztÀn a mosakodÀs, a reggeli egyed¡ll¢t, a nap f¢nye odakint
az eddigi t´retlen borÃk utÀn ä ¢s valami magamra talÀlÀs... v¢g¡l is tartoztam valamihez, valamif¢le àk´rh´zÊ, amelyet alig lehet elhelyezni ennek az orszÀgnak a vilÀgÀban, ez¢rt mintha ànem valÂdiÊ lenne, de... a siÂfoki àzsidÂvilÀgbaÊ telepÁtett intellektus, FerkÂ k´re, amely lehetett volna vilÀgraszÂlÂ szellemi kert is; majd IvÀn, ez az
eg¢sz sehova sem helyezhetû, szuver¢n àtÀrsasÀgÊ, an¢lk¡l, hogy valaha is talÀlkoztunk volna... (Ez¢rt s¢rtûdtem meg, hogy Szentkuthynak egyÀltalÀn van k´z´s bejÀrata a magyar irodalmi vilÀggal!?) Senkik sem voltunk, ¢s semmit sem hoztunk l¢tre
ä de m¢gis voltunk, ¢s mindig is hiÀnyoztunk innen. Ennek a hiÀnynak ´r´k jelzûi voltunk, vagyunk. Ezt ma reggel jÂ Àt¢lni. Ebbûl az orszÀgbÂl mi hiÀnyzunk!
JÃlius 10. Kedd
Reggel m¢g sz¢p az ¢g, a nap ä °va itt korÀn ¢bred, ¢n alszom tovÀbb ä, aztÀn hirtelen
sz¢l, felhûk, habok. °s rossz idû.
°va ¢ppoly nevets¢gesnek tartja, amit ¢n a vilÀgrÂl mondhatok, mint ¢n magam. Csak
¢ppen û leplezi ezt a tudÀst, valÂszÁnüleg ´nmaga elûtt is. Minden interjÃmat, megnyilatkozÀsomat jelent¢ktelennek ¢s feleslegesnek tartom, tudom. °s ¢ppÃgy csodÀlkozom, hogy mÀsok komolyan figyelnek rÀm, mint °va. Az persze mulatsÀgos, hogy
a àt´bbieketÊ ¢pp az¢rt n¢zem le, mert komolyan vesznek engem. °s valÂszÁnüleg erre
is egyformÀn reagÀlunk, °va meg ¢n: ha mÀr olyan sokan akadnak, akik àkivÀlÂ elm¢nekÊ tartanak. (P¢lda: Hubay MiklÂs telefonja: ûsszel a PEN Klubban olyan d¢lutÀnt akar rendezni a k´nyvemrûl, amilyet legutÂbb MÀrai SÀndorrÂl tartottak: egy
pillanatig elfeledkezem rÂla, hogy MÀrait ¢n el¢g kev¢sre becs¡l´m, no persze t´bbre,
mint sajÀt ÁrÂi produkciÂmat [igaz ez?] ä hisz ¢n soha ¢letemben nem tudn¢k megÁrni egy
k´nyvet, ahogy MÀrai pl. tudott, ¢n egyszerüen nem tudok k´nyvet Árni) ä akkor ä bÀrmi
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legyen is titkos, legbelsû meggyûzûd¢sem, hogy ilyen sz¢p szavakat hasznÀljak ä ilyenkor m¢gsem annak a titkos csudÀlkozÀsnak adjuk jeleit, amelyet ¢rz¡nk, °va is, ¢n is,
hogy megk¢rdeznek, hanem ¢ppen hogy v¢dekez¡nk minden kÁs¢rlettel szemben,
amely Ãn. gondolataimat àvitatnÀÊ, hiszen ha mÀr elfogadjuk, hogy ilyesminek van jelentûs¢ge (holott szerint¡nk az eg¢sz csak nevets¢ges, titkolt baj ¢s tehetetlens¢g, nem
mÀs, csak a nevets¢gess¢g takarÀsÀra szolgÀl, valahogy... k´z´s megegyez¢s alapjÀn valami k¢ptelens¢g jÂt¢kony elfed¢s¢t...) ä ha csodÀlkozunk is, de hÀt ha ûk ezt jÂnak,
sz¢pnek, okosnak tartjÀk, akkor hÀtha az is...? De az ¢let, az mÀs, ott valahogy mÀsk¢nt
vizsgÀzunk...
Olyan kev¢sre eml¢kszem gyerekkorombÂl.
Zalaegerszegen volt egy erdû ä a szûlûhegyek fel¢? ä, ahol ciklÀment talÀltunk a magas
füben ä anyÀmmal? ä, ha az a dÃs, s´t¢t teny¢szet ott a fÀk alatt m¢g fünek nevezhetû,
valami mÀs neve kell hogy legyen
¢s D¢di kertj¢ben ä ahol az istÀllÂban k¢t lÂ is volt mindig, a pajtÀban a kocsi bûr¡l¢s¢nek szagaival, a pinc¢ben pedig a hordÂk hüv´se ä ¢s az esûvizes hordÂ az eresz
alatt... ¢s vastag ûszi levelek t´m´tt csomÂi a lefolyÂkban
hogy ¢lnek azok, akiknek eml¢keiben nincsenek fÀk meg levelek; vid¢ki vÀrosok
¢s dombok?
¢s ek´zben nem vagyok vid¢ki gyerek, nem vagyok polgÀr, nem vagyok... àhazÀmÊ
helyett inkÀbb azt mondanÀm: àDunÀntÃlÊ. De ez meg nÀlam àAngliÀtÊ jelenti.
JÃlius 11. Szerda
N¢ha mintha ki akarna s¡tni az Âvatos nap. De talÀn jobb lenne erre a pÀr napra
visszautazni Pestre? °s ahogy ez a gondolat megfogan, mÀr mintha egy¡tt drukkolnÀnk, hogy ne s¡ss´n a nap, nehogy maradni kelljen... Holott jÂ itt!
(Csendben vagyok. V. Woolf ihlet.)
K¢ts¢gbeesett tehetetlen: hogy lÀnyomnak ¢n is micsoda f¢lelmeket, ki tudja, mif¢le
riadalmakat okoztam gyerekkorÀban! Volt egy megjegyz¢se kb. egy ¢ve, mosolyogva,
de m¢g ebben a felnûtt mosolyban is riadalommal, hogy mit szÂlok t´red¢k, t´r¢keny
vallomÀsÀhoz ä ebben a k´nnyednek szÀnt, de elbicsaklÂ mosolyban benne volt: ez a
gyermek, aki az eg¢sz vilÀggal szemben szabad tud lenni, csak a sz¡lûvel, az apÀval
nem ä ¢s ezÃttal az apa te vagy! Nem menek¡lhetsz! HiÀba volt minden, ez egyszerüen
a t´meg sÃlya, vonzÀsa, taszÁtÀsa, apa, monstrum, sz´rnyeteg, soha olyan k´nnyü, nyitott, emberi, soha ember nem lehetsz, te is iszonyatot ÀrasztÂ l¢ny lett¢l gyermeked ¢let¢ben ä ¢s borzalom! talÀn m¢g feles¢ged ¢let¢ben is?! ý is f¢l tûled! Mert olyan k´zel
vagy? Elfogod a kilÀtÀst?
Ez az undorÁtÂ idegen, akit magaddal hordozol eg¢sz ¢letedben, aki k´z¢d ¢s k´z¢j¡k tolakszik, ez a sok, ez a hangos, ez a k´vetelûzû, ez az indulatos ä akit ûk helyetted
lÀtnak! (A nevet¢sem! R¢mes!)
JÃlius 13. P¢ntek
HÀzassÀgi ¢vfordulÂnk. Pesten. (Odalenn rossz idû volt, miÂta Pesten vagyunk, ism¢t
itt a nyÀr.)
HosszÃ habozÀs utÀn k¡ldtem n¢hÀny ÁrÂnak a k´nyvembûl, azzal a titkos rem¢nnyel, hogy majd el is olvassÀk, ¢s tetszeni fog nekik. (EsterhÀzy, SpirÂ, NÀdas stb.)
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A nyÀri vÀros forgalma, zaja meg ami ezzel jÀr. JÂ arra gondolni, hogy a nyÀr m¢g
tart. °va sÀntikÀl, Áz¡leti fÀjdalmai vannak. Szeretem ût. JÂkat esz¡nk a Müv¢sz ¢tteremben.
JÃlius 17. Kedd
Ism¢t Szabadiban.
Tegnapelûtt a t¢v¢ben az InterjÃ k´zvetÁt¢se. Nekem csalÂdÀs. Nem tudom, hova tegyem. De nem vitatkozom: ha nekik tetszik?! (Igaz, hogy ez a ànekikÊ m¢g Ágy a t¢v¢
utÀn is legfeljebb n¢hÀny szÀz ember csak.)
A t¢v¢k´zvetÁt¢s talÀn hasznÀl a darabnak, de nem hasznÀl az ¢n alakÁtÀsomnak.
Elsikkasztja ä nem tehet mÀst ä az eg¢sz alakot, azt, amitûl hasonlÁtottam az eredetire
(nem lÀtni, hogyan figyelek ¢s hallgatok, a k´zvetÁt¢s sz¢tt´ri a folyamatos jelenl¢t sÃlyÀt) [...]. így a k´zvetÁt¢s ¢rtelmesebb, viszont nem megrendÁtû, mint az elûadÀs. E´rsinek
talÀn hasznÀl (inkÀbb a darabot k´zvetÁtik, mint az elûadÀst, k¢rd¢s, hogy ez hasznÀra
van-e; egy¢bk¢nt ez¢rt szerettem a BBC Shakespeare-elûadÀsait a t¢v¢ben: soha mÀskor nem ¢reztem ennyire a drÀmÀk k´lt¢szet¢t, az¢rt szerettem tehÀt ûket, ami¢rt mÀstÂl kikaptak: mert irodalom voltak; E´rsirûl viszont itt a t¢v¢ben az der¡l ki, hogy nem
Shakespeare). A t¢v¢ elsikkasztja a fizikai ¢rintkez¢st, ami n¢lk¡l ¢n nem vagyok ¢n.
Egy t¢v¢interjÃ tanulsÀga: ma mÀr h¡lyes¢g nekem tiltakoznom az ellen, hogy àokosÊ
szÁn¢sz vagyok. Fordultak az idûk. Ma igenis b¡szk¢nek kell lenni az esz¡nkre, igenis
k´vetelni kell a vilÀgon, hogy okosodjon, hogy vegye elû az esz¢t (amit a politikusok
¢ppannyira igyekeznek elfojtani, mint eddig, csak mÀsk¢pp) ä elv¢gre ma a fantÀzia
is intelligens, lucidus. A kommunistÀk vissza¢ltek a racionalizmussal, akkor v¢deni kellett a vaddisznÂk becs¡let¢t, ¢s v¢deni kellett magunkban is a vaddisznÂt. Ma a vaddisznÂk v¢delm¢re nincs mÀs fegyver¡nk, mint a tiszta esz¡nk; az emberi term¢szet
´nv¢delem teremtette csillogÂ fegyvere. J´jjenek a filozÂfusok ¢s a jÂzan ¢sz kÁvÀncsi
tekintetü gyermekei!
Nevets¢ges kom¢dia volt, ahogy megjÀtszottam a d¡h´t, mikor rÀk¢rdezett az
àokossÀgomraÊ. Az eg¢sz interjÃban kellettem magamat (mert az interjÃvolÂ rajongÂmnak mondotta magÀt, ¢s valÂban ¢rtett valamit hozzÀm. Pl. gyÀvasÀg ¢s bÀtorsÀg
¡gy¢ben k¢rdezûsk´d´tt!).
AztÀn meg az ember 71 ¢vesen vagy filozÂfus, vagy h¡lye: mÀs vÀlasztÀs nincs (ha
van egyÀltalÀn). Lehet, hogy eg¢sz ¢letemben kiszolgÀltatott h¡lye voltam, de akkor
is eszes h¡lye. Ez itt, ebben az undorÁtÂ orszÀgban, ebben a balkÀni cs¡rh¢ben m¢giscsak megk¡l´nb´ztet. (Erre mondjÀk, ûk, hogy àokosÊ, ¢s ezt nem most tudom meg,
csak folyton az û fej¡ket akarom tisztÀba tenni, ahelyett, hogy a magam integritÀsÀt
hatÀroznÀm meg ä vagyis f¡ty¡ln¢k rÀ, hogy ûk ¢rtenek-e vagy sem.)
Ha pl. a k´nyvemre gondolok.
Az olyan ÁrÀsok, mint a Sztanyiszlavszkij vagy az Oidipusz sokkal t´bbet Ág¢rnek, kinyÁlhatnÀnak valamerre, hogy megleljem igazi tartalmukat. Ha akkor nem ijedtem volna
meg a lehetûs¢gektûl... Oidipusz azonossÀga n¢p¢vel vagy egy¢ni trag¢diÀja ä lehet
c¢lzÀs egy politikus felfogÀsra, aktualizÀlÀsra, de enn¢l t´bbet is jelenthet. Mint a
àmintha IIIÊ is. KorlÀtoztam magam, mi mÀs¢rt, mint f¢lelembûl? TÃlvitt volna a hatÀrokon, ha k´vetem... Ágy csak azt vÀrhatom, hogy akad olvasÂ, aki tovÀbbgondolja,
amit nekem kellett volna. De ha akad ilyen, annak mi sz¡ks¢ge ¢nrÀm? Ha a Sztanyiszlavszkijt tovÀbbgondolom, ma talÀn tanÁtan¢k a FûiskolÀn, ha nem k´t le a profi sze-
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r¢nys¢g, ig¢nytelens¢g, talÀn mutathattam volna utat is a szÁn¢szek, az emberek igazi
dolgaiban.
°s mÀr nem lesz idûm, mÂdom.
A mai nap hosszÃ volt, olyan drÀgÀn, jÂlesûn hosszÃ... Balatoni nap.
A k¢t fiÃ ä Andris ¢s GÀbor ä miutÀn n¢hÀny napja megcsinÀltÀk a v¢c¢t, most a kerti
tusolÂt javÁtottÀk. (A k¢t fiÃ jelenl¢te ¢s barÀtsÀguk, mÀr csaknem tÁz ¢ve tartÂ barÀtsÀguk °vÀval ä csak ezt akarom itt jelezni a nyÀrhoz.)
°s m¢g vÁzben voltam egy kicsit a gumiÀgy sz¢l¢n ¡ld´g¢lve. Meg az ernyû alatt
szundikÀltam egyet. °s bizonytalan volt az idû, de sz¢p volt a nap. °va meg ¢n hogy
egy¡tt ¢l¡nk, ez olyan term¢szetes mindig.
Itt a napok: ¢bred¢s utÀn egy kis àmunkaÊ: borotvÀlkozÀs, mosdÀs, reggeli, ilyesmi;
aztÀn j´n a kik´lt´z¢s a partra a bÃtorokkal (id¢n az Ãj feh¢r garnitÃra); ¢s aztÀn elkezdûdik v¢gre a semmittev¢s... legalÀbbis nekem, hisz °va fûz, tesz-vesz, mÁg ¢n olvasok, napozok, semmit csinÀlok, mint RÂbert Gida. Ez¢rt a nyÀr szÀmomra a filozÂfia
korszaka, a semmittev¢s ¢s a Balaton ä valahogy Isten otthona.
Az ¢n Oidipuszom fegyelmezett ¢s fesz¡lt, àmegmagyarÀzhatatlanÊ konfliktusban ¢lû
ember volt. (Persze megmagyarÀzhatÂ: menek¡l¢se otthonrÂl, Ãtk´zben indulatos gyilkossÀgsorozata; itt Th¢ba Àllapota, felelûss¢ge a vÀros¢rt: az elbÁzottsÀg, a sorssal szembeni gûg; ennyi bün szorongÂvÀ ¢s k¢pmutatÂvÀ tesz egy tiszta ¢s jÂ szÀnd¢kÃ embert,
ez¢rt is vÀdol oly ´ntudatlan ´nhitts¢ggel mÀsokat. A t¢v¢felv¢telen talÀn nem lÀtszik
ennek az alaknak a teljess¢ge; kimaradt pl. barbÀr ´r´mtÀnca, amikor n¢hÀny pillanatig azt hiszi, hogy megszabadult... a tragikusan f¢lre¢rtett felismer¢s e pillanata,
amikor Oidipusz a legnagyobbat t¢vedi, amikor azt hiszi, hogy v¢gre szembeker¡lt
sorsÀval, amikor ´r¡l, hogy v¢gre v¢ge a menek¡l¢snek... t¢ved¢s formÀjÀban ¢li Àt
azt, amit n¢hÀny perc mÃlva igazÀn Àt kell majd ¢lnie... ez pl. a felv¢telbûl kimaradt...
¢s az eg¢sz figura tartÀsa; a szÁnpadon bal kezemben v¢gig egy galacsint forgattam ujjaim k´zt [egy cigarettacsomag celluloidjÀbÂl csinÀltam magamnak]. Ez a k´z´ns¢g
szÀmÀra lÀthatatlan pici mozgÀs, a fesz¡lts¢gnek ez a jele, levezet¢se, a f¢ken tartÀsra
szolgÀlÂ kis àtickÊ ä ez Oidipusz magatartÀsÀt, ¡nnep¢lyes ´nfegyelm¢t magyarÀzat
n¢lk¡l is fesz¡ltt¢, sebezhetûv¢ ¢s fenyegetûv¢ tette.) A kaposvÀriak OidipuszÀnak elbÁzottsÀga mÀs volt: egy ´ntelt ¢s ´nfeledt, gazdag kispolgÀrt lÀttunk, ebbûl az alakbÂl
hiÀnyzott minden àvallÀsosÊ elem (hogyan nevezhetn¢m mÀsk¢nt? àtranszcendensÊ?
àbabonÀsÊ? sablonosan: àhûsiÊ? mindenk¢ppen valaki, akinek van valami kapcsolata
az istenivel) ä ezzel ugyan az eg¢sz drÀma vilÀgos, tehÀt kicsinyes ¢s tÀvlat n¢lk¡li lett
ä vilÀgosan politikus, mintha E´rsi ÀtÁrta volna a darabot ä hisz Àt is ÁrtÀk! ¢s Oidipusz
(helyesen!), ez az Oidipusz nem is vakÁtotta meg magÀt! (Ez az Oidipusz-p¢lda megmagyarÀzza eg¢sz szÁn¢szi helyzetemet, a jobboldaltÂl elk¡l´nÁtettem magam a N¢meth-Gergellyel kapcsolatban Sinkovitscsal ¢s Bessenyeivel szemben. Ez voltam a magyar szÁn¢szetben! így Àlltam egyed¡l. Oidipusz ¢s Gergely realista àkarakterfiguraÊ,
szemben az elvont handabandÀval. MÀsr¢szt az ¢n Oidipuszom m¢giscsak filozÂfiai jelens¢g, szemben a kaposvÀriak politikai helyzetjelent¢s¢vel ¢s leleplezett p¢ldÀnyÀval.
De ez a filozÂfiai realizmus nem ideolÂgia, hanem szÁn¢szi term¢szetem megnyilatkozÀsa. °s: szÀmomra a szerep arra lehetûs¢g, hogy a naturalizmus filozofikus meghaladÀsÀt ¢ljem Àt. Sztanyiszlavszkij segÁts¢g ahhoz, hogy a szerepben megtalÀljam, amihez tulajdon egy¢nis¢gem szük´s ¢s kicsinyes. TalÀn ezt ¢rzik meg azok a n¢zûk, akik
szÀmomra mindig furamÂd ¢s meglepûen rajonganak ¢rtem.)
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SzÁnpadi tetteim nekem (akkor, amikor) azt a bizonyossÀgot jelentik, amelyet az
¢letben sose ¢lek Ágy Àt. MÀr az elûadÀs utÀni percekben sem, amikor ¢pp hogy a sminket, a jÀt¢k verejt¢k¢t lemosom magamrÂl, mÀr ekkor se mondhatok semmi bizonyosat szÁnpadi l¢nyemrûl, se ¢letemrûl. (Pl. ha t¢v¢ben lÀtom magamat.) A vilÀg a szÁnpadon megengedi nekem, hogy bizonyossÀgaim szerint cselekedjek. MondhatnÀm Ágy
is: a szÁnpadon, a szÁnpadrÂl rÀk¢nyszerÁtem a vilÀgra bizonyossÀgaimat. De ettûl m¢g
lehetek hamis prÂf¢ta is. SzÁnpadon mindenre k¢pes vagyok, de magammal van elint¢znivalÂm: minden alkalommal Ãjra meg kell szereznem a bizonyossÀg ¢rz¢s¢t,
amely csak akkor lÀtogat meg, ¢s akkor gyûzi meg a k´z´ns¢get, ha etikailag tisztÀnak
¢s legjobb tudÀsom szerint reÀlisnak ¢rzem magam... vagy legalÀbbis azt, amit a szÁnpadon teszek... ha ez megvan, ¢s Ãgy ¢rzem, nem ¢lek vissza hatalmammal, ha nem
csalok pl. a szituÀciÂk ÀtvilÀgÁtÀsÀban: akkor van rem¢nyem, hogy Àt¢lem a bizonyossÀgot ¢s a szabadsÀgot ä vagyis akkor elvesztem magam, ¢s ´szt´n´sen cselekszem.
Ilyenforma àlelkigyakorlatÊ szÀmomra a szÁnhÀz. Ha nem az: sz¢gyenlem magam,
¢s unatkozom. Vagy ä az¢rt ez is elûfordul: szÂrakozom ¢s szÂrakoztatok. Ez is jÂ dolog.
JÃlius 18. Szerda
Magam se hiszem, hogy a szÁnhÀz igazi àbizonyossÀgÊ, ez csak aff¢le analÂgia, alsÂbb
fokon. Nem hiszem, hogy r¢szem lenne, hogy bÀrhol, bÀrmikor is r¢szem volt igazi
àbizonyossÀgbanÊ. Soha nem tudom, hogy amit à´nfeledtenÊ cselekszem ¢s Àt¢lek, az
nem puszta engedelmess¢g-e. çmbÀr azt se hiszem, hogy az ¢sz valaha is megoldhat
bÀrmit. Azt hiszem, hogy a jÂ ¢s a sz¢p puszta kedvtel¢sem egy el¢g tÀgas b´rt´nben,
de... de? Semmit se tudok mondani arrÂl, amirûl nem tudok.
A Sztanyiszlavszkij-tanulmÀny Ãgyis befejezetlen maradt ¢s marad.
A àkapcsolat a k´z´ns¢ggelÊ: az elûadÀsban, a konkr¢t jelenl¢tben (a gyûzelem vagy
veres¢g, az àeksztÀzisÊ ott helyben). A svindlik ¢s vissza¢l¢sek ´r´k lehetûs¢ge. Csak
konkr¢tan!
MÀsr¢szt az eg¢sz szÁn¢sz¢let mint tett, mint k´z´ss¢gi ¢let (ebben a politika, a magÀn¢let r¢sze stb.). (Nekem pl. nem bocsÀtottÀk meg SztÀlint, de ez csak a szakmÀra
igaz. A k´z´ns¢g jÂ n¢ven vette! Az eml¢kezet a àhûstÊ ûrizte meg, SztÀlint Hamlet nem
elfelejtette, hanem felfokozta, magÀba fogadta, folytatta! Ilyesmit lehetett megfigyelni
PÀger eset¢ben is.) (Ez a k¢rd¢s: legenda vagyok-e? Igen, legenda vagyok! Ma mÀr,
sajnos, mindinkÀbb csak legenda.)
Nincs tehÀt itt se szabÀly vagy patent. A àmÂdszerÊ automatizmus! MÀsr¢szt mindig
a v¢gsû faktor a szabadsÀg, a felelûss¢g, a d´nt¢s, a minden lehets¢ges. De a szÁn¢szet cselekv¢s a vilÀgban, m¢ghozzÀ a legk´zvetlenebbek egyike. TehÀt: a szÁn¢szet az emberi
kapcsolatok vilÀga. így is kell n¢zni.
MÀris Ãgy ¢rzem, hogy kieg¢szÁt¢st, helyreigazÁtÀst kellene Árnom ä kiadnom, megjelentetnem a Koshoz. (Ez a cÁm eddig a legidegenebb, a k´nyvh´z is mintha kevesebb
szem¢lyes k´z´m lenne. TalÀn mert r¢gi dolgok?)
Pl. ki kell jelenteni, hogy igenis, a rendezûk n¢lk¡l a szÁn¢szek istÀllÂkat csinÀlnÀnak
a szÁnhÀzakbÂl.
°s: a SzolnokäKecskem¢täKaposvÀr hÀrmas a legtisztess¢gesebb tÀrsasÀg volt, amelyet
¢n ismertem, talÀn a legtehets¢gesebbek is voltak (Ruszt, Ascher), mindenk¢ppen a
legjelentûsebbek. (Ascher szÁnhÀza szerintem fel¢r Brook¢val; Ruszt pedig a csoda ÀllandÂ lehetûs¢ge, a Don ¢s a Pericles az is volt, csoda.) M¢gis: eredm¢nyeik szer¢nyek ä
mert itt vannak?
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JÃlius 20. P¢ntek
Mi¢rt nem filmezem? A szÁn¢szek jellemtelens¢g¢rûl. A szÁn¢sz-munkan¢lk¡lis¢grûl.
A szÁn¢szet Àtka: az unalom! K¡l´n´sen filmez¢s k´zben: ÂrÀkig vÀrni a felv¢telre!
A vÀrakozÀs: az ¢let elveszteget¢se. A vonatindulÀs elûtti negyedÂrÀk pl. A vÀrakozÀs
megsz¡nteti a szerelmet, a fÀjdalmat, mindent, ami fontos, ¢leten kÁv¡li Àllapot.
Szolgai Àllapot is. Egy inas vagy szobalÀny, akik a csenget¢sre vÀrnak.
Pl. olvasni a filmgyÀrban? Csak àkutyafuttÀbanÊ. (Hisz a kutyÀnkhoz is hasonlÁtunk,
gazdÀink sajnÀlkozÂ len¢z¢ssel bÀnnak vel¡nk. Mi vagyunk azok, akik àelûbb halnak
megÊ.)
A civilek nem ismerik a fantasztikus fegyelmet, amelyben ¢l¡nk. MÀsodpercekkel
dolgozunk, mint a versenyzûk. SzÀzezrek ¢s müv¢szi Àlmok mÃlnak pontossÀgunkon.
Ek´zben f¢lÀlomban ¢l¡nk. M¢g az Àlmainkat ¢s fantÀziÀnkat is elveszik tûl¡nk. Mi
vagyunk azok, akikrûl Àlmodnak, ¢s nem mi Àlmodunk!
Hogy iszunk (stb.)? Nem t´bbet, mint mÀs. De mi m¢g a t¢v¢be se tudunk igazÀn
beleh¡ly¡lni, az is àmesters¢gÊ. Mi mÀst tehetn¢nk? Minden kÀbÁtÂszerr¢ vÀlik.
çlomvilÀg? °ppen hogy Àlmainkat veszÁtj¡k el: mesters¢gg¢ vÀlnak. Az ¢letben jÂ
lenne szakÁtani, de nem lehet, hisz bÀrmelyik pillanatban j´hetnek ¢rt¡nk. A diszpÂ.
A vÀrÂtermekben isznak, kÀrtyÀznak... ingÀzÂk vagyunk.
A kapitalizmusban kem¢ny ¡zletemberekk¢ vÀlunk. A szocializmusban k¢pmutatÂ
kispolgÀrokkÀ ¢s a talponÀllÂk vend¢geiv¢.
A papok tanÁtanak?
A pozÁciÂharc term¢szetes: a tehets¢g, amelyrûl mindig szÂ van, alig nyakon csÁphetû, inkÀbb szerepk´r´k vannak itt. °s ezt is tudjuk ä mindent tudunk, csak hazudunk.
Van itt mÀs?
A halÀl, a z¡ll¢s, a len¢z¢s ¢s tisztelet, a k¢nyeztet¢s ¢s az undor, mindaz, ami kÁs¢ri
k¢p¡nket: innen ered. A nyomor¢ksÀg hasznÀl nek¡nk.
A szenved¢lyek felpiszkÀlÀsa; t¡leked¢s a szerepek¢rt ä ÀllÀsok¢rt; teljes kiszolgÀltatottsÀg; felelûtlens¢g; a szem¢lyes prÂbat¢tel szinte teljes hiÀnya; a sose teljes jelenl¢t;
minden, ami egy emberi l¢ny szÀmÀra eg¢szs¢gtelen.
Mif¢le megbecs¡l¢s lehets¢ges itt?
Van nem k¢tes siker?
Milyen helyzetben lesz legjobb szÁnhÀza egy orszÀgnak? Kell egy orszÀgnak szÁnhÀz?
Nem ´regs¢g, hogy f¢lek vilÀgunk degenerÀlÂdÀsÀtÂl? Maga a vilÀg kezd iszonyodni ´nmagÀtÂl.
A kapitalizmusban jobb? Ott se a tehets¢g gyûz, legfeljebb az ¢letrevalÂsÀg, amelynek r¢sze a tehets¢g (nem mindig).
A vilÀgnak sz¡ks¢ge van az elvek h¡lye egyoldalÃsÀgÀra.
Valamit valami¢rt. Az ember itt is a maga ÃtjÀn talÀlkozhatik... az emberis¢g... ¢s a
vilÀgegyetem UrÀval... ennek az Ãtnak is megvannak a maga elûnyei.
ögyse vÀltoztathatunk: megvetj¡k azokat, akik megvetnek minket. Valami oka az
irigys¢gnek is van.
JÃlius 22. VasÀrnap
Sz¢l; erûs naps¡t¢s; a vÁzen lebegve s¡tk¢rez¡nk. A strand ¢s a vÁz tele emberrel; a
fiatal testek sz¢ps¢ge ¢s az inger¡lts¢g; a f¡rdûruhÀk ÃjmÂdi szabÀsa (a csupasz csÁpûcsontok) ä a seggek mÀsfajta divatja is ettûl ä, ¢s, lÀm, kezd tetszeni! °s ezzel az
izgalommal mit kezdesz?
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°va rosszkedve (¢n is rosszkedvü vagyok, csak leplezz¡k): mit kezdj¡nk az ´reged¢ssel? K´r¡l´tt¡nk a nyÀri elevens¢gek ¢s sz¢ps¢gek: kik¢rj¡k magunknak, hogy
mindebben nem vehet¡nk r¢szt! De hogy talÀljuk a mÂdjÀt? Hogyan mondjunk le
sajÀt sz¢ps¢g¡nkrûl, hogy gy´ny´rk´dhess¡nk a mÀs¢ban? a) az odaadÂ gy´ny´rk´d¢s ¢s jÂsÀg; b) a kÁm¢letlen ¢lvez¢s. Mindkettû lehets¢ges, ¢s nem Àllnak tÀvol egymÀstÂl.
JÃlius 25. Szerda
Tegnap is aff¢le f¢lnyaralÂ nap, sz¢llel, nappal, de m¢gsem az igazi, a gyerekeknek
valÂ kÀnikula. Ilyen id¢n nem lesz?
M¢g mindig nem nyaralunk igazÀn. Fogunk-e? Nem mondhatom, hogy nem jÂ itt,
mert jÂ. De nem zuhantunk m¢g bele a nyaralÀsba. Se a nap ¢s vÁz semmij¢be, se az
eml¢kek, se az ¢rz¢kek, se a term¢keny ¢rzelgûss¢gek nyÀri ÀllapotÀba. M¢g mindig
a holnapra vÀrunk... °s a mai reggel meg borÃs, egyhangÃan barÀtsÀgtalan.
Augusztus 3. P¢ntek
A k¢pviselûhÀz. K¢ry tÀbornok szÀnalmas ¢s veszedelmes felszÂlalÀsa, majd visszhangja. Maga a figura: egy becs¡lettÁpus bohÂccÀ vÀlik a v¢ns¢gben. àNe bÀntsÀtok mÀr!Ê
ä aff¢le anti-Lear. Akik felhÀborodnak (bÀr tisztelettel!), Àlszentek, hisz ennek a v¢nembernek az ¡r¡gy¢n politizÀlnak (mik´zben ismerik az àemberiÊ t´rt¢netet, ¢s ez
nem azonos a àtisztelettelÊ, amelyet megjÀtszanak ä term¢szetesen jÂhiszemüen!) ä a
politika pedig hazudik, hisz itt nem csak a SZU hÀborÃb¢li szerep¢rûl van szÂ. Itt ugyebÀr az eg¢sz magyar mÃltbÂl k¢ne elÁt¢lni valamit, amit most itt ¢ppen K¢ry jelent.
°n, mint f¢lzsidÂ, ugyebÀr, der¢k magyar katonatisztek jÂvoltÀbÂl maradhattam
egyenruhÀban (egy-k¢t vaddisznÂ morgolÂdÀsa ellen¢re), ezeknek ugyebÀr hÀlÀval
tartozom (ti. az¢rt, hogy katonak¢nt harcolhattam egy orszÀg¢rt, amely engem nem
tartott egyenrangÃ ÀllampolgÀrÀnak! ¢s nem tartottak annak azok sem, akik megv¢dtek). Nos hÀt, ezt nem tagadja meg a magyar minisztereln´k ä ezt jelk¢pezi K¢ry KÀlmÀn. (Aki der¢k szenilis v¢nember, ¢s akibûl ¢pp a kegyelet csinÀl bohÂcot.)
Augusztus 4. Szombat
Ez a K¢ry-¡gy sok minden felm¢r¢s¢re alkalmas lehet. °rdemes-e vele foglalkoznom?
Ez persze k¢rd¢s. Hisz foglalkozom vele. Vannak ilyen ànapiÊ jelens¢gek, amelyekkel
Ãgy foglalkozunk, ahogy a vÁzben taposunk. Van-e ennek a taposÀsnak ¢rtelme? En¢lk¡l hogy maradnÀnk tekintet¡nkkel a vÁz felszÁne felett, hogy egy tÀvoli vitorlÀt, hogy
a felhûket meglÀssuk? Igen Àm, de ebben az orszÀgban, ahol egyetlen ¢let¡nket le¢ln¡nk rendeltetett, csak a taposÀs tudomÀnyÀval foglalkozunk, mintha bizony... szÂval
errûl t´bbet felesleges. [...]
Augusztus 5. VasÀrnap
A walesi herceg Pesten, a Parlament ¢p¡let¢ben jÀrvÀn, az aranyosan csillogÂ, mesebeli palotÀban, azt k¢rdezte kÁs¢rûitûl: ¢s ezt a sz¢p ¢p¡letet mire hasznÀltÀk azelûtt, amikor
m¢g nem volt itt a parlamentarizmus? Olyan kedvesen sz¢p ez a k¢pzelt ¢p¡let a vÀros
szÁve Nagy FolyÂ partjÀn, mintha Walt Disney ¢pÁtette volna! Gyül´let figyelte minden
t¢glÀjÀt, mÁg hely¢re ker¡lt, minden cifra vez¢rfigurÀjÀt, mÁg beillesztett¢k a kupola
alÀ dÁsznek, a vez¢reket ¢s kirÀlyokat, olÀhok, tÂtok, horvÀtok Àtka ¢s kÀromkodÀsa.
Hogy ne s¢rtûdne meg itt mindenki, amikor a vilÀg m¢g most se akarja tudni, hogy
kik vagyunk mi, mit tett¡nk mi itt? AztÀn ilyen p´ffeszkedû h¡lyes¢get ¢pÁt¡nk dÁsz-
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letnek, mint ez a panorÀma hegyen-v´lgy´n, r¢gi, becs¡letes, feket¢re v¢n¡lt eurÂpai
vÀrosok k´z¢! Persze hogy a herceg ilyet k¢rdez. °s tovÀbbra is megvetnek ¢s gyül´lnek, mi meg tovÀbbra is p´ffeszked¡nk szer¢nytelen¡l. °s k´zben rosszkedvüek vagyunk, s¢rtûd´ttek, ¢s nem hisz¡nk semmiben. KÀdÀr ¢s Horthy, k¢t maradi v¢nember,
meg akartÀk jÀtszani a ravaszdi b´lcset, a hintapolitikÀs diplomatÀt, az lett belûle, ami
lett. A senki f´ldje. A Ceau«escuk is t´bbre vitt¢k! Mik´zben EurÂpa hanyatlik, f¢nyesen, ahogy a vilÀgok hanyatlani szoktak. Itt naplÂt Árni? Minek? H¡lye vagyok ¢n?
KÀnikula. A csendes Balaton, ´sszes idûjÀrkÀlÀsÀval. (°s a bün´z¢si hullÀmmal,
vagyis a f¢lelemmel. Pedig hÀt valamikor ez volt az otthon, a biztonsÀg. Most meg be
kell zÀrkÂzni, k´nnyelmüs¢g, hogy nem lakatolunk le mindent, amÁg begÀzolunk kicsit locspocsolni a vizecsk¢be!)
Most egyszerre vÀrom gyerekes szÁvvel °vÀt, hogy ¢bredjen, ¢s k´sz´nj¡nk egymÀsnak jÂ reggelt. Kilenc Âra. Az mÀr ûszies, az mÀr az augusztus, hogy a kertben
ilyenkor is sok az Àrny¢k, a nap m¢g alacsonyan jÀr, a strand felûl m¢g csak most hallatszanak az elsû gyerekhangok ä egy-egy alak ugyan mÀr gÀzol befel¢ a vÁzben, de a
szomsz¢dsÀg m¢g csendes.
M¢g tart a kÀnikula.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Lackfi JÀnos

JöLIA
Lenn¢k ¢n
a nev¢t
huhogÂ
uhuja,
papagÀj
gyurrija,
JÃlia,
JÃlia.
Juj, lenn¢k
kulija,
gulyÀja
pumija,
ûd´ngû
hÀzûrzû
pulija,
JÃlia.
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Ez a szÂ
t¢tova
gyermeki
guriga,
pereg a
forog a
spulnija:
JÃlia.
Sima, langy
lenolaj,
gy´ngy´zû
teavaj,
mennyei
reggeli
furulya,
JÃlia.
KatonÀd
vagyok ¢n,
s te vez¢r:
Loyola,
ujjongÂ
hallelu
leluja,
JÃlia.
Ha te Àllsz
Fujija
jijama
tetej¢n,
hÀgok ¢n,
huplira,
puklira,
JÃlia.
Kalifa
hurija
meg a cifra rima
fÃria,
mÃmia
melletted,
JÃlia.
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Ez az Ã,
domborÃ
mÀshol meg
homorÃ,
tÀrt kapÃ,
lÀgy odÃ
hajlata,
JÃlia.
Ez a j
no, ki¢?
ez az l
belehel,
szivemben
ez az a
razzia,
JÃlia.
SzÀzezer
rÃpia,
f¢nyüzû
kÃria,
mi marad,
ha te nem:
bÃ, pia,
JÃlia.
Mellûle
buliba
nem vontat
hÃsz bika,
testemen
pulcsija,
Julcsika,
JÃlia.
PoligÀm
lehet Àm,
kinek nem
jut ki a
jÂbÂl, hisz
csak eny¢m
(nincs vita)
JÃlia.
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ERK°LYI INGAJçRAT
OJD-nek, f¡lelve
Erk¢lyen ¡ld´g¢ltem
k¢k müanyag kissz¢ken
melyre ki tudja hÀnyszor
kapaszkodott lebukvÀn
kis valakim ki tÀvol
A balkonon pipÀzvÀn
himbÀlva ´nfeledten
lelkemet inga szÀrÀn
l¢temet zongorÀznÀm
rossz kÂta gomb f¡letlen
Fel-le hangoltam ottan
hurokban ¢s burokban
sz¡letett satnya l¢nyem
felhizlalva vagy ¢ppen
fogyasztva izzadottan
Kis kockÀs f¡zetemben
a voltot levezettem
majd bezÀrtam a boltot
himbÀltam bamba coltot
mi voln¢k els¡tetlen
AmÁg benn s¡l a kappan
a szÀjam oly lakatlan
kinn pirulok s¡letlen
a nap hev¢t bevettem ä
tÀn tabletta alakban
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M¢hes KÀroly

OSZTçLYR°SZ
Tizen´t ¢v nem a vilÀg.
N¢gy ¢v sokkal t´bb volt, m¢g most is tart.
A marad¢k, Ágy ´t´s´nk¢nt (ÀllÁtÂlag az à¢letÊ) csupÀn egy pont a r¢g befejezettnek
hitt mondat v¢g¢n, hogy... Meg hogy m¢gsem...
Iskola. TanulÀs. K¢pzelg¢s ¢s eml¢kez¢s. Mind-mind a tudatlansÀg v¢gtelen labirintusÀnak egy-egy becsapÂsan megvilÀgÁtott szeglet¢ben.
Korbelt megcsapja a hegyi levegû. Meg¢rkezett.
A tablÂk t´v¢ben Ebem izompÂlÂban villan elû. Szakad rÂla a vÁz, nagy kockÀs ruhazsebkendûbe t´r´lk´zik percenk¢nt.
ä A kurva augusztusÀt neki!
Sose voltak itt augusztusban, vakÀciÂ, a mosÂkonyhÀban mÀr r¢g sz¢tfÃjta a sz¢l a
bizonyÁtvÀnyosztÀs utÀn el¢getett k¢miak´nyvek perny¢j¢t.
°rkezett MohÀcsrÂl frissen s¡lt oldalas, meleg pogÀcsa mell¢. Bor? Teljess¢ggel evidens. A hosszÃ gyalult asztalhoz ¡lnek. Halk pusmogÀs, bicskÀra szÃrt katonÀk. Ebem
valami fekete nûrûl mes¢l, akit nem is akart Ãgy igazÀn megiz¢lni, de v¢g¡l is nem
lehetett kit¢rni a gondvisel¢s elûl. DiÂkÀmnak errûl esz¢be jut, hogy inni k¢ne egy kis
k´rtepÀleszt, tovÀbbÀ hogy a tanÀriban, mÀr a mostaniban, ahol tanÁt, a B¢la bÀ' mindig azt k¢rdezi az egyik kartÀrsnûtûl: àBelenyalhatok egy kicsit a feket¢dbe?Ê, ¢s ezen
mindig r´h´gnek (az m.-i tanÀri kar ¢s most ûk is); DiÂ kis¡t´tte, azt kellene vÀlaszolni
e k´ltûi k¢rd¢sre, hogy àCsak szûrment¢nÊ.
ZsÁros pofÀk ¢s kezek a d¢li, ablakkeresztekkel osztott napf¢nyben.
ä HovÀ tünt¢l tizen´t ¢vre? ä k¢rdezi az Ebet.
ä SehovÀ. Mindig voltam valahol.
ä °s amÃgy? Mi van?
ä AmÃgy semmi. Lej´ssz, ¢s megn¢zed.
Kider¡l, hogy mindenkinek van sajÀt ¢lete: feles¢g, gyerekek, hÀz ä teljesen, mint aki
¢l, aki felnûtt, aki mÀr nem... Az egyik hosszan, t´redelmesen vall, a mÀsik ¢rthetetlen,
sz´vev¢nyes t´rt¢netet ad elû, a harmadik a szÀraz t¢nyekre szorÁtkozik. Korbel ´nzûn,
mikor mÀr leszerepelt, Ãgy a n¢vsor szerinti M betüs´k tÀjÀn kezd el ÀsÁtozni.
AztÀn hajnalig vihognak. Amikor a Dzsungi... amikor a Sz´cske... meg az ´reg
Brendi! RÂla nem nagyon vannak t´rt¢netek. Korbel eltünûdik, mi a csudÀt csinÀlt
n¢gy ¢ven Àt? Pedig ha visszagondol, mindig a f¢nyk¢pekrûl ismert r¢gi ´nmagÀt lÀtja
k¢pzeletben, amint ¢pp ide megy, oda megy, Àll vagy ¡l. Alig-alig ¢rdekes. TalÀn mikor
a kutyÀk elûl menek¡ltek a sÀrban, de hÀt azt ki lÀtta? Gonn¢ volt ott, a jÂsÀgos Gonn¢,
aki most az emeletes Àgynak tÀmaszkodik, ¢s arisztokratikusan mosolyog valami ûsi
sztorin, ami FegyÀval esett meg: k¢pes volt negyedszerre is kidobni a szem¡veg¢t a
harmadik emeletrûl, csak hogy bemehessen Gy.-be felÁratni az Ãjat, menek¡lendû valamilyen doga elûl. °rdekes, ezt senki se felejtette el!
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Mikor v¢ge, ¢s a d´glesztû melegben letekert ablak mellett autÂzik hazafel¢, Korbel
nem tud mÀsra gondolni, mint hogy ez a k¢t nap semmit nem vÀltoztat meg az egyre
r¢gebben elmÃlt n¢gy ¢ven. K¢t vidÀm, nevetg¢lûs, vÀllveregetûs nap, de tudja, hogy
ha megint rÀszÀnnÀk magukat, ¢s ott maradnÀnak, j´nn¢nek a mÀsmilyen napok.
Dinny¢t vesz, sokÀig vÀlogat, kopogtat, l¢keltet. A kopasz cigÀnyember felvilÀgosÁtja, hogy ilyen m¢z¢des cuki dinny¢t nem egyhamar talÀl a k´rny¢ken. JÂ, ezt k¢ri,
egyezik meg vele Korbel. Ahogy viszi visszafel¢ az autÂhoz, az Àroksz¢len megbotlik
egy alattomosan elûbukkanÂ platÀngy´k¢rben. A dinny¢t valÂsÀggal kihajÁtja az orszÀgÃt k´zep¢re. Azonnal t´bb darabba reped sz¢t. BÀrsonyos pirosa Ãgy vilÀgÁt az
izzÂ aszfalt k´zep¢n, mintha valami borzalmas baleset t´rt¢nt volna.
JanuÀrban Ebemmel Àlmodik. A Naplemente HÀlÂjÀban nagy az esti ny¡zsg¢s. K¢t
perccel az Àlomra szÂlÁtÂ cs´nget¢s elûtt Fegya ¢gszÁnk¢k nyelü vadÀszk¢ssel vakargatja a farkÀt, CickÀny a biolÂgiak´nyv f´l´tt tünûdik f¢lig letolt gatyÀval, Korbel pedig
mÀr viszonylag elûrehaladott k¢szenl¢ti fokon ¢pp az ÀgyazÀs müv¢szet¢nek hÂdol,
amikor Ebem ûr¡lt ordÁtÀsa hallatszik a mosdÂbÂl. Ki mosott fogat a fogkef¢mmel?
Hamar kider¡l, hogy a bün´s û, illetve ûk ketten teljesen egyforma piros Amodent
fogkefe birtokosai, ¢s mint az igazÀn szerelmetes hÀzasok, valÂszÁnüleg mÀr napok Âta
egymÀs fogkef¢j¢t hasznÀljÀk, ahogy ¢pp esik.
így volt? De mennyire, hogy Ágy!
N¢hÀny gyors telefon ¢s idûpont-egyeztet¢s utÀn indul. Istennek tetszû cselekedet
lehet ez a r¢sz¢rûl, mert az addigi nyüg´s, nyÀlas, nyavalyÀs januÀrnak egyszerre nyoma sincs, ¢s kellemes napos idûben gurulhat v¢gig a hatÀrsz¢len.
BabÂcsÀn kiszÀll, mert valaha a szomsz¢djukban BabÂcsai n¢ni lakott, akirûl rettenetes eml¢keket ûriz Korbel. Folyton ki akarta hÁvni az URH-t, m¢g az¢rt is, mert a
gyerekek szÁnes kr¢tÀval a jÀrdÀra rajzoltak a hÀza elûtt. De ez sem volt el¢g, az apjÀt
is megfenyegette, amikor a Moszkvicsot mosta, azokkal a lassÃ, precÁz mozdulatokkal,
¢s a Mos6-os vÁz csak Ãgy Àradt, k´rbefolyta a kerÁt¢st, ¢s ezt BabÂcsai n¢ni a cukrÀval
¢s a vizes szÁv¢vel (meg az elkurvult lÀnyÀval ä de errûl csak sokkal k¢sûbb szerzett
tudomÀst) nem tolerÀlta.
Ez hÀt a k¢sleltet¢s, gondolja nagy ´nironikusan, mik´zben megÀllapÁtja azt is, hogy
maga BabÂcsa a januÀri naps¡t¢sben sokkal csinosabb, mint BabÂcsai n¢ni bÀrmikor
az eml¢keiben. °s lehet, hogy valami nagyon jÂt k¢sleltet azzal, hogy a fagytÂl felengedû sÀrtÂcsÀkat Âvatosan ker¡lgetve k´rbes¢tÀlja a jelent¢ktelen templomot, s mint
valami egyed¡li jelens¢get, hosszan k´veti tekintet¢vel a melegÁtûnadrÀgban biciklin
a boltba igyekvû, horgolt sapkÀs asszonyokat. Aki visszafel¢ karikÀzik, annak nagy, k¢tkilÂs keny¢r kandikÀl ki a szatyrÀbÂl.
HÀt persze hogy minden k¢sleltet¢s. Valami mÀs ¢ppen nem t´rt¢nik meg.
Ebem Âlja (hogy' hÁvhatta volna mÀsk¢pp?) alacsony ¢s rendkÁv¡l hosszÃ. Hat helyis¢g egymÀs utÀn, mindegyikben Àgyak, sz¢kek, asztalok egyÀltalÀn nem müv¢szi
rendetlens¢gben. Elk¢pzeli Korbel, milyen jÂl meg lehetne csinÀlni, f´lcsiszolni ¢s lelakkozni a hajÂpadlÂt, vÀgatni m¢g k¢t ablakot, hadd legyen vilÀgos, kimeszelni mindent feh¢rre. Mert nem ilyen egyÀltalÀn.
ºlnek a konyhÀban. Sistereg az olaj a hagyma alatt. A f¢nyes tekintetü vend¢gre
fûz Marika, mint a... ä itt Korbelnak a tansz¢ki fûn´ke jut esz¢be, û mondja mindarra,
amit (n)agyon akar dics¢rni, hogy s¡t-fûz, biztos felszedte a folyosÂi diÀkdumÀbÂl.
Marika, Ebem feles¢ge. A telefonban olyan kedves hangja volt. Korbel filigrÀn, feh¢r bûrü, k¢k szemü, kicsit svÀbos teremt¢st k¢pzelt el, akinek esetleg copfba van fogva
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a haja. Ez a Marika semmilyen. A legrosszabb. Nincs arca. Ha rÀ is n¢z Korbel, igazÀbÂl
nem lÀtja. M¢g a gÀztüzhely is nyilvÀnvalÂbban l¢tezik, k¡l´n´sen az utÀn, hogy az
olajon pirÁtott hagymÀra rÀugranak a hÃskockÀk. Az, hogy mindez Marika cselekedete, nem szÀmÁt.
°s a n¢gy gyerek. Sz¢pen k´sz´nnek, elfogadjÀk az ajÀnd¢kba kapott MilkÀt. Itt
legalÀbb nincs vita, a lila az lila, nem Ãgy, mint Korbel gyerekkorÀban, akkor a Tibi
csoki jÀtszott, de mennyire nem volt mindegy, hogy piros vagy vilÀgosk¢k csomagolÀs
bÃjik ki a selyempapirosbÂl! Az ¢t ¢s a tej variÀciÂ. Ebem csak vigyorog, kez¢ben a
s´r´s¡veggel.
ä B¡d´s kis kurvÀk, de imÀdom ûket!
ä SÀndor, hogy besz¢lsz! ä szÂlal meg Marika, inkÀbb kedveskedve, mint m¢rgesen.
ä Asszony, kuss! Ez itt az ¢n hazÀm, Ãgy besz¢lek, ahogy akarok! Nem igaz, B´nye?
Korbel elhÃzza a szÀjÀt r¢gi neve hallatÀn, aztÀn gyorsan iszik, hogy ne kelljen megszÂlalnia.
Meg kellene szÂlalni, de nem nagyon akad mit mondani. Ha ki¡r¡lnek az ¡vegek,
Ebem annyit mond: ä B´ny¢m, iszunk m¢g egyet, nem? NormÀlis.
Marika azt javasolja a brassÂi pecsenye ¢s a gesztenyep¡r¢ utÀn, hogy nyugodtan
dûljenek le egy kicsit.
ä Asszony, te ne ugass bele mindenbe! Ha akarok, lefekszem, ha akarok, nem!
ä Azt hittem, te vagy a kutya! ä mondja cs´ndesen Korbel az ugatÀsra c¢lozva. Egy
pillanatig Ãgy v¢li, hogy nevetnek majd egyet, de Marika csak t´r´lget, Ebem pedig
nagyon komolyan vÀlaszolja.
ä BÀnni kell tudni ezekkel. Nem Àrt, ha egy ilyen s¡ket aggleg¢ny is megjegyzi,
mint te, B´ny¢m. Oda kell figyelni a b¡d´s kurvÀkra!
De ezt mÀr eg¢szen mÀshogy mondja, mint az elûbb. Korbel egyszerre ´r¡l ¢s sz¢gyelli is magÀt, hogy hÀttal ¡l a àhÀz asszonyÀnakÊ.
D¢lutÀn aztÀn nyakukba veszik a falut. Ebem komplett idegenvezet¢st tart kocsmÀk
tekintet¢ben ä tekintet¢bûl semmi mÀs nem olvashatÂ ki, mint hogy a f¡st´s, keramitk´ves, csûlÀbÃ sz¢kekkel telezsÃfolt lyukakban sokkal inkÀbb otthon ¢rzi magÀt, mint
hosszÃ, alacsony àÂljÀbanÊ Marika ¢s a lÀnyok oldalÀn. Korbel mindenhol illemtudÂan
k´sz´n. A haverok kapÀsbÂl letegezik, Ágy minden egyszerübb, mondhatni pontosabb,
majdnem azt gondolja: ahogy az rendj¢n valÂ. Eln¢zi a nyÁratlan, pajeszos, rezes orrÃ,
t´bbnyire fest¢kfoltos katonanadrÀgba ¢s nyütt cipûbe ´lt´z´tt embereket. A magyar n¢p,
ûk voltak azok, nem vitÀs, a sok milliÂ, akik az û szÀmÀra kicsit mesefigurÀknak tüntek
mindig is. °s eln¢zi az Ebet, becs¡letes nev¢n Dezs¢nyi SÀndort, akivel ûk ketten egyek
voltak hajdanÀn, ¢s bizonyÀra m¢g most is azok, a felmer¡lû k¡l´nbs¢gek ¢s egy¢b furcsasÀgok csupÀn e t¢mÀra Árt variÀciÂk, hogy m¢g szebb ¢s izgalmasabb legyen a mÃlt.
Kicsit besz¢lgetnek a gyanÃsan jÂ idûrûl, meglesz m¢g ennek a b´jtje, majd mÀjusban esik a hÂ, ÀllÁtja a gumicsizmÀs, aztÀn a jugÂ meccs ¡gy¢ben zajlik n¢mi kÀromkodÀs. Meg¢rdemelt¡k, baszkikÀm, tizenkettût beszopni a csetnikektûl k¢t menetben
egy kicsit durva, mekkora egy borjÃ az a... Korbel a hat-nullÀs szovjet ruha Âta nem
n¢z magyar focit, az Ãj neveket egyÀltalÀn nem ismeri. AztÀn egy Eta nevü nûrûl ker¡l
szÂ, akirûl hamar kider¡l, hogy valami m¢nkü nagy helyi ordas, mindenkinek volt
egy-k¢t jÂ szava az Eta Àltal müvelt lepedûakrobatikÀrÂl, Ebem csak mutatja, û hogyan
csinÀlta, ¢s lebiggyesztett ajakkal bÂlogat jelentûs¢gteljesen Korbel fel¢. Mindegy,
mert most az EtÀt alaposan ´sszeverte a Gyuri, be kellett vinni a kÂrhÀzba.
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A Royalban (egy fabodega, rÂzsaszÁn neoncs´vekkel k´rbeaggatva, plusz k¢t nyerûg¢p, hogy a Las Vegas meg a lesz vigasz helyi ¢rdekü legyen) NÀndiba botlanak.
NÀndi nagy ember, mentûs. Most szabadnapos, majd holnap megy huszonn¢gy ÂrÀzni, issza a kÂlÀt. çllÁtÂlag attÂl is be lehet rÃgni. K¢t csaj is g´rnyedezik a sarokban,
fÃjjÀk a f¡st´t.
ä Az ott rÀd pislog olyan nagy szemekkel, k´r¡lbel¡l ä mondja NÀndi az Ebnek.
çllÀval a hosszÃ hajÃ lÀny fel¢ b´k, aki n¢ha hÀtran¢zeget.
ä Az? H¡lye. Ismerem a teleprûl. Szüzkurva. Ha be akarsz nyÃlni neki, rinyÀl.
Megint elmes¢lnek egy-egy eml¢kezetes esetet, coitare necesse est.
A v¢g¢re unicum dukÀl, hogy fütse ûket egy kis h¢v hazamenet is.
Korbel a folyosÂn botorkÀl. Cipûkbe, papucsokba botlik, valami a falat sÃrolva dûlni
kezd, majd koppan a k´v´n. Esz¢be jut, mi lehet az, az egyik gyerek fakardja.
A konyhÀban felgyullad a villany.
ä GÀbor, te vagy az? ä ez Marika hangja.
Korbel egy szÀl alsÂnadrÀgban kiss¢ elsz¢gyelli magÀt.
ä Csak megszomjaztam. Egy kis vizet ä suttogja, mint valami sivatagi vÀndor.
ä Gyere, ¡lj le ä mondja Marika. Becsukja a konyhaajtÂt mind a k¢t irÀnyba, poharat szed elû.
ä Ebem? ä ny´gi Korbel.
ä Alszik az, mint egy medve.
ä °s te?
ä °n? HÀt ¢n nem alszom ä vonja meg a vÀllÀt. ä Mit k¢rsz? KÂlÀt, narancsot?
ä Vizet.
ä S´rt? Egy kis pÀlinkÀt? ä folytatja Marika, mintha s¡ket volna.
ä Csak vizet.
Mikor megkapja, lassÃ kortyokban iszik. Marika le¡l vele szemben, a kockÀs abroszra k´ny´k´l.
Nem szÂl semmit, csak n¢z. Korbel megk´sz´ni a vizet, a poharat eltolja maga elûl.
K¢ptelen felÀllni. Puc¢r mellkasa elûtt keresztbe fonja a karjÀt.
ä Nem vagy Àlmos?
Csak a fej¢t rÀzza.
ä Ne is szÂlj semmit ä mondja aztÀn. ä JÂ Ágy. Egy konyha ¢jjel. K¢t idegen ember.
Hiszen nem ismerj¡k egymÀst. Csak sejt¡nk egy-k¢t dolgot. Az¢rt jobb ez a n¢ma
¡cs´rg¢s. ä Elmosolyodik. ä Mondom ¢n, mik´zben folyton besz¢lek. De olyan, mintha
meghallgatnÀl. SÀndor meg... Nem, megfogadtam magamnak, errûl nem besz¢lek.
Ti Ãgyis mindent tudtok egymÀsrÂl. Mi Ãjat mondhatn¢k.
Marika elhallgat. N¢zi Korbelt. Egy ideig Àllja az asszony tekintet¢t, aztÀn les¡ti a
szem¢t.
ä Ne haragudj ä d¡nny´gi ä, t¢nyleg nem jut eszembe semmi okos... Okos! ä csak
legyint.
A szÂdÀs¡veg egyszer csak elkezd halkan szivÀrogni.
Mind a ketten odan¢znek.
Korbel azt gondolja, ezen a vilÀgon Ãgysincs sohase cs´nd. M¢giscsak az a legboldogabb, aki alszik.
MarikÀra n¢z. Aki tovÀbbra is merûn bÀmulja a szÂdÀt, mik´zben Korbel Âvatosan
felÀll, ¢s lassan emelve visszateszi a konyhasz¢ket a hely¢re.
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Benedek Szabolcs

MINTHA °LNE A NAGYAPçM
ä F´lmegy¡nk ma a hegyre ä mondta nagyapÀm. ä ögy k¢sz¡lj, reggeli utÀn mindjÀrt
indulunk.
NagyanyÀm a mÀsodik vajaskiflit kente nekem.
ä Mi¢rt akarod vinni a gyereket is? ä k¢rdezte. ä Nem tud sehova se ¡lni azon a
kocsin. Nincs mibe kapaszkodjon.
ä Majd kapaszkodik a kormÀnyba ä felelte nagyapÀm. ä ý vezet.
NagyanyÀm letette a k¢st.
ä Hova gondolsz mÀr? ä hangereje egy cs´ppet sem emelkedett. ä Kint, a fûÃton,
a teherautÂk k´z´tt?
ä Tegnap is nagyon jÂl ment neki.
ä Itt, az utcÀban. De nem a forgalomban. Egy¢l m¢g MackÂ sajtot is, csillagom ä
nagyanyÀm el¢m tette a megkent vajaskiflit. ä Paradicsomot, z´ldhagymÀt nem k¢rsz?
ä Nem k¢rek.
ä Egy¢l, csillagom, olyat is, anyÀd azt mondta, egyetek sok vitamint.
HiÀba tolta k´zelebb a z´lds¢ges tÀny¢rt, nem vettem rÂla semmit.
Az ´cs¢m a kisszobÀban m¢g javÀban aludt.
NagyapÀm le¡lt mell¢m, ¢s aprÁtani kezdte a tejbe a kiflit.
ä Ugye hogy akarsz j´nni?
SzÂtlanul bÂlogattam. LapÀtkez¢vel megsimogatta t¡skefrizurÀs fejemet.
ä Jaj, ne csinÀlj mÀr ennyi bolondsÀgot ä nagyanyÀm ott sertepert¢lt k´r¡l´tt¡nk.
TÀny¢rokat pakolgatott, let´r´lte a k¢s ¢l¢rûl a megmaradt vajat, ellenûrizte, nem
hült-e ki a kakaÂm. ä IgazÀn megj´hetne olykor az eszed.
ä De hÀt ha van kedve ä nagyapÀm cinkosan rÀm kacsintott. ä Most mondta, hogy
van.
ä Mert bebesz¢led a sok h¡lyes¢get neki. Kisfiam, ne t´rûdj a bolond ´regapÀddal.
ä De van kedvem, nagyi ä mondtam teli szÀjjal.
ä Nem olyan ez Àm, mint amikor itt az utcÀban m¢sz ä nagyanyÀm nem Àllt meg
egy pillanatra sem. ä Ott megy a sok autÂ, kamionok, nagy teherautÂk, dudÀlnak meg
elûznek mind...
ä Majd megelûznek ä szÂlt k´zbe nagyapÀm, ¢s a m´g´tte l¢vû fiÂkbÂl kivett egy
nagykanalat. ä Gondolod, hogy Àtmennek rajtunk?
ä Nem gyereknek valÂ ä sz´gezte le nagyanyÀm. ä K¡l´nben is, ehhez nem kell
jogosÁtvÀny?
ä Nem ä nagyapÀm olyan hatÀrozottan vÀgta rÀ, mint aki biztos benne.
ä Csak kell hozzÀ valami papÁr ä erûsk´d´tt nagyanyÀm.
ä Nem ä ism¢telte nagyapÀm. Kanala egyenletes ritmusban kopogott a bÀdogb´gre
aljÀn.
ä T¢nyleg van kedvem, nagyi ä a nadrÀgomba t´r´ltem a kezem, befejeztem a reggelit. ä S tudom is vezetni.
Az elûzû napi borulÀs utÀn az¢rt m¢g maradt bennem n¢mi f¢lsz. JÂ, igazÀbÂl nem
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borultam, mert nagyapÀm leugrott a platÂrÂl, ¢s az utolsÂ pillanatban visszarÀntotta
a kormÀnyt meg vele egy¡tt a traktor elej¢t. çm ha nincs ott, igenis borulhattam volna.
ä Nem k¢red az utolsÂ MackÂ sajtot? Az ´cs¢d Ãgysem szereti. ä RÀztam a fejemet,
hogy nem. ä Akkor idd meg a kakaÂdat. ä NagyanyÀm gondosan f´lkavarta az aljÀt,
ahovÀ le¡lepedett a cukor ¢s az instant kakaÂpor. ä Terhet is visztek Àm f´l.
ä Bizony ä nagyapÀm is befejezte a reggelit. Mindig nagyon gyorsan evett. ä F´lvisz¡nk pÀr rekeszt meg zsÀkot, aztÀn ha van valami, hozunk le benne.
ä K´rt¢t hozzatok ä mondta nagyanyÀm. ä Meg almÀt is. A szûlû szerintem m¢g
savanyÃ.
ä Majd meglÀtjuk ä nagyapÀm f´lemelkedett az asztal mellûl. ä ¹sszepakolom a
jÀrgÀnyt. Igyekezz.
ä HosszÃnadrÀgot vegy¢l ä intett nagyanyÀm. ä MÀra hüv´sebbet mondtak, az Ãton
meg fÃj a sz¢l.
*
NagyapÀm 1942 ûsz¢n, 21 ¢ves korÀban kapta meg a katonai behÁvÂt. A r´vid kik¢pz¢st k´vetûen elûsz´r hÀtorszÀgi szolgÀlatra osztottÀk be, alakulatÀval LengyelorszÀg
¢s Belorusszia hatÀrvid¢k¢n biztosÁtotta a megszÀllt ter¡letek nyugalmÀt. MÀr amenynyire a partizÀnok meg az angolszÀsz rep¡lûg¢pek mellett lehet nyugalomrÂl besz¢lni.
Hamar ÀtdobtÀk ûket a frontra. A kurszki csata utÀn (1943. jÃlius) mÀr a n¢met ¢s
magyar csapatok visszavonulÀsÀt fedezte az alakulata. NagyapÀm t¡z¢r volt, k´zelharcban nem vett r¢szt, nem lÀtta ellens¢geinek arcÀt, se azt, hÀnyat talÀlt el ¢s ´lt meg
k´z¡l¡k.
A harcok sorÀn k¢tszer is szabadsÀgot kapott, ilyenkor r´vid idûre hazautazott a
sz¡lûfalujÀba. MÀsodik szabadsÀga utÀn, 1944 nyarÀn MunkÀcs alatt csatlakozott alakulatÀnak romjaihoz, onnan kezdve MagyarorszÀg ter¡let¢n harcolt. Az 1848ä49-es
forradalom ¢s szabadsÀgharc 97. ¢vfordulÂjÀrÂl Gyûr´tt m¢g tartottak az alakulaton
bel¡l egy kisebb megeml¢kez¢st, n¢hÀny nappal k¢sûbb teljesen sz¢tverte ûket a V´r´s
Hadsereg. NagyapÀm eldobta a katonak´nyv¢t meg a d´gc¢dulÀjÀt, civil ruhÀt szerzett, ¢s egy cimborÀjÀval Gyûr k´rny¢k¢n kÂborolt, vigyÀzva, nehogy talÀlkozzanak
egy nyilas vagy SS-jÀrûrrel, mivel papÁrok n¢lk¡l katonasz´kev¢nynek szÀmÁtottak.
1945. Àprilis 1-j¢n gyalogoltak az orosz jÀrûr karjÀba. Egy ideig Gyûr ¢s Sopron k´z´tt,
egy fatelepen ûrizt¢k ûket, ¢s t´bbsz´r is mondtÀk nekik, hamarosan f´lfegyverzik
ûket, csatlakoznak DÀlnoki MiklÂs B¢la magyar V´r´s Hadsereg¢hez, r¢szt vesznek a
N¢metorszÀg elleni v¢gsû hadjÀratban. A fateleprûl m¢g k´nnyen meg lehetett volna
sz´kni, k¢sûbb erre mÀr nem volt mÂd.
NagyapÀm 1945-tûl 1947-ig egy Kijev melletti hadifogolytÀbor lakÂja volt. Azzal
egy¡tt, hogy sz´gesdrÂt m´g´tt ¢lt, mÀsok osztottÀk be a napjait, ¢s egy pillanatig sem
lehetett egyed¡l, sajÀt bevallÀsa szerint nem is ment olyan rosszul a sora. LegalÀbbis
korÀbban a tisztek sokkal r¢misztûbb dolgokat mes¢ltek a szovjet hadifogolytÀborokrÂl. MindjÀrt az elsû hetek utÀn mint jÂl k¢pzett rabot beosztottÀk az egyik kijevi gyÀr
helyreÀllÁtÀsÀt v¢gzû, hadifoglyokbÂl ÀllÂ brigÀdba. NagyapÀm kovÀcsmester volt,
mÀsf¢l ¢ven Àt naponta hegesztett, kalapÀlt, ¢pÁtette a hÀborÃs romjaibÂl Ãjra¢ledû
SzovjetuniÂt. JÂszerivel csak az ¢jszakÀkat ¢s a pihenûnapokat t´lt´tte a lÀgerban. Enni-inni viszonylag rendesen kapott, ha pedig ¢hes maradt ä mÀrpedig t´bbnyire ¢hes
maradt ä, a konyha szem¢tdombjÀrÂl gyüjt´getett magÀnak krumplih¢jat vagy kÀposztatorzsot. AnyÀm k¢sûbb azt mondta, nagyapÀmat ezek a vitaminbombÀk v¢dt¢k
meg a tÀborban idûrûl idûre f´lbukkanÂ tÁfusztÂl.
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A munkÀ¢rt a brigÀd csek¢ly fizet¢st is kapott, amelyen vettek egy vilÀgvevû rÀdiÂt.
Ezen kereszt¡l 1946-tÂl folyamatosan tÀj¢kozÂdhattak az otthoni esem¢nyekrûl, hallhattÀk, hogy a hadifoglyok hazat¢rt¢nek k¢rd¢se napirenden van, ¢s ezt az olyan esem¢nyek sem rendÁtett¢k meg, mint p¢ldÀul a burzsoÀ Nagy Ferenc minisztereln´k
SvÀjcba emigrÀlÀsa. NagyapÀmat 1947-ben az elsû hazat¢rû transzportba osztottÀk be,
KÀrpÀtaljÀn azonban kiszÀllÁttattÀk ûket a vonatbÂl, mert a vagonban valaki tÁfuszban
megbetegedett. PÀr napig karant¢nban maradtak, nagyapÀm Ágy csak a mÀsodik fogolyszÀllÁtmÀnnyal t¢rhetett haza, ¢s lemaradt RÀkosi MÀtyÀs ¡dv´zlûbesz¢d¢rûl. Budapesten vid¢kre tartÂ teherautÂkra k¢redzkedett f´l, amelyek elvitt¢k a sz¡lûfalujÀig.
NagyapÀm m¢g arra is gondolt, hogy elûbb valakit elûrek¡ldj´n, mondja meg az ¢desanyjÀnak, hogy hazaj´tt, nehogy az szÁvsz¢lhüd¢st kapjon, amikor meglÀtja.
*
Tudtam, mi a dolgom: benzincsapot megnyitni, szÁvatÂt pÀrszor lenyomni, kis adag
gÀzt rÀcsavarni, aztÀn jÂl megrÀntani a vastag drÂtk´telet. A motor csak mordult egyet,
Àm nem indult be, nagyapÀm kinyitotta a nagykaput, intett, ugorjak f´l a kormÀny
m´g¢, rÀntott pÀrat, a g¢pezet zakatolni kezdett.
KiÀlltam az utcÀra, rÀfordultam a fûÃt fel¢.
ä VigyÀzzÀl nagyon, csillagom ä hallottam nagyanyÀm hangjÀt. BÂlintottam. NagyapÀm becsukta a nagykaput, megigazÁtotta a zsÀkokat ¢s a rekeszeket, s f´l¡lt m´g¢m,
a platÂ sz¢l¢re. Elûrehajoltam a motorhÀz oldalÀhoz, sebess¢gbe tettem, kiengedtem
a k¢zif¢ket, t´bb gÀzt adtam. A traktor rÀndult egyet, majd elindult.
Olyan volt a kormÀnya, akÀr egy hÀtrahajlÁtott bikaszarv. Jobb k¢zn¢l, k´r¡lbel¡l
olyan formÀban, ahogy a bicikliken a csengû van, egy kis kallantyÃval lehetett szabÀlyozni a gÀzadagolÀst. A motorberendez¢st vastag rÃd k´t´tte ´ssze a vezetûi ¡l¢ssel
¢s a platÂval, a rÃdon volt a k¢zif¢k, mellette jobbrÂl a lÀbf¢k, amelyre el¢g volt rÀtennem a lÀbam, ¢s a jÀrgÀny megÀllt. A traktornak el´l-hÀtul hatalmas kerekei voltak,
sÀrban hasznÀlhatÂ gumikkal f´lszerelve, ugyanis a g¢pet eredetileg kerti munkÀra
tervezt¢k. NagyapÀm nagybÀtyja vÀsÀrolta 1981-ben, Àm û a falÀbÀval nem tudta hasznÀlni, ¢veken Àt letakarva Àllt az udvarÀban, mÁgnem 1984 tavaszÀn nagyapÀm k´lcs´nk¢rte, hÀtha û t´bb hasznÀt venn¢. Kipucolta, meghÃzta a csavarokat, ¢s azon a
nyÀron engem is f´l¡ltetett rÀ, mondvÀn, sz¢p dolog, hogy mÀr 20 km/Âra sebess¢ggel
merek menni a Romet seg¢dmotoros ker¢kpÀron, azonban itt van ez a traktor, ha ezt
is megtanulom vezetni, m¢g eg¢sz sokra vihetem.
NagyapÀm¢k utcÀjÀnak v¢g¢n kisebb emelkedû van, a f´ldÃt ott v¢get ¢r, aszfaltÃt
k´vetkezik, az pÀr m¢ter utÀn rÀvezet a Kecskem¢täDunaÃjvÀros fûÃtvonalra. NagyapÀm kiabÀlt, adjak rÀ t´bb gÀzt, csak Ãgy tudunk f´lmenni ezen a kisebb kaptatÂn.
T´bb gÀzt adtam, a traktor meglÂdult, alig bÁrtam kikanyarodni az aszfaltÃtra, sz¢tn¢zni mÀr nem is volt idûm. RÀl¢ptem a lÀbf¢kre, a jÀrgÀny megÀllt.
ä Mi¢rt ÀlltÀl meg? ä k¢rdezte nagyapÀm.
ä Nem lÀttad, mi volt? ä k¢rdeztem vissza.
ä De lÀttam. Ne adj neki hirtelen olyan sok gÀzt, ¢s n¢zz¢l sz¢t, mielûtt kij´ssz. Az
aszfaltÃton menûknek van elsûbbs¢ge. Nna, indulÀs.
Az aszfaltÃt v¢g¢n¢l f¢ltem, hogy fogunk majd megÀllni. Eg¢sz jÂl siker¡lt. RÀl¢ptem, kicsit lejjebb vettem a gÀzt. A motorhÀz z´rg´tt-csattogott, nagyapÀm f´lÀgaskodott a platÂn, figyelte, mikor mehet¡nk. MegvÀrtunk egy jugoszlÀv ¢s egy NDK-s
rendszÀmÃ kamiont, aztÀn intett, hogy nyomÀs. Levettem a lÀbam a f¢krûl, Âvatosan
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fokoztam a gÀzadagolÀst, k´zben persze kormÀnyoztam is. A müvelet v¢g¢n sikeresen
rÀkanyarodtunk a fûÃtra.
ä Ez jÂ volt ä dics¢rt meg nagyapÀm.
SzÀz m¢ter megt¢tele utÀn a szorongÀsom is alÀbbhagyott. TeherautÂk, buszok, kamionok d¡b´r´gtek el mellett¡nk, mikor a szemben l¢vû sÀv is tele volt, sz¢p kis konvoj alakult ki m´g´tt¡nk. A sorompÂnÀl Àtd´c´gt¡nk a fûutat keresztezû Dunavecseä
KunszentmÀrton vasÃtvonal sÁnpÀrjÀn, a traktor egyenletes tempÂban, z´rg¢s ¢s rÀzkÂdÀs n¢lk¡l gurult tovÀbb. B¡szk¢n kihÃztam magam a mübûr pÀrnÀval fedett ´nt´ttvas ¡l¢sen, Àm hÀtran¢zni nem mertem, fogtam kem¢nyen a kormÀnyt, ¢s arra
gondoltam, milyen jÂ lenne, ha ez az Ãt az ´r´kk¢valÂsÀgig tartana.
NagyapÀm idûnk¢nt megsimogatta a jobb vÀllamat, aztÀn hallottam, ahogy az ingzseb¢ben matat, s pÀr pillanattal k¢sûbb f´lcsend¡lt a szÀjharmonikaszÂ: Az a sz¢p, az
a sz¢p, akinek a szeme k¢k... majd sorban utÀna a t´bbi nÂta is.
*
A szÀjharmonikÀt CsehszlovÀkiÀbÂl hozta nagyanyÀm, nekem ¢s az ´cs¢mnek egyetegyet k¡l´n. Nem tudtunk igazÀn mit kezdeni vele. °n a szolmizÀciÂt nagy nehezen
megtanultam (DÂ-r¢-mi-fÀ-szÂ-lÀ-ti-dÂ, szalonnÀt eszik a zsidÂ), az ´cs¢m azonban csak fÃjta, ahogy tudta, teljes t¡dej¢bûl, de olyan rettenetesen, hogy anyÀm v¢g¡l azt mondta,
maradjon mindk¢t hangszer a nagyapÀm¢knÀl, a fen¢nek se hiÀnyzik ez a hangzavar
a panellakÀsba, majd ha nyÀron hosszabb idût itt lesz¡nk, megtanulunk rajta jÀtszani.
Nem tanultunk meg, ¢n m¢g valamit prÂbÀltam belûle kicsikarni, az ´cs¢m viszont
r´videsen f¢lredobta a magÀ¢t, az ´v¢t nagyapÀm vette kezel¢sbe. Arra is k¢nytelen
voltam rÀj´nni, hasztalan nyaggatom nagyapÀmat, botf¡lem van, sose leszek k¢pes
rendesen hangszeren jÀtszani. (°vekkel k¢sûbb, a gimnÀziumban, a nagy zenekar-alapÁtÀsok idej¢n sem tanultam meg gitÀrozni, sût a basszusozÀs se ment, ÀllandÂan elt¢vesztettem a ritmust, vagy mell¢nyÃltam a hÃrokon. °nekelni pedig v¢gk¢pp nem
engedtek. HiÀba Àlmodoztam rÂla, zenei k¢pess¢geim nagyon m¢lyen vannak ahhoz,
hogy rocksztÀr lehessek. V¢g¡l n¢hÀny kÁnosra siker¡lt prÂba utÀn, melyeken t¢tlens¢gre lettem Át¢lve, ´nk¢nt kil¢ptem a zenekarbÂl.) A forrÂ nyÀri est¢ken nagyapÀm
ki¡lt a maga Àcsolta kerti hintÀra, ¢s fÃjni kezdte a szÀjharmonikÀt, de Ãgy, hogy pÀr
nappal k¢sûbb azt mondtÀk a szomsz¢dok, ûk mÀr vÀrjÀk a vacsoraidût, amikor azok
a jÂ kis nÂtÀk szÂlnak a N¢medi¢k portÀja felûl. Persze meg voltak gyûzûdve, a szÀjharmonikÀt ¢n vagy az ´cs¢m fÃjjuk, tudtÀk, hogy nagyanyÀm ezt hozta nek¡nk CsehszlovÀkiÀbÂl, aztÀn mikor kider¡lt, nagyapÀmnak k´sz´nhetik a kis esti zen¢t, r´gt´n
mondtÀk, a Gabcsi (azaz nagyapÀm) mindig nagyon ¢rtett a zen¢hez, s mivel szerte
az utcÀban nagyjÀbÂl egyidûs emberek ¢ltek, eml¢keztek arra is, nagyapÀmnak nemcsak gy´ny´rü hangja van, de mÀr lurkÂkorÀban is szÀjharmonikÀzott annak a kis
alkalmi bandÀnak az ¢l¢n, amely karÀcsony ¢s hÃsv¢t idej¢n jÀrta a hÀzakat, hogy pÀr
pengût Ágy ´sszemuzsikÀljanak.
Irigy lettem nagyapÀmra, hogy a dicsûs¢g ilyenformÀn neki jutott. Alaposan kifaggattam arrÂl a hajdanvolt kis zenekarrÂl, milyen hangszerek voltak benne sat´bbi,
aztÀn mikor nagyapÀm szÀjÀbÂl elhangzott a szÂ: àk´cs´gdudaÊ, lecsaptam rÀ, ¢s addig
nyaggattam nagyapÀmat, mÁgnem k¢nytelen-kelletlen levÀgta egy rossz csizmÀjÀnak
a szÀrÀt, az Ágy nyert bûrt egy befûttes¡veg szÀjÀra k´t´tte, abba egy nÀdszÀlat dugott,
¢s mÀr k¢sz is volt a nevezett hangszer. ¹cs¢m sem hagyta annyiban a dolgot, egy
Âcska meszesv´dr´t fordÁtott meg, azt verte k¢t fadarabbal, ¢n meg v¢resre brummog-
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tattam a kezem, Àm onnan kezdve hÀrmasban ¡lt¡nk est¢nk¢nt a kerti hintÀn, nagyapÀm szÀjharmonikÀzott, az ´cs¢m dobolt, ¢n pedig k´cs´gdudÀztam, ¢s ez Ágy nagyon, de nagyon jÂ volt.
*
Ki kell menni eg¢szen a falubÂl, a dunaf´ldvÀri hÁd elûtt elkanyarodni, hepehupÀs
f´ldÃt vezet a Szûlûhegyre. NagyapÀm leugrott a platÂrÂl, ¢s a traktor mellett haladt,
a nagyobb kÀtyÃknÀl segÁtett kormÀnyozni, aztÀn elj´tt az a pont, ahonn¢t nem mehett¡nk tovÀbb, az Ãt elkeskenyedett, ¢s onnan kezdve m¢g meredekebb volt, amit
mÀr nem bÁrt a jÀrgÀny.
ä Nem fogjÀk ellopni? ä aggodalmaskodtam, mikor leszÀlltam, ¢s leÀllÁtottam a motort.
NagyapÀm nevetett.
ä Kinek k¢ne ez? K¡l´nben is halljuk, ha valaki beindÁtanÀ.
Szûlûhegynek mondja mindenki, holott nem is hegy, legf´ljebb domb a pusztasÀg
k´zep¢n, m¢gpedig mesters¢ges. Ilyenbûl t´bb is akad a falu k´r¡l, ÀllÁtÂlag çrpÀd
fejedelem egyik fia ¢lt ezen a helyen, a k´zs¢g neve is az û eml¢k¢t ûrzi. T´rt¢n¢szek
kiderÁtett¢k, akkoriban mocsÀr volt itt mindenfel¢, çrpÀd fejedelem fia egy t´lt¢sre
emelte szÀllÀsÀt, annak a kÃpja egybûl szembetünik, ahogy Kecskem¢t felûl autÂval
¢rkezik az ember. A szÀllÀs k´r¢ ûrhegyeket hordtak ´ssze, a tetej¡krûl messze el lehetett lÀtni. Szerettem hallani, mikor nagyapÀm ezekrûl mes¢l, el¢g volt becsuknom
a szemem, s mindjÀrt çrpÀd fejedelem fiÀnak szÀllÀsÀt lÀttam, egy hatalmas, dÁszes
sÀtort, melyben a fejedelemfi k´r¡l tanÀcskoznak a vez¢rek, k´zben rÀgjÀk a nyereg
alatt puhÁtott hÃst, ¢s isszÀk hozzÀ a friss kumiszt.
K¢t fordulÂba tellett, mire az ´sszes rekeszt ¢s zsÀkot f´lvitt¡k a kerthez, amely
egy¢bk¢nt nagyapÀm nagybÀtyjÀnak tulajdonÀban Àllt, Àm û a falÀbÀval nemigen tudott vele mit kezdeni, Ágy nagyapÀm gondozta annak fej¢ben, hogy ami megtermett
benne, abbÂl sajÀt c¢lra tetszûleges mennyis¢get elhozhatott. F´nt a hegyen mÀr el¢g
silÀny a termûf´ld minûs¢ge, t´bbnyire szûlût termesztenek, Àm nagyapÀm nagybÀtyjÀnak kertj¢t hajdanÀban valami fertûz¢s tÀmadta meg, kiirtotta az ÀllomÀny nagy r¢sz¢t, Ãj tûk¢k telepÁt¢s¢re pedig nem ker¡lt sor, maradt az a kev¢s, ami Àtv¢szelte a
csapÀst. K¡l´nben is, nagyapÀm mindig emlegette, neki sokkal finomabb szûlûje van,
mint a nagybÀtyjÀnak, enni is jobb, ¢s bor is jobb k¢sz¡l belûle, igazÀbÂl ä Ágy nagyapÀm ä a gy¡m´lcsfÀk miatt ¢rdemes ebbe a kertbe jÀrni.
NagyapÀm k¡l´nben nem nagyon szerette a gy¡m´lcs´t, a szûlût n¢ha megette, de
csak mikor a kertben dolgozott, ¢s pihen¢sk¢ppen rÀdûlt a kapany¢lre, k´zben meg
elmajszolt egy frissen let¢pett f¡rt´t. Nek¡nk mindig mondta, ha levÀgunk egyet,
mossuk le alaposan, r¢gen volt permetezve, ¢s akkor is k¢kkûvel csupÀn, Àm biztos,
ami biztos, jobb megelûzni a bajt. Az udvar elsû fel¢ben k¢t szilvafa Àllt, melyeken mire
meg¢rett volna a szilva, a nagyja m¢g z´lden lepotyogott rÂla, mellette egy piszkebokor, Àm sem ¢n, sem az ´cs¢m nem szerett¡k a piszk¢t, az eg¢szet nagyanyÀm ¢s nagyapÀm ette meg. Az utcÀn, a kapu elûtt volt a cseresznyefa, azt a k´rny¢ken lakÂ gyerekek d¢zsmÀltÀk meg a sz¡ret elûtt, a kert leghÀtsÂ v¢g¢ben pedig akkora fÀn termett
a meggy, hogy a legtetej¢re a nagyapÀm se tudott sem f´lkapaszkodni, sem l¢trÀn hozzÀf¢rni, nagy r¢sze az Àgakon megrohadt.
*
PÀr nappal azutÀn, hogy 1994 nyarÀn nagyapÀmnak agyembÂliÀja lett, ¢s f¢l oldalÀra
megb¢nult, anyÀm hazatelefonÀlt, most magÀnÀl van, ha gondolom, meglÀtogatha-
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tom. F´l¡ltem a biciklire, ¢s negyedÂra mÃlva anyÀm orvosi szobÀjÀban voltam.
AnyÀm szokatlanul jÂkedvü volt, az elmÃlt pÀr napban egyÀltalÀn nem lÀttam nevetni,
Àm most eg¢szen kipirult, sokat mosolygott, ¢s lend¡lete akkor se fogyott el, mikor
nagyapÀm kÂrterme fel¢ ment¡nk. ötk´zben elmes¢lte, az elûzû kÂrteremben, ahol
nagyapÀmat elhelyezt¢k, egymÀs utÀn t´bben is meghaltak, s ez rossz hatÀssal volt
nagyapÀmra, aki ugyan nem volt tudatÀnÀl, Àm bizonyÀra ¢rz¢kelte a halÀl jelenl¢t¢t.
Most az osztÀlyvezetû fûorvos jÂvoltÀbÂl ä ¢s persze nem utolsÂsorban anyÀm miatt ä
olyan kÂrteremben fekszik, ahol egyelûre nincsen senki, itt ma reggel magÀhoz is t¢rt,
¢s az elûzû napokhoz k¢pest hihetetlen¡l jÂ bûrben van.
ä Szervusz, apukÀm ä k´sz´nt anyÀm, mikor bel¢pt¡nk a kÂrterem ajtajÀn. Az
Àgyon egy csapzott hajÃ, sovÀny, csodÀlkozÂ tekintetü ´regember ¡lt, csak a bajusza
rÀngÀsÀrÂl j´ttem rÀ, hogy a nagyapÀm. AnyÀm f´lszÂlÁtÀsÀra homlokon csÂkoltam,
mire ´sszerÀncolta a homlokÀt, ¢s m¢g kerekebbre nyitotta a szem¢t. AnyÀm rend¡letlen¡l mosolygott, ¢s olyasmit mondott: ä HÀt itt a nagyobbik unokÀd ä ¢n t¢blÀboltam, s nem tudtam levenni a szemem a lecsupaszÁtott banÀnrÂl, melyet nagyapÀm
az ¢pen maradt jobb kez¢ben szorongatott.
*
ä Visszafel¢ ¢n vezetek ä mondta nagyapÀm, ahogy az utolsÂ rekeszt is elhelyezt¡k a
platÂn.
ä Mi¢rt? ä k¢rdeztem s¢rtûd´tten. ä ArrÂl volt szÂ, hogy oda-vissza ¢n fogok.
ä SzÂ se volt ilyesmirûl ä sz´gezte le nagyapÀm.
ä Nagyinak is azt Ág¢rted, hogy nem ¡l´k a platÂra...
ä Majd a rekeszekbe kapaszkodsz. A zsÀkok meg ott lesznek m´g´tted, Ãgyhogy ne
f¢lj, nem eshetsz le. Sokkal nagyobb a teher, mint idefel¢ j´vet, nem tudod majd Ãgy
kormÀnyozni.
ä De tudom.
NagyapÀm a motorhÀzhoz l¢pett, benzincsap, szÁvatÂ, kev¢s gÀz, rÀntott pÀrat a
drÂtk´t¢len, ¢s a traktor p´f´gni kezdett. NagyapÀm rÀfordult a g¢ppel a f´ldÃtra,
intett, hogy szÀlljak f´l, Ágy tettem, megfordult az ¡l¢sen, ¢s fel¢m nyÃjtotta a szÀjharmonikÀt. Dacosan megrÀztam a fejem, nagyapÀm visszafordult, indultunk hazafel¢.
Egy szÂt sem szÂltunk a nagyapÀm¢k utcÀjÀhoz vezetû aszfaltÃtig. Ott nagyapÀm
hirtelen rÀl¢pett a lÀbf¢kre, behÃzta a k¢zif¢ket, ¡resbe kapcsolt, ¢s leugrott az ¡l¢srûl.
ä ºlj f´l ä mondta.
ögy csinÀltam, mint aki nem ¢rti.
ä Tess¢k?
ä Mondtam: ¡lj f´l ä azzal megragadta a karom, ¢s kihÃzott a rekeszek ¢s zsÀkok
k´z¡l.
Nem tudtam palÀstolni a vigyoromat, mikor f´l¡ltem az ¡l¢sre. Kiengedtem a k¢zif¢ket, sebess¢gbe tettem, gÀzt adtam. A traktor elindult.
ä VigyÀzz ä szÂlt nagyapÀm, mielûtt befordultunk volna az utcÀba. ä Csak azelûtt
kanyarodj, hogy megn¢zted, nem j´n-e m´g´tted valaki.
Megn¢ztem, nem j´tt.
A porta elûtt nagyapÀm leugrott a platÂrÂl, bement, ¢s kinyitotta a nagykaput. Gy´ny´rü manûverrel Àlltam be az udvarba. A traktor hangjÀra nagyanyÀm kij´tt a konyhÀbÂl, ott Àllt a verandaajtÂ elûtt.
ä Nna, ¡gyesen ment az ¢n kisunokÀm? ä k¢rdezte mosolyogva.
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ä Nagyon ¡gyes gyerek ä nagyapÀm megpaskolta a vÀllamat. ä ý vezetett odavissza. Hiba n¢lk¡l ment.
*
ä Valamelyik ¢jjel meg megint itt volt az ´reg ä mondja nagyanyÀm. ä °jf¢l utÀn arra
¢bredtem, hogy z´rgeti kÁv¡lrûl a rolÂt. Tudtam, hogy û az, mert szokott Ágy mÀskor
is csinÀlni. Olyankor f´lkelek, f´ljebb hÃzom a redûnyt, ¢s kin¢zek az ablakon.
NagyanyÀm leveszi a szem¡veg¢t, a ruhÀja sz¢l¢vel t´r´lgetni kezdi, Ãgy mondja
tovÀbb:
ä MÀskor meg arra ¢bredek, hogy ott alszik mellettem. Hallom a szuszogÀsÀt, n¢ha
horkol is. çtnyÃlok az û ÀgyÀra, ¢s prÂbÀlom megtapogatni.
ä A sajÀt szuszogÀsodra ¢bredsz f´l, anyukÀm ä jelenti ki anyÀm.
NagyanyÀm egy darabig m¢g t´r´lgeti a szem¡veg¢t, aztÀn visszateszi az orrnyerg¢re.
Egyszer az ´cs¢m egy d¢lutÀn maga volt otthon, az ÁrÂasztalÀnÀl ¡lt, t´rt¢nelmet
prÂbÀlt tanulni, mikor a mellette l¢vû polcrÂl megindultak a kazettÀk lefel¢. Az ´cs¢met a hangos cs´r´mp´l¢s riasztotta f´l. MiutÀn magÀhoz t¢rt a r¢m¡letbûl, lehajolt,
¢s visszapakolta a polcra a kazettÀkat Ãgy, ahogy voltak. Nem telt bele tÁz perc, ¢s egy
lÀthatatlan erûtûl vez¢relve a kazettÀk ism¢t a f´ldre potyogtak.
Olyan is megesett, hogy ugyanez a lÀthatatlan erû a sarokbÂl kigurÁtott egy labdÀt
a szoba k´zep¢re.
ä °n n¢ha suttogÀst hallok ä mondom bÀtortalanul. ä Mintha valaki a nevemet mondanÀ. Ugyanazzal a hangsÃllyal, ahogy annak idej¢n û suttogott.
ä Az csak hallucinÀciÂ ä fitymÀl le ´cs¢m. ä K¡l´nben is, honnan tudod, hogyan
suttogott papa?
ä Nem is tudott suttogni ä mondja nagyanyÀm. ä A hÀborÃban az ÀgyÃktÂl kicsit
nagyothallÂ lett. Alig hallotta meg, hogyha valaki suttogott, Ãgyhogy û se nagyon szeretett suttogni.
Lehorgasztott fejjel n¢zz¡k a PV C mintÀzatÀt a konyhÀban.
NagyanyÀm f´lÀll, ¢s a rÀdiÂs polchoz nyÃl.
ä Te mÀr nem is ismerted ût, kislÀnyom ä fordul az Ãjs¡tetü barÀtnûmh´z.
ä Nem ä mondja az Ãjs¡tetü barÀtnûm, ¢s n¢zni kezdi a kez¢be nyomott f¢nyk¢pet.
NagyapÀmat ÀbrÀzolja, Ãgy tizen´t ¢vvel ezelûtt. KockÀs ing, mell¢ny, sz¢pen p´d´rt bajusz, tekintet¢ben a megjÀtszott szigorÃsÀg m´g´tt bujkÀl a vigyor. Szem¡veget
visel, pedig nagyapÀmra nem volt jellemzû, igazolvÀnyk¢p, elk¢pzelhetû, hogy jogosÁtvÀnyhoz kellett, ha jÂl eml¢kszem, csak t¢v¢z¢shez ¢s autÂvezet¢shez tette f´l a pÀpaszemet. HajÀbÂl csak k¢toldalt, a f¡le f´l´tti r¢sz lÀtszik, homloka eg¢sz a feje bÃbjÀig tartott, ¢s hÀtul, a tarkÂjÀnÀl volt m¢g n¢mi kis haj.
BarÀtnûm nem szÂl semmit, visszaadja a f¢nyk¢pet, mosolyogni prÂbÀl.
ä K¢t ¢ve hogy meghalt ä tÀj¢koztatja nagyanyÀm. ä De az utolsÂ k¢t ¢vben mÀr
f¢lig b¢na volt, jÀrni csak azzal a jÀrÂmicsodÀval jÀrt, ¢s besz¢lni sem tudott.
AnyÀm f´lkel, lesimÁtja a ruhÀjÀt.
ä Indulnunk kellene.
NagyanyÀm is talpon van megint.
ä KislÀnyom, mit csomagoljak nektek? TojÀst mennyit viszel?
Az ablakon kereszt¡l lÀtom, a kertben megmozdul a hinta. Azt hiszem, f´ltÀmadt
a sz¢l.
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Gyûrffy çkos

A CSñVçNYOS °SZAKI OLDALA
àMindig szeretn¢k el¢rni valamit ä ami nincs.Ê
(NÀdas P¢ter)

(El)
Az Ãt a fenyvesben fut f´lfel¢. HÂnom alatt bor,
a holdf¢ny foltjai a fÀk t´rzs¢n. Visszan¢zek,
lÀtom a t¡zet a sÀtor elûtt, a patak zaja alig
halkabb itt, mint odalent. Felj´nni, hogy maradjon
lent minden, minden, amit nem szeretn¢k. Nem
szembes¡lni. Az a minden bennem van most is, nem
akarok tudni rÂla, szeretn¢m behajÁtani a fÀk k´z¢.
°n vagyok az.

(Tenger)
ZÀrÀsig maradni minden kocsmÀban. A csaposlÀny
´t´dik figyelmeztet¢se. A v¢g¢n mindig valami
plexi¡veg, amit tÁz k´r´mmel kaparunk. M´g´tte
tenger. LÀtjuk. Kik´tûvÀros f¢nyei, halszag,
¡res ¡vegekben bÃg a passzÀtsz¢l, egyszerü,
pontos mondatokat hallani. Lobog rajtunk az
ing, ritkÀn gyÃjtunk rÀ, messze bent, a tenger
f´l´tt vihar vonul. N¢ma villÀmok.
KagylÂt´rmel¢k, a dagÀly eml¢kei, amik vagyunk.
A csaposlÀny kikapcsolja a rÀdiÂt.

(K´d)
A meteorolÂgus jelenti, hogy az eg¢sz orszÀgot k´d
borÁtja, csak kilencszÀz m¢ter f´l´tt s¡t a nap.
A CsÂvÀnyoson buknak Àt a felhûk. N¢ha ellepnek,
az olyan, mintha zuhanyozn¢k, finom permet, aztÀn
Ãjra a t´k¢letes k¢ks¢g, alattam a k´dÂceÀn, a hegy
¢szaki oldalÀn j´n f´lfel¢ az Ãjabb hullÀm.
Nem tudok semmit magamrÂl. A l¢nyeg bennem, de
tûlem f¡ggetlen¡l mük´dik. Etetem magam, v¢rzû
g¢p vagyok, valami idegent n´vesztek magamban.
Innen m¢g hÃsz kilom¢ter az Ãt hazÀig.
çllandÂ ereszked¢s a k´dben.
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(Arc)
Egy lÀnyarc v´lgy¢ben tÃrÀzni. JÂ sÀtorhelyet keresni
¢jszakÀra, lehetûleg patak mellett, egy patak zÃgÂja
mellett. Megs¡tni a kolbÀszt, meginni az ¡veg bort,
fent maradni ¢jf¢lig, kev¢s cigarettÀt szÁvni.
Az ¢jszaka legyen Àlomtalan. Csak a patak zÃgÂjÀnak
besz¢de legyen. TÃrÀzÀs egy lÀnyarc v´lgy¢ben, ami
most megrÀndul, fel¢bred, egy v¢gtelen pillanatig
rÀm n¢z, VÀc AlsÂvÀros megÀllÂhely, ¢s leugrik a
vonatrÂl.

L¢derer PÀl

AZ EMPIRIKUS SZOCIOLñGIçRñL
MINT SZ°PIRODALMI MESTERS°GRýL (II)
Elsû t´rt¢net
ögy esett, hogy Mr. Smith (amÃgy teljesen k´z´ns¢ges, Àtlagos d¢l-kaliforniai polgÀr)
angliai turistÀskodÀsa sorÀn elvetûd´tt egy kis yorkshire-i faluba, Polkingthorpe Brigbe. A helyb¢li kocsmÀban, a àKiterjesztett SzÀrnyÃ SashozÊ cÁmzett fogadÂban besz¢lget¢sbe elegyedett n¢hÀny egyszerü helyb¢livel. Azok elÀrasztottÀk ût AmerikÀra, az
Egyes¡lt çllamokra vonatkozÂ k¢rd¢sekkel, Mr. Smith pedig, bÀr vÀlaszait k¢ts¢gtelen¡l Àthatotta n¢mi patriÂta emelkedetts¢g, helytÀllÂ, t¢nyszerü informÀciÂkkal szolgÀlt a hallgatÂsÀgnak. Sajnos azonban a sajÀt templomuk tornyÀnÀl messzebb nem
nagyon lÀtÂ helyb¢liek szÀmÀra hihetetlennek s ez¢rt hiteltelennek bizonyultak
az amerikai àm¢retekÊ, àarÀnyokÊ, àmennyis¢gekÊ (az meg m¢g k¡l´n betett, hogy
bizonyos szavak az amerikai, illetve a szigetorszÀgi angolban nem ugyanazt jelentik)
ä summa summarum, a helyb¢liek mind ellens¢gesebben kezdik m¢regetni a hazudozÂ idegent.46
çt¢rezve a helyzet elementÀris abszurditÀsÀt, az amerikai elneveti magÀt... ezt viszont a helyb¢liek f¢lre¢rtik: Jaaa?! Nem hazugsÀg, hanem ugratÀs Àldozatai voltunk?!
Akkor szent a b¢ke... ä mi pedig szegûdj¡nk most tÀrsukul az ivÂban.
àä El¢g, egyszer bed´nt´tt minket ä mondotta Ian ä, itt a kezem, gratulÀlok. De most mÀr
el¢g; most mÀr inkÀbb mondja el, micsoda is az a JenkiorszÀg igazÀbÂl.
Mr. Smith nagy l¢legzetet vett.
ä Na jÂ, hÀt mirûl akarnak hallani?
ä A cowboyokrÂl ä lihegte a fiatal Gollicker. ä Volt maga cowboy?
Mr. Smith egy pillanatig az ´rv¢ny sz¢l¢n Àllt, azutÀn egy kis manÂ bel´kte az ´rv¢nybe.
ä HÀt hogyne lettem volna. Mit akarnak hallani a cowboyokrÂl?
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ä VÀrjon csak! ä mondta Gollicker. Mind k¢nyelembe helyezkedtek a lÂcÀn. ä Mes¢ljen valamit
a terel¢srûl, tudja, arrÂl, amirûl Bing Crosby ¢nekel a filmen: ÏMost lovagolok az utolsÂ terel¢sre.Î
Mr. Smith visszatartotta a l¢legzet¢t ä ¢s beleugrott a vÁzbe.
ä Ja igen ä mondta ä, a terel¢s ¢s a cowboy ¢lete ÀltalÀban. HÀt tudjÀk, fiÃk, az ember hajnalban felpattan, ¢s rohan le a corralba. Ott lasszÂval kifogja a lovÀt a t´bbi k´z¡l...
ä Egy musztÀngot? ä k¢rdezte Gollicker.
ä Egy musztÀngot ä egyezett bele Mr. Smith.
ä Egy olyan vadat, ugye, a pr¢rirûl?
ä Persze, egy olyan vadat a pr¢rirûl ä hagyta helyben Mr. Smith. ä LÀtom, maga is ismeri
AmerikÀt.
Gollicker szer¢nyen mosolygott.
ä Nem vÀgok t´bbet k´zbe, Mister ä mondta bocsÀnatk¢rûen.
Mr. Smith megint nagy l¢legzetet vett. LÀtta, hallgatÂi k´z¡l legalÀbb egy nagy szak¢rtû, hÀt
igyekezett kitenni magÀ¢rt. SzÁv¢ben megk´sz´nte a sorsnak azt az eddig teljesen elveszettnek hitt
kellemetlen k¢t hetet, amelyet egy nevadai dÁszfarmon t´lt´tt. °l¢nk szÁnes k¢pet festett hallgatÂinak a cowboy ¢let¢rûl.
[...]
ä No ¢s mi van a d´g indiÀnusokkal? ä vetette k´zbe Saw.
Mr. Smithnek esz¢be jutottak az indiÀnok a Santa F¢-i pÀlyaudvaron. Nem, ez nem az igazi.
Hirtelen ihlet szÀllta meg. KihÃzta magÀt.
ä BocsÀssanak meg nekem, ha errûl a tÀrgyrÂl nem besz¢lek. Mert mi nemigen szeretj¡k a
sÀpadtarcÃt, aki elrabolta f´ldjeinket. Az¢rt mondom, ÏmiÎ, mert anyÀm SÀrga PokrÂc volt, a
FeketelÀbÃak t´rzs¢nek hercegnûje. Ez¢rt hÀt ne besz¢lj¡nk v´r´sekrûl ¢s feh¢rekrûl!
A tüzbe bÀmult m¢ltÂsÀgteljesen, legalÀbbis azt rem¢lte.
ä Na lÀtod, mit csinÀltÀl? ä szÂlt rÀ Ian Saw-ra. ä LegalÀbb megtanulod, hogy n¢ha befogd
a szÀd. BocsÀsson meg neki, Mister! Mes¢ljen inkÀbb a gengszterekrûl. TalÀlkozott valaha gengszterekkel?
ä Hogy talÀlkoztam-e? HÀt lehet vel¡k nem talÀlkozni? ä k¢rdezte Mr. Smith.
Gyorsan ¢s szeml¢letesen AmerikÀrÂl kezdett besz¢lni, s rajzÀn lÀthatÂ volt a vÀros, ahol ¢jjelnappal r´pk´dnek a gengek golyÂi. LÀthatÂ volt a vÀros legsz¢lsû utcÀja ¢s abban a legsz¢lsû hÀz
¢s azon tÃl a pr¢ri, amelyen nincsen ´sv¢ny, ¢s ott mennyd´r´g a bivaly, lovagol a cowboy, ¢s
leselkedik az indiÀn.
Amikor befejezte, k´r¡ln¢zett. Mindenki ût hallgatta a kocsmÀban. Az emberek cs´ndben k´r¢je
gyültek. A pinc¢rlÀny elbüv´lten k´ny´k´lt a bÀrpultra.Ê
°n itt ä ugyanilyen elbüv´lten ä be is fejezem. Nem s¢rtem meg az OlvasÂt azzal,
hogy magyarÀzni kezdjem szÀmÀra azt a helyzetet, amelyben Mr. Smith ä akivel (s a
t´bbi t¡nem¢nyes figurÀval) szÁvesen iszogatn¢k a Kiterjesztett SzÀrnyÃ Sasban ä szem¢rmetlen¡l hazudott. N¢hÀny àszakmaiÊ megjegyz¢st azonban tenn¢k. A magyar
szociolÂgusok (vagy k¢rdezûbiztosaik) v¢lhetûleg sosem talÀlkoznak olyan egy¢nekkel, akik a szÀrmazÀsukra vonatkozÂ k¢rd¢sekre Ãgy vÀlaszolnÀnak, hogy ¢desanyjuk
a Blackfoot indiÀnok hercegnûje. A TçRSADALMI çTR°TEGZýD°S DEMOGRçFIAI HATçSAI
cÁmü kiadvÀny szerzûinek sem ez jelentett gondot. Jelent¢s¡kben csupÀn az alÀbbiakat
Át¢lt¢k sz¡ks¢gesnek lesz´gezni: àTekintettel arra, hogy a korÀbbi foglalkozÀsra vonatkozÂ
adatok eset¢ben szÀmÁtani lehetett bizonyos eltitkolÀsi t´rekv¢sekre, k¡l´n´s figyelmet fordÁtottak
a vÀlaszadÀs megtagadÀsÀra. [...] A vÀlaszadÀs megtagadÀsÀn kÁv¡l torzÁtÂ hatÀsa lehetett
annak is, hogy a r¢gebbi foglalkozÀsi adatokat szÀnd¢kosan t¢vesen adtÀk meg. Ennek k´zvetlen
ellenûrz¢se lehetetlen volt, csak az eredm¢nyek alapjÀn k´vetkeztethet¡nk vissza [...] Mindenesetre
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Ãgy lÀtszik, hogy a szellemi r¢tegbe valÂ tartozÀst nem tagadtÀk le jelentûs m¢rt¢kben a mobilitÀsvizsgÀlatban. Nagyobb lehetett a letagadÀs arÀnya a r¢gi felsû vezetûk fiainÀl. [...] Ez azonban
olyan kev¢s szem¢lyt ¢rint, hogy t¢ves adatbevallÀsuk nem vÀltoztat a kapott k¢pen.Ê47 (Kiemel¢s ä L. P.)
E meglehetûsen optimista k¢ppel szemben kockÀztassuk meg: mÀr a probl¢ma felvet¢se is megk¢rdûjelezni lÀtszik az optimizmust. A magyar politika- ¢s tÀrsadalomt´rt¢net 1945 utÀni folyamatainak ismeret¢ben nem szorul k¡l´n´sebb bizonyÁtÀsra, mi¢rt fordulhatott elû az ´tvenes ¢vekben nem is kis szÀmban a szÀrmazÀs
àeltagadÀsaÊ.
MÀs. Volt maga cowboy? ä k¢rdezik Mr. Smithtûl, akit aztÀn a kis manÂ àbel´k az
´rv¢nybeÊ. Andorka Rudolf a magyar tÀrsadalmi mobilitÀs trendjeirûl Árott k´nyv¢ben egy hely¡tt megjegyzi, hogy az 1962/64-es felv¢tel feldolgozÀsÀban szakmunkÀsoknak àsoroltuk azokat, akik magukat szakmunkÀsoknak mondtÀkÊ.48 Nos, az 1960. ¢vi N°PSZçMLçLçS szerint.49 ebben az idûben a àszakmunkÀsokÊ egy´t´de semmif¢le szakk¢pzetts¢ggel nem rendelkezett.
MÀsodik t´rt¢net
Egy apÀtÂl elorozzÀk ifjÃ leÀnyÀt, s û, felsûbb hatÂsÀgokhoz fordulva panaszÀval,
veretes mÂdon Ágy ÀtkozÂdik:
àElcsÀbÁtottÀk, elloptÀk, varÀzsSzerekkel rontottÀk meg gaz kuruzslÂk;
Mert aki nem vak, hüd´tt vagy hibÀs,
VarÀzslat n¢lk¡l ily eszeveszetten
Meg nem botolhat. [...]
Csak nyomor¢k s id¢tlen agy hiszi,
Hogy ekkorÀt t¢vedhet a t´k¢ly
A term¢szet t´rv¢nye ellen; itt a
Pokol furfangos praktikÀira
Kell gyanakodnunk.Ê
A kedves OlvasÂ ä aki nyilvÀn tudja, honn¢t az id¢zet ä, k¢rem, vegye ¢szre, menynyire hasonlÁt a nemes Brabantio panasza azokra az ÀtkozÂdÂ vÀdakra, melyeket az
elmÃlt ¢vekben m¢diaszerte szÂrtak nÀlunk sz¡lûk, mert valamelyik szekta àel-agymostaÊ tûl¡k azt a gyereket, aki korÀbban ä mint rendre mondva van ä maga volt a
k¢t lÀbon jÀrÂ engedelmess¢g, sz¡lûtisztelet (s mÀs ily polgÀri er¢nyek sokasÀga). A
probl¢ma kapcsÀn megrendezett t¢v¢s kerekasztalokat n¢zve, az OlvasÂ valÂszÁnüleg
hajlott a pszicholÂgus vend¢g ily esetben rutinszerüen elûhozott hipot¢zis¢re, mely
szerint a szÂban forgÂ gyermeket valÂszÁnüleg fojtogatta a csalÀdi l¢gk´r (s ÀltalÀban
az eg¢sz kurva à¢letvilÀgÊ),50 ez¢rt menek¡lt ki egy szÀmÀra valÂs(nak v¢lt) k´z´ss¢gi
k´tel¢k v¢delm¢be. Ha Ágy van, mi¢rt nem ¢rintette meg sosem a k¢tely: t¢nyleg oly
szende s apjÀval melegen harmonikus viszonyban ¢lû szüz-e Desdemona, mint amilyennek Brabantio lefesti (s amilyennek Desdemona is mutatja magÀt),51 s nem megnyomorÁtott, az autoriter apa macho zsarnoksÀga alÂl bÀrmi Àron szabadulni igyekvû
(s rÀadÀsul, mondjuk, nimfomÀn) serd¡lû?52
No de hagyjuk!... Mit vÀlaszol az ellene felhozott vÀdra Othello?
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àAtyja kedvelt ¢s meg- meginvitÀlt, / Elk¢rdezgette ¢letem folyÀsÀt,
Ostromot, harcot, bÃt-bajt ¢vr¡l ¢vre, / Amit meg¢ltem.
°n v¢gigmondtam kisfiÃ-koromtÂl / A percig, melyben ¢ppen faggatott:
Elmondtam sz´rnyü kalandjaimat, [...]
De mindezt / Hallani vÀgyott Desdemona is, / Csak elvontÀk a hÀzi gondok onnan
De hogyha v¢gzett, f¡rge buzgalommal, / MegÃjra visszat¢rt s mohÂ f¡lekkel
Nyelte szavam ä ¢n ¢szrev¢ve ezt,53 / Alkalmas ÂrÀn mÂdjÀt leltem annak,
Hogy tiszta szÁvvel maga k¢rje tûlem: / Mondjam el v¢gig vÀndorÃtamat, [...]
Amikor befejeztem, / Tenger sÂhajt adott sok kÁnom¢rt,
S megesk¡d´tt hit¢re, hogy csodÀs volt, / Nagyon csodÀs ¢s nagyon meghatÂ.
S kÁvÀnta, bÀr ne hallott volna ä majd: / BÀr û lehetne ily hûs ä megk´sz´nte
S k¢rt, hogy ha ût egy tÀrsam megszeretn¢, / Csak oktassam ki azt t´rt¢netemre,
S elnyeri ût. F´lfogtam, mire gondol: / Sokat szenvedtem, s bel¢mszeretett
°n meg bel¢, mert szÀnta szenved¢sem. / No, ennyi volt az ¢n varÀzslatom.Ê
(Kardos LÀszlÂ fordÁtÀsa.)
àNagyon csodÀs ¢s nagyon meghatÂ!Ê °des istenem!... Az¢rt azt mondanÀm, mielûtt
kisÁrnÀnk a k¢t szem¡nket, gondoljuk v¢gig, àigaz besz¢düÊ ember-e Othello? Igaz-e
az Àltala elûadott t´rt¢net? Az egyszerüs¢g kedv¢¢rt fogadjuk el, amit mond, s ne firtassuk: a valÂsÀgban nem adott-e m¢gis, valamely ottani Biberach tanÀcsÀra DesdemonÀnak àegy kis hevÁtûtÊ. Rendben van: Desdemona szerelm¢t egy igen àhatÀsosÊ
t´rt¢nettel siker¡lt elnyernie. Igaz-e ¢s hiteles-e54 Othello àhatÀsosÊ life storyja? Mik´zben elmes¢li, àhogyan is t´rt¢nt...Ê ä meglehet, v¢letlen elszÂlÀsk¢nt ä, elÀrulja, hogy
àf´lismerte a szituÀciÂtÊ, s ¢lt is vele rendesen.
Legy¡nk megint jÂhiszemüek. Nem kell felt¢tlen¡l arra gyanakodnunk, hogy a
sÁnylûd¢seirûl szÂlÂ beszÀmolÂ ¢ppoly k´lt´tt mese, mint ä ma mÀr tudjuk! ä a fej¡ket
a hÂnuk alatt hordozÂ n¢pekrûl szÂlÂ, mindenki Àltal komolyan vett beszÀmolÂ. Katona volt, bizonnyal jÂ katona, kijutott neki jÂ- s balszerencs¢bûl egyarÀnt, sok kem¢ny
pillanata lehetett ¢let¢nek. De vajon amikor szÁv¢nek kedves bajtÀrsaival olykor-olykor egy csapsz¢kben iddogÀlva besz¢lgetett, ugyanÁgy szÀmolt be ¢lete kalandjairÂl?
Ugyanezt a ä fogalmazzunk Ágy: vele objektÁve megesett55 ä t´rt¢netet mes¢lte-¢ vajon
azoknak, akiket nem el¢rz¢kenyÁteni akart, hanem imponÀlni nekik? Elûtt¡k mit hallgatott el, nekik mit mes¢lt el ä s fûleg: hogyan? S ha ezeknek a t´rt¢neteknek lesz f¡ltanÃja Desdemona, vajon beleszeret-¢? Ha a vÀndorÃt sok gy´trelmes csapÀsa helyett
azt kell v¢gighallgatnia, hogy Othello ä teli kupÀval a kez¢ben, botladozÂ nyelvvel ¢s
kÀsÀs hangon ä ¢ppen azt mes¢li a t´bbieknek az elûzû hadjÀrat sorÀn f´lcsÁpett nagy
cs´csü macÀrÂl, hogy àa falat rugdalta, Ãgy ¢lvezte, hogy kÃrom!Ê, akkor az elsû felvonÀsb¢li ¢jszakai zenebona bizonnyal okafogyottÀ vÀlik.
Mindenn¢l persze sokkal fontosabb az a k¢rd¢s: a felt¢telezhetûen k¡l´nb´zû beszÀmolÂk k´z¡l melyiket tartsuk àigazabbnakÊ? S vajon àhazugsÀgÊ-e bÀrmelyik is? Vagy
csak hangsÃlyok mÂdosulnak? àÏIgazatÎ besz¢lni viselked¢s¡nkrûl ä mondja a szociolÂgus
ä, ha m¢goly nyÁltan ¢s teljesk´rüen is, sohasem azonos magÀnak a viselked¢snek a megmutatÀsÀval. [...] Annyi t´rt¢netem van az ¢letemrûl, ahÀny alkalmam van, hogy elmondjam ûket. így
van ezzel mindenki.Ê56 Minden idûk legzseniÀlisabb sci-fi-ÁrÂja, Stanis−aw Lem pedig Ágy
fogalmaz: à...nem hiszem, hogy az, akirûl az ¢letrajzot ÁrjÀk, t´bbet tudna a t¢mÀrÂl, mint az
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¢letrajzÁrÂk. Csakhogy ez utÂbbiak elûny´sebb helyzetben vannak, mert a homÀlyos pontokat
az adatok hiÀnyÀval magyarÀzhatjÀk, minek folytÀn v¢lelmezhetik, hogy a leÁrt szem¢ly, ha ¢lne ¢s ha akarnÀ, megadhatnÀ nekik a hiÀnyzÂ informÀciÂt. Pedig a leÁrt
szem¢lynek ´nmagÀrÂl csak hipot¢zisei vannak, amelyek mint szellemi term¢kek
ugyan ¢rdekesek, de semmik¢pp sem tekinthetûk e hiÀnyzÂ t¢glÀknak.
Kellû lelem¢nnyel voltak¢ppen mindenki Árhat magÀrÂl eg¢sz sereg ¢letrajzot, amelyeknek halmazÀban nincs mÀs k´z´s elem, mint a t¢nyek vÀza. Sok fiatal, tehÀt tapasztalatlanul naiv ember,
m¢g ha okos is, valÂszÁnüleg cinikusnak talÀlja ezt a megÀllapÁtÀsomat. T¢vednek, mivel ez nem
erk´lcsi, hanem ismeretelm¢leti probl¢ma.Ê57 (Kiemel¢s ä L. P.)
*
Az eddig felhozott k¢t p¢lda ä valljuk meg ä triviÀlis. TriviÀlis abban az ¢rtelemben is,
hogy k´zhelyesen ismert àdilemmÀkatÊ rÀngat elû; de fûleg abban az ¢rtelemben triviÀlis ä azaz: k¡l´n´sebb gond n¢lk¡l àhely¢re rakhatÂÊ ä, hogy lege artis tudjuk, àhogyan kell kezelni a k¢rd¢stÊ. A mÀr id¢zett Esser ezzel kapcsolatban a k´vetkezûket
jegyzi meg: àElfogadottÀ vÀlt az az alapvetû belÀtÀs, hogy a k¢rdez¢s sorÀn nyert adatok p¢ldÀul
szituÀciÂs hatÀsok nyomÀn szisztematikusan vÀltozhatnak.Ê Majd Ágy folytatja: àMegmarad
azonban k¢t alapvetû orientÀciÂ: elûsz´r, hogy ezek a szisztematikus befolyÀsok ¢s hatÀsok maguk
is magyarÀzhatÂk (p¢ldÀul szociÀlpszicholÂgiai) elm¢letekkel; mÀsodszor, hogy ezen magyarÀzatokban a szituÀciÂ jellemzûi mellett a szem¢lyek esetleg megl¢vû orientÀciÂs ¢s c¢lt¢telez¢seit is
figyelembe kell venni. Ilyenkor ¢ppens¢ggel a mindenkori szituÀciÂ szerint az elt¢rûen aktualizÀlt,
m¢rlegelt, ÏkreÀltÎ vagy ÏdefiniÀltÎ orientÀciÂkrÂl ¢s Ït´bbsz´r´sÎ identitÀsokrÂl alkotott elk¢pzel¢seket is elemezni kell ä amennyiben a fell¢pû folyamatok ¢s hatÀsok szÀmÀra magyarÀzÂ
¢rveket szÀllÁtanak.Ê58
S ennek megfelelûen Ágy folytatja tovÀbb: àAmennyiben a reakciÂk szituÀciÂf¡ggûs¢g¢re,
a kognÁciÂk p¢ldÀul hangulatoktÂl f¡ggû ingadozÀsÀra [...] valÂ utalÀs egy magyarÀzÂ ¢rvel¢s
kiindulÂpontja, amely ezeket a vÀltozÀsokat meghatÀrozott felt¢telektûl valÂ f¡ggûs¢g¡kben prognosztizÀlni tudja, Ãgy nemigen van mÂd radikÀlis k´vetkeztet¢sek levonÀsÀra.Ê59
Ami magyarul azt jelenti, hogy a szociolÂgus hagyatkozhat (szociÀlpszicholÂgiai elm¢letekkel àmegtudomÀnyosÁtottÊ) emberismeret¢re; figyelembe veheti a megk¢rdezettek vÀlaszainÀl (t´bbnyire à¢n sem a hathÃszassal j´ttemÊ alapon f´lt¢telezett) orientÀciÂs ¢s c¢lt¢telez¢seiket ä majd ezeket vÀlaszaik igazsÀgÀbÂl àleszÀmÁtolhatjaÊ.
Mr. Smith nyilvÀn nem profi cowboy, s plÀne nem indiÀn hercegnûk leszÀrmazottja;
Othello sem ä felt¢tlen¡l ä hamvas szüz leÀnykÀk ideÀlis partnere. Ennyiben vÀlaszaik
m¢rt¢ktartÀssal kezelendûk, s m¢g ha àvÀlaszÊ ¢s àvalÂsÀgÊ k´z´tt olykor tÃlsÀgosan is nagynak bizonyulna a k¡l´nbs¢g, nincs ok a szociolÂgiai ismeretszerz¢s ¢rtelmezhetûs¢g¢nek megk¢rdûjelez¢s¢hez vezetû àradikÀlis k´vetkeztet¢sekÊ levonÀsÀra.
AkÀr meg is nyugodhatnÀnk, ha Esser nem folytatnÀ: àMindez bizonyosan mÀsk¢pp lenne,
ha a klasszikus tesztelm¢letre ¢s a normatÁv paradigmÀra orientÀlt k¢rdûÁves kutatÀs felismerhetû
gyenges¢geibûl azt a k´vetkeztet¢st vonnÀnk le, hogy minden szituÀciÂ ¢s folyamat elûre nem
lÀthatÂan Ãjszerü, ¢s ez¢rt legfeljebb a hermeneutikus-¢letvilÀgbeli meg¢rt¢s szÀmÀra hozzÀf¢rhetû. Ebben az esetben tudomÀnyos erûfeszÁt¢sekre nem lenne t´bb sz¡ks¢g.Ê60
A mondatocska gy´ny´rü. BÀr burkoltan benne foglaltatik annak elismer¢se, hogy
a klasszikus tesztelm¢letre ¢s a normatÁv paradigmÀra orientÀlt k¢rdûÁves kutatÀs felismerhetûen gyenge (lehet), ebbûl nem k´vetkezik egy¢rtelmü konklÃziÂ. Ha persze m¢gis
levonnÀnk azt a lehets¢ges konklÃziÂt (s Esser hangjÀbÂl isten bizony rosszallÀst v¢lek
kicsend¡lni, ¢s a megfedd¢s szÀnd¢kÀt), hogy a szituÀciÂk s az Àltaluk ä eddig Ãgy
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hitt¡k ä meghatÀrozta, identitÀsokat szabÂ, orientÀciÂkat kijel´lû folyamatok lehetnek61 àelûre nem lÀthatÂan ÃjszerüekÊ, azaz: kaotikusak, akkor v¢ge a tudomÀnynak.
Legf´ljebb a hermeneutikus-¢letvilÀgbeli meg¢rt¢s kezdhet vel¡k valamit. (Nofene!
M¢gis jÂ lenne tÀn emez valamire?) PikÁrt megjegyz¢s: az, hogy e felfogÀs a kaotikus
jelens¢gekkel szembes¡lve, hagyomÀnyos perspektÁvÀit vesztve lemondÂan arra a k´vetkeztet¢sre jut, hogy àtudomÀnyos erûfeszÁt¢sekre nem lenne t´bb sz¡ks¢gÊ (mert
hisz sikertelens¢gre lenn¢nek Át¢lve), csak arrÂl tanÃskodik, hogy a àterm¢szettudomÀnyos paradigmaÊ beteljesÁt¢s¢t hajszolÂ szociolÂgia àterm¢szettudomÀnyonÊ ä
egyelûre ä annak egy meglehetûsen avÁtt vÀltozatÀt hajlandÂ csak ¢rteni.
Tegy¡k azonban f¢lre pikÁrts¢g¡nket. VizsgÀljuk meg, van-e realitÀsa annak (az elûzû sz¢pirodalmi p¢ldÀk ugyanis ezt nem felt¢tlen¡l valÂszÁnüsÁtett¢k m¢g!), hogy ismerve
a k¢rd¢seket, a k¢rd¢sfeltev¢s/vÀlaszadÀs szituÀciÂjÀt ¢s a k¢rdezettek vÀlaszait, ezek
¢rv¢nyess¢ge nem lenne elûre lÀthatÂ.
Harmadik t´rt¢net
A n¢metek megszÀllta vilÀghÀborÃs FranciaorszÀgban vagyunk. Fûhûs¡nk egy Arnaud
nevü pasas, aki magÀt àegzisztencialistÀnakÊ mondja, akinek ànagy megnyugvÀs tudni
(m¢lys¢gesen tudni), hogy semminek sincs ¢rtelme. Semmi sem ¢ri meg, hogy az ember a szÁv¢re vegyeÊ, s aki a maga ¢letb´lcsess¢g¢t Ágy foglalja ´ssze: àker¡ld a szenved¢stÊ.62 Nos, mi t´rt¢nik hûs¡nkkel?
àAmikor a t´bbiek elmentek, ¢s Arnaud magÀra maradt egy f´ldhÀnyÀson, egyed¡l a hatÀrtalan nagy fennsÁk k´zep¢n, egyed¡l a csillagok alatt, d¡h´sen kit´rt: ÏH¡lye!Î °s megism¢telte:
ÏNo de ilyen h¡ly¢t! Ilyen marhÀt!Î Majd' sz¢tvetette a d¡h: mit keres itt? Hogy engedte magÀt
behÃzni ebbe a dologba? [...] çm ezen az est¢n, egyed¡l a hatÀrtalan fennsÁk k´zep¢n, egyed¡l
a s´t¢tlû ¢g alatt, nemcsak zavart volt, hanem d¡h´s is. ÏH¡lye!Î ä ism¢telte. A kez¢t n¢zte, s a
g¢ppisztolyt a keze k´zt. TÀvol tartani magÀt n¢gy ¢vig mindentûl, megvet¢ssel ¢s utÀlattal n¢zve
az eg¢sz histÂriÀt, a kegyetlen ¢s ostoba hangyÀk s´t¢t t´rt¢net¢t; n¢gy ¢ven kereszt¡l mindeddig
megûrizni hidegv¢r¢t; nem n¢zni egy¢bnek ezt a zürzavart, pusztulÀst, ´ld´kl¢st, mint
egy hangyaboly felbolydulÀsÀnak, melyre tüzcsÂvÀt vetettek, s melyben e bogarak
most tÁzezr¢vel hullnak ¢rtelem n¢lk¡l, sz´rnyü mÂdon, an¢lk¡l, hogy ez a mindens¢g
rendj¢n egy jottÀnyit is vÀltoztatna; kitartani jÂ negyven hÂnapig, kiker¡lni minden csapdÀt,
az ¢rz¢kenys¢g, az avÁtt hazafisÀg, a k¢pzelt igazsÀgossÀg ¢s a k´ny´r¡let kelepc¢j¢t, ezeket az
emberi ¢s ez¢rt hazug probl¢mÀkat; s ma este itt talÀlni magÀt, egyed¡l, markÀban egy g¢ppisztollyal, a legcsek¢lyebb zajra is f¡lelve, mint egy meghajszolt nyÃl, ¢s mi¢rt? Mi¢rt? [...] GÃnyosan f´lnevetett. M¢rt Àcsorog itt, mint egy h¡lye ä ahelyett, hogy megl¢pne? Az ¢rtelme semmi
okosat nem tudott sÃgni neki: esztelens¢g itt maradnod. M¢gis ott maradt, lapulva a kavicsokon,
a lekaszÀlt füben, s a kavics m¢g meleg volt a lenyugodott nap sugaraitÂl, s a lekaszÀlt fü füszeres
illatÃ. [...] ÏMilyen marhasÀg, de m¢g milyen marhasÀg!Î ä ism¢telgette a m¢rhetetlen, s´t¢t eget n¢zve.
Mi tartja itt vissza, Ãristen? MÀr az is el¢g nevets¢ges ¢s megalÀzÂ, hogy ide j´tt. N¢gy ¢v b´lcsess¢ge,
n¢gy ¢v kitartÀsa, n¢gy ¢v szilÀrd k´vetkezetess¢ge egyetlen Âra alatt semmiv¢ foszlott.Ê63
Hm! Mif¢le ¢gszakadÀs-f´ldindulÀs f¢rt bele egyetlen ÂrÀba, milyen kataklizma forgathatta ki sarkaibÂl a f´ldet s ¢gboltot, hogy e hatÀrozott vilÀgn¢zetü f¢rfi, aki a hazafisÀgot avÁttnak, az igazsÀgossÀgot k¢pzeltnek, a k´ny´r¡letet kelepc¢nek tekinti a maga
szÀmÀra egy hangyaboly-vilÀgban, most ott talÀlja magÀt egyed¡l a csillagok alatt, egy
hatÀrtalan fennsÁk k´zep¢n, g¢ppisztollyal a kez¢ben?
à...hÀrom ember vÀratlanul beÀllÁtott hozzÀ, [...] û meg egy perc alatt elfelejtett mindent,
vel¡k ment, elfogadta kez¡kbûl ezt a megmagyarÀzhatatlan g¢ppisztolyt, s most itt van, teljesen
egyed¡l, mint egy marha.
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Meddig megy ez? Meddig viszi ez a h¡lyes¢g? [...] meg fog halni. S nyilvÀnvalÂan egy marhasÀg miatt fog meghalni, an¢lk¡l, hogy hinne benne. Meg fog halni, s nyomorban, ha ¢ppen
nem vesz¢lyben hagyja a feles¢g¢t s a csodÀlkozÂ tekintetü, bÃzak¢k szemü kis Clarisse-t, meg a
k¢t fiÀt [...] Meg fog halni, s szerencs¢tlens¢gbe taszÁtja ´v¢it, hogy ennek a hÀrom pasasnak,
akikrûl semmit sem tud, ideje legyen biztonsÀgba helyezni egy ¢rt¢ktelen lûszerlÀdÀt.
F´lpattant. A t¡relmetlens¢g talpra sz´kkentette. ¹rd´gbe az eg¢sz h¡lyes¢ggel! Hazamegy.
Igen, azonnal hazamegy, az eg¢sz egy nagy h¡lyes¢g. De egy l¢p¢st sem tett. Ott maradt mozdulatlanul, kez¢ben a g¢ppisztollyal [...] PrÂbÀlt nyugodtan gondolkodni. ÏN¢zz¡k csak ä mondta
ä, mi tart vissza? Ez a hÀrom alak, t´rûd´m is vel¡k, egy fityinget nem adn¢k ¢rt¡k. A nev¡ket
se tudom, az arcukat se ismern¢m mÀr meg. Hogy meghalnak vagy nem, egy fikarcnyit se fog
vÀltoztatni a Mindens¢gen, az ¢n mindens¢gemen se. [...] F¡ty¡l´k arra a lÀdÀra, f¡ty¡l´k a
hÀborÃra, f¡ty¡l´k ezeknek a bugrisoknak az ¢let¢re vagy halÀlÀra, elmegyek innen, elmegyek,
megyek innen!ÎÊ64
Az elbesz¢l¢s k´vetkezû mondata azonban: àDe m¢gis maradt.Ê A t´rt¢net folytatÀsa
ugyanÁgy zajlik.
àAz elsû l´v¢sre megl¢pek ä hatÀrozta el mindjÀrt, de lelke m¢ly¢n pontosan tudta, hogy ez
nem igaz, hogy itt fog maradni, a f´ldh´z lapulva, amÁg ott nem verik agyon.
°s ezen a gondolaton rÀgÂdott, amikor tÀvolrÂl meghallotta a motorok zajÀt. Az Ãt mellett egy
kavicshalom m´g¢ hasalt gyorsan, kiss¢ g´rcs´sebben szorongatva g¢ppisztolyÀt. ÏLeadok k¢t-hÀrom sorozatot, hogy jelezzem a fiÃknak, aztÀn megl¢pekÎ ä hatÀrozta el megint, de tudta, hogy
ez nem igaz, hogy ki fog tartani, mÁg helyben agyon nem verik, ahogy ezt azok elvÀrtÀk tûle.
[...] ÏK¢t-hÀrom sorozat, aztÀn megl¢pekÎ ä gondolta, mialatt a fegyver rÀzta a vÀllÀt, de tudta,
hogy ez nem igaz. [...] Hirtelen hÀrom, n¢gy, ´t robbanÀs csapott fel k´zvetlen k´zel¢ben. ÏA
rohadtak, k¢zigrÀnÀtokkal!Î ä villant Àt rajta, s e pillanatban m¢g nem tudta, vajon megsebes¡lt-e vagy nem. CsupÀn azt vette ¢szre, hogy jobb karjÀt nem bÁrja t´bb¢ mozgatni. AztÀn combjÀban jÀrta Àt a fÀjdalom, mintha lÀngok ¢getn¢k. Hallotta, hogy csikorognak a kavicsok k´r¡l´tte
a csizmÀk alatt. ÏMegmondom nekik r´gt´n, hol az a hÀrom pasas, meg az a marha lÀdÀjukÎ ä
gondolta, s ekkor ´t vagy hat sisakos Àrny¢k hajolt f´l¢je. [...] ÏMost, most elmondok mindent
nekikÎ ä ¢s egy szÂt sem szÂlt. Kem¢ny ¡t¢st kapott megs¢r¡lt f¡l¢re, fel¡v´lt´tt, de egy szÂt sem
szÂlt. ÏDisznÂ! DisznÂ!Î ä hallotta, aztÀn egy d¡htûl tajt¢kzÂ hang parancsokat osztogatott, amit
nem ¢rtett, s kÁm¢letlen¡l felrÀntottÀk a f´ldrûl. ÏMajd megszÂlaltatunk, ¢rtj¡k a mÂdjÀt, abban
biztos lehetsz, piszok disznÂ!Î Hallotta, s magÀban ezt mondta: ÏNem hagyom magam megkÁnozni
ez¢rt a marhasÀg¢rt, az biztos, ott lenn mindent elmondokÎ ä s egy pillanatra ez megnyugtatta,
de szÁve m¢ly¢n jÂl tudta, hogy hagyja majd kÁnozni magÀt, ¢s egy szÂt sem fog szÂlni. [...] ÏNos,
biztos, hogy nem mondok semmit. A fiÃk rÀm bÁztÀk magukat. Egy szÂt sem... Pedig h¡lyes¢g,
teljes h¡lyes¢g!Î ä lÀzadt fel utoljÀra az esze e gondolatra, de ¢szrevette, hogy ezt mÀr csak ¡resen
ism¢telgeti, s erre nagyon megd´bbent.Ê65
Legyintenek? ä partizÀnromantika... ÁrÂi fantÀzia... Nos, forduljunk akkor a meglehetûs hÁrn¢vnek ´rvendû szociolÂgushoz, a holocaustnak a modernitÀson bel¡li hely¢t
¢s àszerep¢tÊ keresû Zygmunt Baumanhoz. Bauman f´lid¢zi, hogy a napjainkban divatba j´tt g¢pelt¢rÁt¢si akciÂkat megszenvedû hÀzaspÀrok k´z´tt, àakik egy¡tt ¢lt¢k meg
a tÃszk¢nt valÂ fogsÀg kÁnjÀt, a normÀlisnÀl jÂval nagyobb szÀmban ker¡lt sor vÀlÀsokra [...]
T´bbs¢g¡k a g¢pelt¢rÁt¢s elûtt sosem gondolt vÀlÀsra. A sz´rnyü esem¢ny azonban Ïfelnyitotta
szem¡ketÎ, s pÀrjukat ÏÃj f¢nyben lÀttÀkÎ. A rendes, jÂ f¢rjek ´nzû teremt¢seknek ÏbizonyultakÎ,
akik csak a sajÀt gyomrukkal t´rûdtek; a mer¢sz ¡zletemberek visszataszÁtÂ gyÀvasÀgrÂl tettek tanÃbizonysÀgot, mÁg a lelem¢nyes ÏvilÀgfikÎ ´sszeroskadtak, s elûre sirattÀk pusztulÀsukatÊ.66
A k¢t inkarnÀciÂ k´z¡l, melyre e àszereplûkÊ k¢pesek voltak, melyik az igazi arc, s
melyik az Àlarc? VilÀgos, ugye, hogy ez mÀr nem ugyanaz a k¢rd¢s, mint amelyik azt
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firtatja, mi füzheti egybe Othello k¢t k¡l´nb´zû tÀrsasÀgi szituÀciÂban elûadott ¢letrajzvÀltozatÀt? A vÀlasz rÀ viszont: rossz a k¢rd¢s, egyik arc sem àigazibbÊ a mÀsiknÀl.
àAz Àldozatok jellem¢ben e k¢t lehetûs¢g mindig is megvolt ä csak ¢ppen mÀs-mÀs idûben ¢s
k´r¡lm¢nyek k´z´tt ker¡ltek felszÁnre. A ÏjÂÎ arc az¢rt tünt term¢szetesnek, mert a term¢szetes
k´r¡lm¢nyek neki kedveztek a mÀsikkal szemben. Ugyanakkor a mÀsik arc is mindig jelen volt,
de term¢szetes k´r¡lm¢nyek k´z´tt lÀthatatlanul [...] ha nincs a g¢pelt¢rÁt¢s, ez a mÀsik arc
´r´kre rejtve maradt volna.Ê67
FelkavarÂ ¢letb´lcsess¢g lenne, miszerint az is igaz, hogy àsok van, mi csodÀlatos, de
az embern¢l nincs semmi csodÀlatosabbÊ, meg az is, hogy àaz emberfaj sÀrkÀnyfog-vetem¢nyÊ?
Nem valÂszÁnü. Bauman az¢rt tulajdonÁt ennek m¢gis fontossÀgot, mert nem l¢nyegtelen implikÀciÂi vannak a szociolÂgiÀra n¢zve! A holocausttal foglalkozÂ àfigyelemre
m¢ltÂÊ, àortodox m¢rce szerint kitünûÊ szociolÂgiai tanulmÀnyok eredm¢nyeibûl (f¢lre¢rt¢st elker¡lendû jegyzem meg, Bauman minûsÁt¢seiben semmi ironikus ÀthallÀst
ne tess¢k keresni, egy¢rtelmüen elismerûleg fogalmaz) a tanulmÀnyok szerzûi, s nyomukban Bauman, egyed¡l ahhoz a sovÀnyka ÀllÁtÀshoz k¢pesek eljutni, hogy: àA megmentûk segÁtûk¢szek, mert ilyen a term¢szet¡kÊ, àlehetetlen Ïelûre felismerniÎ az ´nfelÀldozÀs
egy¢ni k¢szs¢g¢nek vagy a v¢szhelyzetben fell¢pû gyÀvasÀgnak a jeleit, szimptÂmÀit vagy indikÀtorait; vagyis nem lehet meghatÀrozni k¢sûbbi megnyilvÀnulÀsuk valÂszÁnüs¢g¢t azon a szituÀciÂn
kÁv¡l, amely ÏelûhÁvjaÎ vagy Ïfel¢bresztiÎ ezeketÊ.68
E mondat erûsen rÁmel arra, amit a t´rt¢n¢sz Donald McCloskey mond: àA kÀosz
problematikÀja tehÀt a megjÂsolhatatlan ¢s a megmagyarÀzhatatlan viselked¢s problematikÀja.
[...] Ez a probl¢ma kikapcsolhatatlanul benne rejlik az emberi ¢let narrÀciÂjÀban is.Ê69
Ne gondoljuk azonban, hogy a szociolÂgia csupÀn extr¢m, sorsfordÁtÂ hatÀrhelyzetekben hagyhat cserben benn¡nket. Ez nem lenne baj, hiszen nyilvÀnvalÂan mindannyiunknak van annyi magunkhoz valÂ esz¡nk, hogy ha partizÀnnak akarunk Àllni,
¢s tÀrsakat toborzunk vÀllalkozÀsunkhoz, akkor nem szociolÂgiai kutakodÀsok alapjÀn
fogadunk bizalmat egymÀsnak ¢letre-halÀlra, ¢s plÀne nem azon az alapon, hogy gyÀrtunk egy k¢rdûÁvet, amiben megk¢rdezz¡k:
Ha ¹n partizÀnk¢nt az SS fogsÀgÀba esne ¢s vallatnÀk, kivallanÀ-e, hogy hol
rejtûznek a tÀrsai?
1 ä semmilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt sem
2 ä hÀt, ha nagyon kÁnoznÀnak, akkor igen
3 ä r´gvest
8 ä honnan tudnÀm
X ä nincs vÀlasz
K¢rdezß! Ha a v lasz 2, ugorj a 17/a k¢rd¢sre
17/a Mennyit kellene kÁnozni ahhoz, hogy k´pj´n?
1 ä napokig
2 ä ÂrÀkig
3 ä legalÀbb f¢l ÂrÀt
4 ä mÀr eg¢szen kicsi fÀjdalmat sem bÁrok elviselni
8ä
Xä
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A probl¢ma sokkal mindennapibb. George A. Reich p¢ldÀul a k´vetkezût ÀllÁtja:
à°n Ãgy ¢rzem, hogy eddigi ¢letem (s azt gondolnÀm, mÀsok is hasonlÂan v¢lekednek a sajÀtjukrÂl) meglehetûsen kaotikusan alakult. K¡l´nb´zû esem¢nyek, t¢nyezûk egy sajÀtos alkÁmiÀnak engedelmeskedû ´sszhatÀsa terelgetett engem ÏjelenlegiÎ Àllapotomba. Ha a k´r¡lm¢nyek csak eg¢szen kicsit lettek volna elt¢rûek, ¢letem bizonyÀra eg¢szen mÀsk¢ppen alakult volna.Ê70 Majd
hozzÀteszi: àHa igaza van Carlyle-nak, aki szerint Ïa t´rt¢nelem nem mÀs, mint megszÀmlÀlhatatlanul sok ¢letrajz esszenciÀjaÎ, akkor a t´rt¢nelem k¢ts¢gkÁv¡l kaotikus. Minden egy¢ni ¢letsorsban szeml¢letesen tetten ¢rhetû ugyanis, hogy aprÂ s eleinte l¢nyegtelennek tünû esem¢nyek
hatÀsa az idû mÃltÀval Àt- meg Àtsz´vi ¢let¡nket, s akÀr fordÁt is menet¢n, irÀnyt szab ¢let¡nk
folyÀsÀnak.Ê71
Mi meg azt tehetj¡k hozzÀ, nemcsak a t´rt¢nelem, de a szociolÂgia is...
*
Egy bizonyos: nem lehet megker¡lni azt a k¢rd¢st, hogy a szociolÂgia (s ezen bel¡l
fûleg a survey-szociolÂgia, mely el¢gg¢ elhatÀrolja magÀt a àhermeneutikus-¢letvilÀgbeli meg¢rt¢stûlÊ)72 hogyan k¢pes ÃrrÀ lenni a probl¢mÀn. Minden gonoszkodÂ ¢l
n¢lk¡l jegyzem meg: a szociolÂgus nem helyezkedhet arra az ÀllÀspontra, hogy ¢rtelmi, ¢rzelmi, morÀlis kvalitÀsai jelentik a biztosÁt¢kot. Bizakodjunk tÀn a tudomÀnyt
müvel¢s mÂdszertani eljÀrÀsainak purifikÀlÂ erej¢ben?73 No de akkor a metodolÂgia
mely specifikus eleme jelenti azt a panaceÀt, mely àminden kÁnra Ár, s amelytûl meggyÂgyul
minden szenvedûÊ?
A kvantifikÀlÀs lenne ez? K´nnyen belÀthatÂ, hogy nem, hiszen mint (ha nem is eg¢szen ebben az ´sszef¡gg¢sben, de az¢rt idevÀgÂ mÂdon) emlÁtett kedvencem, Lem
lesz´gezi: àAz olvasÂ, e kukucspalkÂ, a statisztikai tÀblÀzatokon, mint valami kulcslyukon Àt
meglesheti a h¢tk´znapjait ¢lû emberis¢g ÂriÀsi, meztelen test¢t. [...] Ezzel szemben a sajÀtosan
emberi lelki jelens¢gekhez, teszem azt a lelki tartalmakhoz, semmi k´ze a folyÂiratok ¢s filozÂfiai
müvek p¢ldÀnyszÀmÀnak. Ez olyasmi, mintha a test hûfokÀt azonosÁtanÀnk a szerelem hûfokÀval,
vagy ÏIgeÎ cÁmszÂ alatt egymÀs mell¢ ÀllÁtanÀnk az igeragozÀst ¢s az isteni igehirdet¢st.Ê74 Az
¢let àÀtsz´v´tts¢geÊ, a àsajÀtos alkÁmiaÊ (melynek vegykonyhÀjÀban a àkis hatÀsÊ
arÀnytalanul ànagy k´vetkezm¢nyekhezÊ vezet) ezzel a mÂdszerrel megragadhatatlan.
Akkor hÀt az irodalmisÀg lenne tÀn? Term¢szetesen nem vagyok oly ostoba, hogy
azt higgyem, az igazsÀghoz valÂ eljutÀs fentebb vÀzolt probl¢mÀira megoldÀst nyÃjt a
sz¢pirodalmi stÁlus. (MÀr csak az¢rt sem gondolhatom ezt, mert a kauzÀlis ´sszef¡gg¢sekben az idû kit¡ntetett irÀnyÃ, neh¢z lenne tehÀt olyasmit felhoznom argumentumnak, hogy a terepen valÂ munka utÀn zajlÂ po¢tikai tev¢kenys¢g mÂdja, min¢müs¢ge visszamenûlegesen meg nem t´rt¢ntt¢ teheti a jelzett probl¢mÀkat, s m¢g csak azt
sem gondolom, hogy kiszürni tudnÀ ûket.) LÀtszÂlag frivol mÂdon hadd ¡ssem hÀt el
a k¢rd¢st: nem ¢rdekel, ki hogyan jut el az igazsÀghoz. Higgy¡nk abban, hogy a szociolÂgus elk´telezettje az igazsÀgnak; bÁzzunk abban, hogy kik¡zdi magÀnak az igazsÀghoz elvezetû mÂdszereket ä a t´bbi magÀn¡gy.
Azt, amit korÀbban Ártam, hogy nevezetesen a szociolÂgia szerintem akkor tudomÀny, ha egyben sz¢pirodalom is, k¢rem, egyik¡k se vegye tehÀt k´zvetlen¡l metodolÂgiai szinten operÀlÂ javallatnak. MÀsrÂl van itt szÂ. Hogy mirûl? Engedelm¡kkel viszszakanyarodn¢k MÀrkus Gy´rgy tanulmÀnyÀhoz. BocsÀnat a hosszÃra nyÃlÂ id¢zget¢s¢rt, de sÃlyos gondolatokat ¢rdemes adekvÀt megfogalmazÀsukban elûvezetni.
à[A] term¢szettudomÀnyos diskurzus k´z´ns¢ge elvileg azokra korlÀtozÂdik, akik azonos kom-
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petenciÀjÃ f¢lk¢nt k¢pesek r¢szt venni folytatÀsÀban. EzÀltal a diskurzus tÀrsadalmilag rÀzÀrul
´nmagÀra [...] a relevÀns olvasÂk´z´ns¢g kulturÀlis k´r¡lhatÀrolÀsa a term¢szettudomÀnyokban
normatÁv elûÁrÀs jelleg¢t viseli, s ez¢rt nem foghatÂ fel bizonyos elker¡lhetetlen t¢nyek puszta
k´vetkezm¢nyek¢nt. Az a vÀlasztÂvonal, amely behatÀrolja ¢s lezÀrja a term¢szettudomÀnyos diskurzust, nem eleve adott, hanem tev¢kenyen fenntartott hatÀr. A tudomÀnyos müvek ¢rtelm¢re,
illetve ¢rt¢kel¢s¢re vonatkozÂ ÏlaikusÎ v¢lem¢nyeknek ä a term¢szettudomÀny normÀi szerint ä
egyÀltalÀn nem szabad befolyÀst gyakorolniuk azok szakmai megvitatÀsÀra. [...] Ez k´zvetlen¡l
jelentkezik abban az int¢zm¢nyesen erûteljesen ¢rv¢nyesÁtett normÀban, amely tiltja a kutatÂnak,
hogy bÀrmif¢le Ãton-mÂdon azt megelûzûen apellÀljon valamely k¡lsû k´z´ns¢ghez, hogy eredm¢nyeit elfogadta ¢s ÏhitelesÁtetteÎ volna az ¢rintett kompetens szakmai k´z´ns¢g.Ê75 A humÀn
¢s a tÀrsadalomtudomÀnyok ter¡let¢n azonban ä jegyzi meg MÀrkus ä àm¢g manapsÀg
is a legfontosabb ¢s legnagyobb hatÀsÃ tudomÀnyos ig¢nyü müvek sz¢lesebb k´z´ns¢get talÀlnak
a ter¡let szak¢rtûinek szükebb k´r¢n¢l. Ez a k´z´ns¢g r¢szben mÀs diszciplÁnÀk ¢s szakter¡letek
müvelûibûl verbuvÀlÂdik, r¢szben pedig k´zelebbrûl jellemezhetetlen Ïmüvelt olvasÂkbÂlÎ tevûdik
´ssze, s ez utÂbbiak szÀma inkÀbb n´vekvûben, semmint cs´kkenûben van. E sz¢lesebb olvasÂr¢teg tagjait a szakemberek szükebb csoportja persze nem tekinti kompetensnek arra,
hogy teljesen egyenrangÃ f¢lk¢nt vegyen r¢szt a szÂban forgÂ müvekrûl folytatott eszmecser¢kben; beÀllÁtÂdÀsaik, ¢rt¢kÁt¢leteik ¢s n¢zeteik azonban k¡l´nb´zûk¢pp befolyÀsolhatjÀk ezeket a vitÀkatÊ, az elt¢r¢s magyarÀzatÀul pedig azt hozza fel, hogy a term¢szettudomÀnyok diskurzusa àautonÂm a k´znapi nyelvvel szemben, vagy legalÀbbis tÀvol
esik ¢s elvÀlik attÂl, mint ahogy probl¢mÀiknak sincs sok k´z¡k a h¢tk´znapi ¡gyletekhez.
A humÀn ¢s tÀrsadalomtudomÀnyok mÀsfelûl, m¢g ha rendelkeznek is sajÀtos terminolÂgiÀval,
m¢lyen ´sszef¡ggenek a term¢szetes nyelvvel ¢s a h¢tk´znapi ¢let¢rdekekkel. Ez tekinthetû elm¢leti alulfejletts¢g¡k jel¢nek, de olyan konstitutÁv jegyk¢nt is ¢rtelmezhetû, amely
kognitÁv ¢rdekeik legsajÀtosabb jelleg¢vel f¡gg ´sszeÊ.76 (Kiemel¢s ä L. P.)
MÀrkus azon ÀllÁtÀsÀnak igazsÀgÀrÂl, hogy a szaktudomÀnyunkon kÁv¡li, valamelyes àlegitimitÀssalÊ az¢rt m¢giscsak rendelkezû olvasÂk k´re inkÀbb n´vekvûben, mintsem cs´kkenûben lenne, nyilatkozni nem mern¢k. Magam e tendenciÀt ä s ha tetszik, k¢szs¢ggel elismerem, hogy ez szubjektÁv benyomÀs ä ellenirÀnyÃnak ¢rz¢kelem.77 Mint
tudjuk, a percepciÂ ä bÀrmily fÀjdalmas is beismernie ezt egy empirikus szakma müvelûj¢nek ä sÃlyosan ideolÂgiaterhelten mük´dik. Hadd prÂbÀljam hÀt explicitt¢ tenni
a magam v¢lem¢nye m´g´tti àideolÂgiai hordal¢kokatÊ. MegkockÀztatom: a szociolÂgia (vagyis az a tudomÀny, melyet a szociolÂgusok Ãn. k´z´ss¢ge müvel) nem ¢rdekelt a MÀrkus Àltal t¢telezett tendenciÀban. °ppen fordÁtva: ellen¢rdekelt, s c¢lja azokhoz a term¢szettudomÀnyokhoz valÂ csatlakozÀs, amelyekn¢l a tudomÀnyos publikÀciÂ c¢lja ä mint ezt rÂla MÀrkus lesz´gezi ä ¢ppen ellenkezûje a nyilvÀnossÀg keres¢s¢nek.78
Nem v¢letlen, ha nÀlunk azt vetik a kutatÂ szem¢re, hogy àelsûsorban 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 [...] Ez persze a publicisztikai sz´vegek [...] eset¢ben magÀtÂl
¢rtetûdû, a tudomÀnyos ig¢nyre szÀmot tartÂ tanulmÀnyok eset¢ben azonban mÀr nemÊ.79
A szociolÂgiÀnak az a t´rekv¢se, hogy igyekszik k¢szs¢ges szolgÀlÂleÀnyÀvÀ lenni a
term¢szettudomÀnyoknak, nem àtegnapÊ kezdûd´tt el, hanem mÀr szÀzadunk hÃszas
¢veiben. °rdekelts¢ge ebben az eg¢sz folyamatban a kezdetektûl fogva kettûs volt, s a
k¢tf¢le ¢rdekelts¢g mind a mai napig egymÀsra talÀlÂ boldog szerelmesekk¢nt ´lelkezik (Â, BÀjv´lgyi Armand, az¢rt m¢giscsak visszacsemp¢sztelek!). Egyfelûl, mint magÀt
tudomÀnyk¢nt konstituÀlni kÁvÀnÂ diszciplÁna,80 term¢szetesen igyekezett jel¢t adni annak, hogy normatÁv eszm¢nyei egybeesnek az egyetemi, akad¢miai int¢zm¢nyess¢gen ¢s an-
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nak presztÁzsrendszer¢n bel¡l mük´dû tudomÀnyszakok¢ival, emezekkel nagyon is kompatÁbilis, vel¡k egyÁvÀsÃ diszciplÁna. MÀsfelûl, r¢szint ezzel ´sszef¡gg¢sben (lÀsd az àakad¢miaiÊ tudomÀnyok àobjektÁvÊ, à¢rt¢kmentesÊ normativitÀsÀt), r¢szint pedig ettûl
teljesen f¡ggetlen¡l, nyers politikai (s e k´zvetÁt¢sen kereszt¡l finanszÁrozÀsi) ¢rdekmegfontolÀsok miatt is, az egyetemi szociolÂgiÀnak a szociÀlis reformt´rekv¢sekkel (s
a mellett¡k elk´telezett csoportokkal) valÂ korÀbbi ´sszefonÂdÀsa81 kÁnossÀ vÀlt. Ez
Àll a hÀtter¢ben Anthony Oberschall elemz¢se szerint àannak az Ïigehirdet¢sÎ, a ÏszenzÀciÂhajhÀszÀsÎ, az Ï¢rt¢kÁt¢letekÎ ellen indÁtott kÁm¢letlen ¢s heves elutasÁtÀsnak, mely a 20-as ¢vekkel kezdûdûen fogja majd jellemezni a professzionalizÀlÂdÀsban jelentûsen elûr¢bb l¢pett szociolÂgiÀt, amely igyekszik sorait megtisztÁtani a szociÀlreformerektûl ¢s dilettÀnsoktÂl, akikre a tovÀbbiakban mÀr nincs sz¡ks¢ge, s akik egyre inkÀbb fesz¢lyezikÊ.82 A folyamatot v¢gigk´vetve,
szerzûnk a k´vetkezûk¢ppen tÀrja el¢nk az esem¢nyek menet¢t: àA szociolÂgusok egyre
inkÀbb az egyetemi tudomÀnyos k´z´ss¢gben lÀtjÀk referenciacsoportjukat. Ez azt jelenti, hogy a
tudomÀnyos tev¢kenys¢g v¢gz¢s¢nek ÏlÀthatÂ jeleiÎ ä ¢rtsd ezen a kvantitatÁv technikÀk alkalmazÀsÀt ä mellett t´rnek lÀndzsÀt, elvetve a ÏpuhÀbbÎ technikÀkat. [...] Hogy kutatÀsi p¢nzeket kaphassanak, interdiszciplinÀris egy¡ttmük´d¢sre szÀmÁthassanak, tanÀcsadÂi szerepk´rh´z juthassanak (bÀrmely kormÀnyzati szinten), a szociolÂgusok fennen hangoztattÀk, hogy elm¢leteik ¢s mÂdszereik ¢rt¢kmentesek ¢s politikailag semlegesek, mÀr csak az¢rt is, mert ÏszociolÂgiaÎ ¢s ÏszocializmusÎ k´z´tt az Àtlagember gyakorlatlan f¡le nem mindig volt k¢pes k¡l´nbs¢get tenni.Ê83
A kvantitatÁv technikÀk alkalmazÀsÀt84 olyan lÀngpallosnak kezdt¢k tekinteni, amelylyel kiüzhetûk mindazok, akiknek jelenl¢te egyre k¢nyelmetlenebb teherk¢nt nehezedett a szakmÀra. °s hÁres k´nyv¢ben, a K NOWLEDGE FOR W HAT-ban Lynd àhiÀba
szeg¡lt szembe azzal, hogy a szociolÂgia kiegyezz¢k az amerikai Establishmenttel s a tÀrsadalom
befolyÀsos csoportjaival; hogy kritikÀtlanul fogadja el az amerikai tÀrsadalom szervezûd¢s¢rûl,
mük´d¢s¢rûl ¢s meghatÀrozÂ probl¢mÀirÂl szÂlÂ n¢zeteket. Szakmai mobilitÀsukat ¢s elismerts¢g¡ket v¢delmezendû, a szociolÂgusok az ¢rt¢kmentes szociolÂgia pajzsa m´g¢ bÃjtak, ez megÂvta
ûket attÂl, hogy k¢nyelmetlen¡l kritikus v¢lem¢nyt kelljen hangoztatniuk, s a tÀrsadalmi probl¢mÀkat orvoslandÂ, n¢pszerütlen javaslatokat kelljen megfogalmazniukÊ.85
Term¢szetesen nem lehet feladatom egy, a folyamatokat napjainkig nyomon k´vetû
szociolÂgiat´rt¢neti k´rk¢p f´lvÀzolÀsa, ha valakit e k¢rd¢s aprÂl¢kosabban ¢rdekel,
az haszonnal tanulmÀnyozhatja p¢ldÀul Norbert Wiley A JELENLEGI INTERREGNUM
AZ AMERIKAI SZOCIOLñGIçBAN cÁmü tanulmÀnyÀt.86 SzigorÃan csak arra szorÁtkozom,
hogy (pontatlansÀgoktÂl sem visszariadÂ elnagyoltsÀggal) bemutassam ä mint ezt mÀr
mÀsutt megtettem87 ä a szociolÂgia kvantitatÁv tudomÀnyk¢nt valÂ konstituÀlÂdÀsÀnak
fûbb l¢p¢seit.
1) A kvantitatÁv mÂdszerek alkalmazÀsÀra valÂ t´rekv¢st ä s a àsikertÊ ä nem a tudomÀny organikus, belsû ´nfejlûd¢se alapozta meg ¢s k¢nyszerÁtette ki, illetve legitimÀlta,
hanem szociolÂgiailag nagyon is ¢rthetû stÀtusk¢pzû szempontok.
2) Nem ÀllÁtanÀm, hogy àa kvantitatÁvÊ egyszerüen a survey-technikÀval volna azonos, de bÀrmit gondoljunk is a survey-technika episztemolÂgiai stÀtusÀrÂl, az talÀn nem
jogosulatlan s nem m¢ltÀnytalan ÀllÁtÀs, hogy t´rt¢net¡nk´n bel¡l mindenk¢ppen e
technika àelmatematizÀlÂdÀsaÊ jelenti az uralkodÂ, meghatÀrozÂ trendet. Emezt pedig
nem ismeretelm¢leti megfontolÀsok legitimÀljÀk igazÀn (s m¢g csak nem is kizÀrÂlag a szÀmÁtÂg¢pes technika fejlûd¢se), hanem sokkal inkÀbb az, hogy mik´zben a szociolÂgia tÀrsadalomelm¢leti relevanciÀja (¢s tÀrsadalmi fontossÀga) meggyeng¡lt, a rudimentÀris
survey-statisztika felvÀltÀsa mind bonyolultabb àmatematikak¢ntÊ tetszelgû statisztikai
àparadigmÀkkalÊ sikerrel kompenzÀlhatta a tudomÀny mivoltba vetett hit elbizonytalanodÀsÀt.88 Sût e àparadigmavÀltÀsÊ kifejezett elûny´kkel is kecsegtet, hisz:
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ä a) min¢l bonyolultabb egy eljÀrÀs, annÀl nehezebben ¢rthetû a profanum vulgus
szÀmÀra ä s ez mÀr ´nmagÀban garanciÀja tudomÀnyossÀgÀnak;89
ä b) a g¢p kik´pte àadatt´megÊ azt a lÀtszatot kelti, hogy m¢r¢seinkkel mind egzaktabb tudÀsra tesz¡nk szert: egyr¢szt abban az ¢rtelemben, hogy mind t´bb r¢szletre
kiterjedû s mind aprÂl¢kosabban àpontosÊ m¢r¢si eredm¢nyekhez jutunk; mÀsr¢szt
abban az ¢rtelemben, hogy a àprecÁzebbÊ mennyis¢gi eredm¢nyek Ãgymond objektÁvabbak, hiszen mind kev¢sb¢ hagynak teret a k¡l´nf¢le ´sszef¡gg¢sek szubjektÁv minûsÁt¢s¢nek.
3) Mindez ¢rthetûen segÁt abban tetszelegn¡nk, hogy tudomÀnyunk fejlûdik, s egy
Ãj statisztikai programcsomag kihozÀsa ä excelsior!, excelsior! ä akÀr m¢g annak ´r´mteli
¢rz¢s¢vel is megajÀnd¢kozhat, hogy szem¢lyesen mi magunk is progrediÀlunk...
A szakma egy r¢sze dezilluzionÀltan, sût àellenz¢kbeÊ vonulva figyelte ezt a karriert´rt¢netet: àögy gondolom [...] hogy a szociolÂgia mint szaktudomÀny kialakulÀsa rossz dolog
volt ä fogalmaz p¢ldÀul Stinchcombe ä, mivel szisztematikusan eltÀvolÁtott benn¡nket a tÀrsadalomban cselekvû emberek tanulmÀnyozÀsÀtÂl. Ez term¢szetesen nem azt jelenti, hogy a szociolÂgia kutatÀsi ter¡let¢t nem tartom ¢rdekesnek ¢s fontosnak. çm Ãgy v¢lem, a szociolÂgia mint
szaktudomÀny belsû presztÁzsrendszere megakadÀlyoz benn¡nket abban, hogy a valÂdi embereket,
egy tÀrsadalmi rendszer tagjait vizsgÀljuk, ¢s arra k¢sztet, hogy inkÀbb olyan, absztrakt embereket
vegy¡nk szem¡gyre, akik szociolÂgiai tudatunk szerint jÂl illeszkednek presztÁzsrendszer¡nkbe.Ê90
Enn¢l azonban fontosabb az, hogy a szakmainÀl jÂval sz¢lesebb nyilvÀnossÀg91 kiÀbrÀndult ebbûl a szociolÂgiÀbÂl. Ennek fontossÀgÀt pedig az indokolja szÀmomra, hogy
a szociolÂgiai (tehÀt szociolÂgusi) tev¢kenys¢g k´zeg¢nek meggyûzûd¢sem szerint k¢t
konstituense van. Egyik a tudomÀnyos k´z´ss¢g, az egymÀssal ekvivalensnek t¢telezett deperszonalizÀlt auktorok kicsiny, de vÀlogatott csapata (s m´g´tt¡k a nem oly kicsiny
¢s nem oly vÀlogatott int¢zm¢nyes megrendelûi àpiacÊ: az Àllami ¢s privÀt ä profit vagy
non-profit ä b¡rokrÀcia ´sszes lehets¢ges szakÀgazata; ide sorolva persze a tudomÀny
¢s a felsûoktatÀs piacÀt is). A mÀsik viszont ä s itt bocsÀnatot k¢rek azoktÂl, akik ezt
sz¢plelkü demagÂgiÀnak tartjÀk; ¢n mindenesetre halÀlosan komolyan gondolom ä a
gyarlÂ, ¢rdekvez¢relt, àkÁv¡lrûl irÀnyÁtottÊ, az esetek java r¢sz¢ben olyan nagyon nem
is szerethetû emberekbûl ÀllÂ, szociÀlisan korÀntsem felt¢tlen¡l àigazsÀgosan tagoltÊ
civil tÀrsadalom nyilvÀnossÀga. S emennek munkÀssÀgunkbÂl valÂ kiÀbrÀndulÀsÀt ´nmagÀban elegendûnek tartom ahhoz ä m¢g ha a r¢szletes indokolÀs itt elmarad is ä,
hogy a szociolÂgia vÀlsÀgÀrÂl besz¢lhess¡nk.92
Meglehet, a term¢szettudÂsokat foglalkoztatÂ probl¢mÀknak ä legalÀbbis k´zvetlen¡l ä semmi k´z¡k a àh¢tk´znapi ¡gyletekhezÊ (s ¢rtelemszerüen: a h¢tk´znapi ¡gyletek szereplûihez ä ´n´kh´z, hozzÀm, az istenadta n¢phez). Hogy a kutatÂ mit gondol
az elektronrÂl, abban ût semennyire nem befolyÀsolja, hogy maga is ä r¢szben ä elektronokbÂl alkotÂdik; s viszont, az elektront (mai tudÀsunk szerint) nem ¢rdekli, hogy
a kutatÂ (aki maga is ä r¢szben ä elektronokbÂl Àll) mit gondol rÂla, s annak mily k´vetkezm¢nyei leendnek akÀr egyik¡kre, akÀr mÀsikukra. Teljess¢ggel rendben van
hÀt, hogy ä mint fentebb id¢ztem ä a tudomÀnyos publikÀciÂ ebben a szellemben ¢pp
ellenkezûje a ànyilvÀnossÀg keres¢s¢nekÊ.
A szociolÂgia tÀrgya azonban nem a term¢szeti vilÀg, hanem a tÀrsadalom, s ekk¢nt,
valamelyes k´zvetÁtetts¢ggel, az emberek. MÀrpedig ebben a vilÀgban az ember csak
alanya kutatÀsoknak, nem pedig tÀrgya! M¢ltÂsÀga van,93 s nincs tudomÀny, mely e
m¢ltÂsÀgot semmibe vehesse.
No, ez legalÀbb egyszerre hangzik forradalmian demagÂgnak ¢s k´nnyfacsarÂan
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melodramatikusnak, mÀrpedig ¢n sokf¢le minûsÁt¢sre aspirÀlok, de emezek k´z¡l
egyikre sem. MegprÂbÀlnÀm hÀt megmagyarÀzni, hogy mire gondolok. RendkÁv¡l
tanulsÀgos p¢lda lehet ehhez a k´vetkezû anekdotikus t´rt¢net. àAmikor bentlakÂ pszichiÀter voltam New York Cityben, a Metropolitan Hospitalban, az osztÀly konzultÀlÂ orvosa a
szkizofr¢nia minûsÁtû krit¢riumÀnak azt tekintette, hogy û nem ¢rti, amit a beteg mond. Egy bentlakÂ tÀrsam, most a Harvard PszichiÀtriai Tansz¢k¢n tanÀr, megjegyezte ezzel kapcsolatosan,
hogy neki igen komoly neh¢zs¢gek ÀrÀn siker¡l csak meg¢rtenie, amit Hegel mond. MÀrmost a
konzultÀlÂ orvos vajon, ha ugyanilyen neh¢zs¢gekbe ¡tk´zne, ¢s v¢g¡l sem tudnÀ meg¢rteni Hegelt, szkizofr¢nnek diagnosztizÀlnÀ a filozÂfust? A konzultÀns pszichiÀter azt felelte: ÏEz csak
term¢szetes.ÎÊ94
SzÁveskedjenek elgondolkodni, mi irritÀlja ´n´ket a fûorvos Ãr rendÁthetetlen magabiztossÀgÀban (merthogy irritÀlja, az tuti), s csendben elismerni, hogy az abszurd
po¢n nagyon is k¢rd¢ses ¢lü. F´lszisszen¡nk, müvelt europ¢er, aki vagyunk, hogy a
doki egy Hegelt, egy szellemÂriÀst (mert bÀr egyetlenegyszer prÂbÀltunk beleolvasni
A SZELLEM FENOMENOLñGIçJç-ba, s mert egy Àrva hangot nem ¢rtett¡nk belûle, ez¢rt
letett¡nk Hegel tovÀbbi tanulmÀnyozÀsÀrÂl ä az az¢rt nem k¢rd¢s, hogy szellemÂriÀs...) mer leelmebetegezni!95 Ha ugyanezt Buga Jakabbal teszi? ý tudja, û a szakember ä fogjuk belenyugvÂan mondani. Holott a doktor csupÀn ahhoz az ä ebbûl a
szempontbÂl kifejezetten àegyenlûsÁtûÊ ä szemponthoz igazodott, hogy sem Hegel,
sem Buga Jakab nem tagja a pszichiÀtria tudomÀnyÀt kompetensen müvelûk k´z´ss¢g¢nek. Ekk¢nt nem is formÀlhatnak jogot arra, hogy sajÀt mondataik ¢rtelm¢t illetûen valamif¢le kompetenciÀra tarthassanak ig¢nyt. Ezeknek meghatÀrozÀsÀban s annak eld´nt¢s¢ben, hogy ¢rtelmesek-¢ avagy ¢rtelmetlenek, û a kompetens, a tudÂs, a
t´bbi pszichiÀterrel egy¡tt.
A szociolÂgusok hajlamosak ugyanebbe a hibÀba esni. Teljesen jogos Barry Smart
kritikÀja, aki azzal vÀdolja a szociolÂgusokat (vagy legalÀbbis nagy r¢sz¡ket), hogy azt
hiszik, k¢pviselik s prÂbÀljÀk argumentÀlni, hogy àa szociolÂgiai meg¢rt¢s f´l´tte Àll a
laikus meg¢rt¢snekÊ.96 A tudÂs szinte mindenrûl biztosan t´bbet tud, mint a laikus. Egyetlen
olyan dolog van, ahol ez k¢rd¢sess¢ vÀlhat: s ez a laikus ¢lete, az adott tÀrsadalomban
¢lt ¢lete. Nem akarom persze kizÀrni annak lehetûs¢g¢t, hogy a szociolÂgus t´bbet
tudhasson a tÀrsadalomrÂl, mint a benne ¢lû sokmilliÂnyi laikus. Ez azonban legalÀbbis bizonyÁtandÂ. BÀrmily magasra emelje is a k´z´ns¢ges halandÂkhoz k¢pest a
r¢publique des savants azt a cenzust, amellyel szigorÃan megvÀlogatja, kiket fogad be
soraiba (s ¢n rendben l¢vûnek is ¢rzem, hogy vÀlogat) ä nincs joga megs¢rteni a k´z´ss¢g¢n kÁv¡l esûk m¢ltÂsÀgÀt, nincs joga àlen¢zniÊ azokat, akiket tanulmÀnyoz. ýket
megilleti, hogy magasabbrendüs¢ge bizonyÁt¢kait a szociolÂgus ä megvitatÀsra ä el¢j¡k
tÀrja. M¢ltÂsÀguk tisztelete (vagy, ha tetszik: az egyszerü udvariassÀg) szerintem megkÁvÀnja, hogy a szociolÂgus ennek k¢r¢s n¢lk¡l is eleget tegyen.
SzÁnfalhasogatok?! HordÂszÂnoklok?! HÀt mi mÀs, mint v¢gsû soron len¢z¢s az àa
szociolÂgiai munkÀban benne foglalt [felt¢telez¢s], nevezetesen a mindennapi ¢let k´zkeletü ¢rtûd¢seinek rejtett [felhasznÀlÀsa] vagy magÀtÂl ¢rtûdû [elfogadÀsa], ami miatt a szociolÂgusok
szÀmot adhatnak azokrÂl a tÀrsadalmi jelent¢sekrûl, ¢s fel is hasznÀlhatjÀk ûket, amelyekkel mint
ÏadataikkalÎ szembes¡lnekÊ.97 Smart ¢rz¢kenyen pontos, helytÀllÂ diagnÂzist ad a mainstream szociolÂgia mük´d¢si sziszt¢mÀjÀrÂl.
àNyilvÀnvalÂ, hogy a szociolÂgus orientÀciÂja jelentûsen k¡l´nb´zik azok¢tÂl, akiket tanulmÀnyoz, mert mÁg ûk gyakorlatilag ¢s szem¢lyesen-¢letrajzilag ¢rdekeltek helyzet¡kben azÀltal,
hogy benne ¢lnek, a szociolÂgus abban ¢rdekelt, hogy ÏmÀsokÎ ¢letvilÀgÀt tanulmÀnyozza, ¢s ¢r-
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dekelts¢g¢t nemcsak a szem¢lyes ¢letrajz, hanem a tudomÀnyos hagyomÀny ¢s k´z´ss¢g is strukturÀlja. çm e munka k´zben a szociolÂgus sz¡ks¢gszerüen olyan tev¢kenys¢gekbe bonyolÂdik, melyek erûsen hasonlÁtanak azok¢ihoz, akik vilÀgias (mundane) helyzetekben tev¢kenykednek, nevezetesen ¢szleli, konstituÀlja ¢s ¢rtelmezi a vilÀg tÀrgyait (a t´bbieket a ÏmagukÎ ¢letvilÀgÀban) [...] a hagyomÀnyos szociolÂgia gyakran Ãgy Árja le az emberi tapasztalatot, mint tÃl
szubjektÁvet ¢s hozzÀf¢rhetetlent ahhoz, hogy tanulmÀnyozzuk, ¢s ehelyett mÀsodrendü fogalomk¢pz¢shez folyamodik, mik´zben nem tisztÀzÂdik: mi ennek a viszonya az elsûrendü fogalomk¢pz¢shez. Ennek k´vetkezt¢ben, mivel a szociolÂgus a sajÀt, magÀtÂl ¢rtûdû mÂdon kezelt
¢letvilÀgÀbÂl fakadÂ jelent¢sekhez fordul, fogalmakat k¢pez a (nem konkretizÀlt) tÀrsadalmi
vilÀgrÂl, melyeket k¢sûbb mÀs konkr¢t tÀrsadalmi vilÀgok elemz¢s¢re hasznÀl fel, terjeszt ki.Ê98
E tev¢kenys¢g¢ben a szociolÂgust, f¢lek tûle, t´bbnyire nem jellemzi az az alÀzat,
mely megvan Chesterton kedves detektÁvhûs¢ben, Brown atyÀban, a jÀmbor katolikus
papban, aki midûn arrÂl faggatjÀk, hogyan oldotta meg eseteit, a k´vetkezû àvallomÀsraÊ k¢nyszer¡l:
àA dolog nyitja... ä mondta, majd elhallgatott, mint aki k¢ptelen tovÀbb mondani... Majd
m¢gis folytatta.
Tudja, az a helyzet, hogy mindannyiukat ¢n ´ltem meg. [...] Mindannyiukat ¢n gyilkoltam
meg ä magyarÀzta t¡relmesen. ä így hÀt mi sem term¢szetesebb, mint hogy pontosan tudtam, hogyan is t´rt¢nt az eg¢sz. [...] Valamennyi bünt¢nyt nagyon gondosan kiterveltem. Nagyon pontosan v¢giggondoltam, hogyan lehet egy ilyen vÀllalkozÀst kivitelezni, milyen stÁlusÃ, milyen lelkiÀllapotÃ ember az, akinek siker¡lhet ezt megcsinÀlni. °s amikor mÀr teljesen biztos voltam abban, hogy pontosan Ãgy ¢rzek, mint û, amikor mÀr teljesen az û bûr¢ben ¢reztem magam, hÀt
hogy' ne tudtam volna, hogy ki û?Ê99
Az alÀzat azonban teolÂgiai er¢ny,100 s ekk¢pp nem biztos, hogy ´nmagÀ¢rt helye
volna a tudomÀnyos bizonyÁtÀsi eljÀrÀsok arzenÀljÀban. M¢gse s´p´rj¡k f¢lre k´nynyed¢n. ArrÂl van ugyanis szÂ, hogy ä ugye nem hisz¡nk a szociolÂgusi infallibilitÀsban? (vagy csak nem merj¡k bevallani?) ä vajon mi garancia a szociolÂgus munkÀjÀnak
¢rdem¢re. Pontosabban: milyen ism¢rvek ment¢n minûsÁthetû, jÂl teszi-e dolgÀt a szociolÂgus? ValÂban tudomÀnyosan dolgozik-e a tudomÀnyos dolgozÂ?101 MÀrkusra
utaln¢k: a tudomÀny attÂl tudomÀny, hogy àkognitÁve jÂl mük´dik, azaz empirikusan verifikÀlhatÂ ¢s technolÂgiailag hasznosÁthatÂ (prediktÁv), rendszeres ismeretekkel lÀt el benn¡nket
a vilÀgban fellelhetû t¢nyÀllÀsokrÂlÊ.102
HÀÀÀt, nem is tudom... VilÀg¢rt sem ¢lcelûdn¢k azon, hogy predikciÂk ter¢n a szociolÂgia (s egyn¢mely mÀs tÀrsadalomtudomÀny) nem nagyon jeleskedik. (Eml¢keznek m¢g rÀ, àLÀttuk-e, hogy j´n?Ê cÁmen hogyan ´nmarcangolt tÀrsadalomtudÂsaink
szÁne-virÀga?) Sokkal, de sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy a predikciÂk Ãgymond
verifikÀlÀsa kimer¡l esem¢nyek bek´vetkezt¢nek kipipÀlÀsÀban, gyakorisÀgok nagysÀgÀnak egy àszabott t¢teljegyz¢khezÊ valÂ hozzÀm¢r¢s¢ben. Hogy a àbek´vetkez¢sÊ ä vagy
elmaradÀsa ä mit jelent, az titok marad tudomÀnyunk szÀmÀra, s csak hipot¢zisk¢nt vÀlhat
¢rtelmez¢s tÀrgyÀvÀ... hogy az ennek verifikÀlÀsakor kapott eredm¢ny ä regressus ad
infinitum ä Ãjra s megÃjra ¢rtelmezû hipot¢zis tÀrgya legyen... Hogy e titokrÂl valamit
megtudjunk (s ¢n nem Âdzkodn¢k ebben lÀtni a szociolÂgia l¢nyeg¢t), ahhoz azokhoz
az emberekhez kellene fordulni felvilÀgosÁtÀs¢rt, akik kutatÀsainknak nem tÀrgyai, hanem alanyai, s akik csak akkor fogjÀk elfogadni, hogy hozzÀjuk fordulunk, ha kutatÀsainknak nem tÀrgyai, hanem alanyai.
Hogy az alsÂbb tÀrsadalmi r¢tegek àf´lfel¢ irÀnyulÂÊ mobilitÀsa ugrÀsszerüen megnû a szocialista tÀrsadalomban, mely ä elm¢letileg kifejthetû ¢s levezethetû okokbÂl ä
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kedvez a tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgok f´lszÀmolÀsÀnak, biztosÁtja az es¢lyek egyenlûs¢g¢t s az ember k¢pess¢gei szabad kibontakoztatÀsÀt;103 nos, ez a predikciÂ verifikÀlhatÂ (volt), s nagyon sz¢p statisztikai tÀblÀkkal illusztrÀlhatÂ. Hogy mezûgazdasÀgi fizikaibÂl ipari fizikai seg¢dmunkÀssÀ vÀlni, ez bÀrmif¢le àe vilÀgiÊ ¢rtelemben is àf´ljebb
jutÀsnakÊ volt-¢ minûsÁthetû az ´tvenes ¢vekben, arrÂl, ha volna itt hely erre, lenne
n¢hÀny szavam. S arrÂl is, mit gondolhattak volna (ha ezen gondolkodtak volna) a
szociolÂgia tudomÀnyossÀgÀrÂl s ä ha tetszik ä emberi hitel¢rûl mindazok, akikkel ez
nemcsak megesett-megt´rt¢nt, hanem meg is ¢lt¢k, à¢rtelemmelÊ f´lruhÀzva ¢pÁtett¢k bele sajÀt ¢lett´rt¢net¡kbe.104
Azt gondolom tehÀt: ha a szociolÂgiÀnak fontos, hogy tisztÀban legyen sajÀt magÀval, k¢pess¢geivel ¢s korlÀtaival (az ´nismeret, akÀr a hÀzassÀg, a àlegnehezebb szerzetÊ, de fontos, mert nagyon hasznos er¢ny!), a term¢szettudomÀnyoktÂl elt¢rûen
nem a tudomÀnyos k´z´ss¢gen kÁv¡l esû k´z´ns¢ggel valÂ besz¢lû viszony felszÀmolÀsÀra kellene t´rekednie, hanem ellenkezûleg, annak fenntartÀsÀra. Ennek azonban
nagyon k´nnyen Àt-, egyszersmind belÀthatÂ felt¢tele van. Ez a k´z´ns¢g (¢n, ´n´k,
az istenadta n¢p) ¢rdeklûdû, segÁtûk¢sz, f¢lni sem kell tûle, mert igen nagyvonalÃan
tolerÀns ¢s megbocsÀtÂ az esetleges t¢ved¢sek irÀnt, ha ä mint ezt a h¢tk´znapi ¢letvilÀg mindenf¢le szituÀciÂjÀban elvÀrja ä azt lÀtja, hogy emberszÀmba veszik. MÀrpedig Ãgy ¢rzem, nem vesz engem emberszÀmba az, aki a velem valÂ kapcsolatba nem
àszem¢lyes mivoltÀbanÊ l¢p be, nem teljes szem¢lyis¢g¢vel vesz r¢szt, hanem deperszonalizÀltan, a maga personÀjÀt kivonva, tehÀt vagy a) a szem¢lytelens¢gben teremt k´z´tt¡nk egyenlûs¢gi viszonyt, kifejez¢sre juttatva: ¢n magam (csak magam¢rt) nem szÀmÁtok; vagy b) egyenlûtlen viszonynak k¢pzeli a kettûnk k´z´tti viszonyt. Nem tudok, s
ugyan mi¢rt akarn¢k mit kezdeni azzal, aki nem ¢rdemesÁt arra, hogy igenis meg akarjon gyûzni engem a maga igazÀrÂl (ha tetszik: tudÀsÀnak felsûbbrendüs¢g¢rûl), illetve,
s ez m¢g fontosabb, mert hisz esendûk vagyunk, nem t¢vedhetetlenek, s esendûnek
is tudjuk egymÀst, legalÀbb szavÀnak hitel¢rûl.
*
A szociolÂgia sosem t´rte magÀt k¡l´n´sebben, hogy a sajÀt tudomÀnyuk megismer¢selm¢let¢nek tÀrsadalmi beÀgyazottsÀgÀra a XX. szÀzad k´zep¢tûl ¢rz¢kenny¢ s
mindegyre ¢rz¢kenyebb¢ vÀlÂ etnolÂgusok gondolatait, k´vetkeztet¢seit sajÀt magÀra
vonatkoztassa. Pedig lett volna, lenne mit;105 a àcivilizÀltakÊ ¢s àvadakÊ àidegenbenÊ
t´rt¢nû talÀlkozÀsÀbÂl megsz¡letû etnolÂgia ki¢lezetten vetette-veti f´l a ä lÀtszÂlag àsajÀt kultÃrÀjÀn bel¡lÊ operÀlÂ ä szociolÂgia hermeneutikai probl¢mÀit. Most azonban
nem ezt a minden szempontbÂl ¢rdekfeszÁtû t´rt¢netet akarom elmes¢lni. E dolgozatban term¢szetesen nem bonyolÂdhatom bele a k¢t szakma k´z´tti rokon viszony
aprÂl¢kos elemz¢s¢be, engedj¢k hÀt meg nekem, hogy ä bÀr mÀs ´sszef¡gg¢sekben
ez bizonyÀra megbocsÀthatatlan leegyszerüsÁt¢s lenne, most m¢gis ä azonossÀgjelet tegyek a kettû k´z¢, s azt valljam: ami ¢rv¢nyes az egyikre, ¢rv¢nyes a mÀsikra is. A szociolÂgiÀrÂl mint sz¢pirodalmi mesters¢grûl vallott r´geszm¢imet Clifford Geertz szÀmomra kedves gondolataival zÀrom. Szerinte az etnogrÀfiai ÁrÀsok legd´ntûbb jellegzetess¢ge àaz a t¢ny, hogy javar¢szt ellenûrizhetetlen kijelent¢sekbûl Àllanak. Az etnogrÀfiai
leÁrÀsoknak erûsen a szituÀciÂhoz k´t´tt term¢szete ä ez az etnogrÀfus, ebben az idûben, ezen a
helyen, ezekkel az informÀciÂkkal, ilyen elk´telezetts¢gekkel, ilyen ¢s ilyen tapasztalatokkal, egy
kultÃra k¢pviselûjek¢nt, egy bizonyos osztÀly tagjak¢nt ä az ÁrÀs nagyobb r¢sz¢nek egy meglehetûsen Ïha nem tetszik, hagyd ottÎ jelleget adÊ.106 Term¢szetszerüleg vetûdik hÀt f´l a k¢rd¢s:
ha mindannyian jÂl tudjuk, hogy àmesszirûl j´tt ember azt mes¢l, amit akarÊ, mi¢rt
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hisz¡nk az etnogrÀfusnak? Mi gyûz meg minket arrÂl, hogy t´rt¢nete, mellyel minket
traktÀl: hiteles? Geertz elveti azt a vÀlaszt, hogy az etnogrÀfiai ÁrÀsok meggyûzû ereje
pusztÀn a t¢nyeket leÁrÂ jelleg¡kbûl eredne, s azt is k¢tli, hogy az ilyen àt¢nyekre ¢pÁtû elm¢let
fû alternatÁvÀja ä nevezetesen, amikor az elm¢leti ¢rvel¢s Àltal prÂbÀlnak meggyûzniÊ ¢rv¢nyes lehetne.107 V¢lem¢nye szerint: àAz antropolÂgusok k¢pess¢ge arra, hogy komolyan v¢tess¢k vel¡nk, amit mondanak, nem annyira a t¢nyszerüs¢gen vagy az elm¢leti eleganciÀn mÃlik,
hanem inkÀbb azon, k¢pesek-e minket meggyûzni arrÂl, hogy amit mondanak, az valÂban annak
az eredm¢nye [...] hogy Ágy vagy Ãgy valÂban Ïott voltakÎ. Az ÁrÀs ezen a ponton j´n a k¢pbe:
a szerzûk meggyûznek minket arrÂl, hogy ezek a tÀvoli csodÀk megt´rt¢ntek.Ê108
S itt az¢rt van egy figyelmen kÁv¡l hagyhatatlan sajÀtossÀg. Geertz szerint: àAz antropolÂgusoknak van egy olyan gondolatuk, hogy az etnogrÀfiai leÁrÀsok szoros ´sszef¡gg¢sben
vannak a megismer¢s mechanizmusaival [...] K´vetkez¢sk¢ppen az ilyen leÁrÀsok k¢szÁt¢s¢nek neh¢zs¢geit inkÀbb a terepmunka, semmint a tanulmÀnyÁrÀs problematikussÀgÀban lÀtjÀk. Ha a
megfigyelû ¢s a megfigyelt k´z´tti kapcsolat (viszony) sikeres, akkor ä ahogyan sokan v¢lik ä a
szerzû ¢s a sz´veg kapcsolata (a szignatÃra k¢rd¢se) azt magÀtÂl k´vetni fogja.
Nemcsak arrÂl van szÂ, hogy ez Ágy nem igaz, hogy egy mÀsik emberrel szemben¢zni eg¢szen
mÀs, mint egy papÁrlappal. A probl¢mÀt a k´vetkezû jelenti: teljesen rejtve marad a sz´veg megalkotÀsÀnak az a sajÀtossÀga, hogy lÀtszÂlag tudomÀnyos, de nagyr¢szt sajÀt tapasztalatokra ¢p¡l.Ê109 Majd hozzÀteszi: az etnogrÀfusok nemcsak arrÂl kell meggyûzzenek minket, hogy valÂban àott voltakÊ, de arrÂl is, hogy àha mi lett¡nk volna ott, mi is
ugyanazt lÀttuk, ugyanazt ¢rezt¡k volna, ¢s ugyanarra a k´vetkeztet¢sre jutottunk volnaÊ.110 S
Ágy folytatja: àLehet, hogy az ¢rtekez¢s mÀs ter¡letein a szerzû (az emberrel, a t´rt¢nelemmel, az
¢nnel, Istennel ¢s egy¢b k´z¢posztÀlybeli tartoz¢kokkal egy¡tt) eltünûben van; de az antropolÂgia
ter¡let¢n m¢g nagyon is jelen van.Ê111 Vagyis a àdeperszonalizÀlt szerzûÊ eszm¢nyÁt¢se
helyett nagyon hatÀrozottan az etnogrÀfia müvel¢s¢nek sine qua nonjak¢nt fogalmazza
meg a àszerzûi szignatÃraÊ sz¡ks¢gess¢g¢t.
Minderre egy àklasszikus ¢s meg¢rdemelten modell¢rt¢künek tartott, higgadt ¢s mesteri
etnogrÀfiai tanulmÀnybÂlÊ, Firthnek a W E, THE TIKOPIA cÁmü k´nyv¢bûl hoz p¢ldÀt:
àA kora reggel hüv´s¢ben, ¢ppen napfelkelte elûtt, D¢l Keresztje a keleti horizont f´l¢ ¢rt, ahol
v¢kony s´t¢tk¢k sÀv volt gyeng¢n lÀthatÂ. Lassan ÀtvÀltozott vad hegyt´megg¢, mintha ¢ppen az
ÂceÀnbÂl emelkedne ki; aztÀn, ahogy n¢hÀny m¢rf´ldnyire megk´zelÁtett¡k, lÀthatÂvÀ vÀlt, hogy
egy alacsonyan fekvû, sÁk, n´v¢nyekkel gazdagon borÁtott f´ld nyÃjt neki alapot. A barÀtsÀgtalan
sz¡rke nap borÃs felhûivel megerûsÁtette bennem azt a zord benyomÀst, amit a vad ¢s viharos hullÀmver¢sbûl kiemelkedû magÀnyos hegycsÃcs keltett. K´r¡lbel¡l egy Âra mÃlva k´zel voltunk a parthoz, ¢s kenukat lÀttunk d¢l felûl k´zeledve megker¡lni egy zÀtonyt, melyen alacsonyan Àllt a vÁz.Ê
Ehhez a leÁrÀshoz a k´vetkezûket füzi (s ¢n hajlamos vagyok egyet¢rteni vele). àNem
lehet k¢ts¢ges, hogy Firth a szÂ minden ¢rtelm¢ben Ïjelen voltÎ. A dickensien tÃlÀradÂ ¢s conradian v¢gzetszerü finom r¢szletek sokasÀga ä a k¢k t´meg, a borÃs felhûk, az izgalommal teli hadarÀsok, bÀrsonyos bûr´k, a zÀtonyokkal teli tengerpart, a tülev¢l szûnyeg, a trÂnolÂ fûn´k ä meggyûz minket arrÂl, hogy a k´vetkezûk, a tÀrsadalmi szokÀsok hatÀrozottan tÀrgyilagos
leÁrÀsÀnak ´tszÀz oldala ä a tikopiak ezt teszik, a tikopiak Ãgy hiszik ä t¢nyk¢nt fogadhatÂ el.Ê112
S v¢g¡l, a gondolatmenet lezÀrÀsak¢nt: àSzerzûk¢nt Ïjelen lenniÎ, s ezt az ÁrÀsban is
¢rz¢keltetni, mindenesetre legalÀbb ugyanolyan neh¢z, mint a szem¢lyes Ïjelenl¢tÎ kivitelez¢se,
amihez v¢g¡l is alig van t´bbre sz¡ks¢g, mint egy helyfoglalÀsra ¢s egy beutazÀsi enged¢lyre;
arra, hogy el tudjunk viselni bizonyos m¢rt¢kü magÀnyossÀgot, a magÀnszf¢rÀba valÂ behatolÀst
¢s a fizikai k¢nyelmetlens¢get; enyhe ki¡t¢seket ¢s megmagyarÀzhatatlan lÀzakat; tudni kell moz-
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dulatlanul vÀrni müv¢szi tÀmadÀsokra, ¢s el¢g t¡relmesnek kell lenni ahhoz, hogy v¢gtelen sz¢nakazlakban lÀthatatlan tük utÀn kutassunk. A szerzûi jelenl¢t megvalÂsÁtÀsa egyre nehezebb¢
vÀlik. Figyelm¡nknek legalÀbb egy r¢sz¢t siker¡lt a terepmunka büv´let¢bûl kiragadni, mely oly
sokÀig tartott minket rabsÀgban, ¢s ezt a figyelmet ÀtirÀnyÁtottuk az ÁrÀs varÀzsÀra. Ennek nemcsak az az elûnye, hogy ez a neh¢zs¢g ¢rthetûbb¢ vÀlik, hanem az is, hogy meg fogunk tanulni
¢rz¢kenyebb szemmel olvasni.Ê113
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T¢ged; lÀnyod vagyok s ez¢rt te vagy / ParancsolÂm...Ê ä ah! ah!, ha Ãgy tetszik...
52. A szÁnhÀz n¢zûter¢n mi¢rt nem hÃzzuk el
cinikus gÃnnyal a szÀnkat e jelenetn¢l, s aztÀn
sorra a t´bbin¢l (amire, valljuk meg, igazÀn
minden okunk meglenne, hiszen ä ha Ãgy
vessz¡k ä az eg¢sz OTHELLO hagymÀzas agyr¢m)? Ha a àmüv¢szet varÀzsÀraÊ kenj¡k az
eg¢szet, az ä Ágy ä olcsÂ ¢s m¢ltatlan ¢rvel¢s,
annÀl is inkÀbb, mert ä ha mÀr, akkor ä parancsolÂ erûvel kellene hogy felvesse a müv¢szi
igazsÀg a szociolÂgiÀban is bet´ltendû szerep¢nek k¢rd¢s¢t.
53. Kulcsszavak!
54. Ne feledj¡k, e k¢t jelzû nem felt¢tlen¡l szinonimÀja egymÀsnak!
55. A nagy k¢rd¢s persze ¢ppen az, vajon van-e
jogunk àobjektÁve megesettÊ ¢lett´rt¢netekrûl
besz¢lni, ha mÀr egyszer az emberekkel nem
csupÀn megesik az ¢let¡k, hanem azt meg is ¢lik;
azaz (hogy MarxtÂl k´lcs´nz´tt jelzûvel ¢lj¡nk

itt!) a àk¡lsûv¢-idegenn¢Ê vÀlt szeml¢lû Àltal
percipiÀlt tÀrgyiasultsÀg elszakÁthatatlan az
aktor szubjektivitÀsÀtÂl.
56. H. MehanäH. Wood: A TçRSADALOMTU DOMçNY ETNOMETODOLñGIAI BíRçLATA. In:
HernÀdi MiklÂs (szerk.): A FENOMENOLñGIA A
TçRSADALOMTUDOMçNYBAN . Gondolat, 1984.
491., 497.
57. Stanis−aw Lem: AZ öR HANGJA. Kozmosz
K´nyvek, 1980. 9. ¹n´knek k´nnyü a dolguk, ha akarjÀk, megengedhetik maguknak,
hogy csupÀn morÀlis ¢rz¢k¡kre hallgatva vÀlaszoljanak. °n mint szociolÂgus, amikor az
foglalkoztat, hogyan ¢rtelmezzem nem kev¢s
magyar ÀllampolgÀr ´n¢letrajzÀnak az elmÃlt
¢vtizedben megfigyelt ÀtstrukturÀlÂdÀsÀt, ezt
sajnos nem engedhetem meg magamnak.
(Ha erre szociolÂgusk¢nt csak morÀlis vÀlaszt tudok adni, akkor nem vagyok szociolÂgus.)
58. Esser, i. m. 50. (Kiemel¢s ä L. P.) Hadd jegyezzem meg, hogy a survey-szociolÂgia napi
gyakorlatÀban ez az elm¢ly¡l¢st kÁvÀnÂ keresûmunka ÀltalÀban a h¢tk´znapi tapasztalatra
bazÁrozÂ saccolÀssÀ silÀnyul.
59. Uo. 50ä51.
60. Uo. 51.
61. Nem kell ugyanis minden szituÀciÂnak ¢s
folyamatnak elûre nem lÀthatÂnak lennie, teljesen elegendû annyi, hogy legyenek ilyenek, s
ne tudjuk elûre meghatÀrozni, hogy melyek
ilyenek.
62. Vercors: A CçFOLAT. In: A TENGER CSENDJE
°S MçS ELBESZ°L°SEK . EurÂpa, 1960. 144ä
145.
63. Uo. 146ä147. A kiemel¢sek itt ¢s a tovÀbbiakban tûlem valÂk.
64. Uo. 148ä150.
65. Uo. 152ä155. °s hÀt a v¢g... àAz emberek k¢t
napot vÀrtak m¢g f´nt, mielûtt lemer¢szkedtek a ta-
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nyÀra. A csür elûtt elhaladva megpillantottÀk f´lfeszÁtett test¢t. Meztelen volt, s n¢gy nagy Àcssz´ggel
sz´gelt¢k a csür ajtajÀhoz; arcÀt ¢s eg¢sz test¢t sebek
¢s sz´rnyü csonkÁtÀsok nyomai borÁtottÀk. Az emberek sokÀig n¢zt¢k f´ldbe gy´kerezve. Hallgattak,
amint hallgatni szokott az ember a megfoghatatlan
rejt¢ly elûtt. SzÁv¡k csordultig telt szeretettel ¢s haraggal, r¢m¡lettel ¢s elszÀntsÀggal.Ê
66. Zygmunt Bauman: SZOCIOLñGIA A HOLOCAUST UTçN. SzociolÂgiai Figyelû, 1990. 3. szÀm,
11. (Bauman a k¢sûbbiekben k´nyv formÀjÀban is kifejti ezzel kapcsolatos mondanivalÂjÀt. LÀsd MODERNITY AND THE HOLOCAUST.
Polity Press, 1991.)
67. Uo. Ugye ¢rtik? A kettûss¢g nem csak az
Àldozatok jellem¢ben rejtûzk´d´tt. Az ´n´k¢ben is, az eny¢mben is ott szunnyad.
68. Uo. 11.
69. Donald McCloskey: A T¹RT°NELEM, A DIFFERENCIçLEGYENLETEK °S A NARRçCIñ PROB LEMATIKçJA. In: Fokasz Nikosz (szerk.): REND
°S KçOSZ. Replika k´nyvek, 1997. 115.
70. George A. Reich: K çOSZ, T¹RT°NELEM °S
ELBESZ°L°S. In: Fokasz, i. m. 122ä123.
71. Uo. 123.
72. Egy teljes joggal klasszikusnak tekinthetû
szerzû szerint: àSok olyan szociolÂgus van, akit ¢rdekeln¢nek a tÀrsadalmi interakciÂk, csak nem siker¡l a k´zel¡kbe f¢rkûzni¡k. [...] Ehelyett az jellemzû
a tev¢kenys¢g¡kre, hogy megszerzik egy ember beszÀmolÂjÀt a sajÀt viselked¢s¢rûl ¢s interakciÂirÂl;
aztÀn beszerzik egy mÀsik¢t, egy harmadik¢t is, ¢s Ágy
tovÀbb, amÁg csak mintÀjuk valamennyi egyede Ïlek¢rdez¢sre nem ker¡ltÎ, vagy ki nem t´lt´tte az ´nkit´ltût. Majd ezeket az individuÀlis vÀlaszokat valamilyen, a kutatÂ szÀmÀra elm¢leti fontossÀggal bÁrÂ vÀltozÂk ment¢n csoportjellemzûkk¢ ´sszesÁtik.Ê
(D. L. Phillips: K NOW LEDGE FROM W HAT?
Rand McNally, 1971. 130.)
73. Mint MÀrkus a tudomÀnyos mÂdszerrûl
Árja: àa mindennapi ismeretek ¢s a tudomÀny k´z´tti
hatÀrvonalat most arra hivatkozva vontÀk meg,
hogy ez utÂbbi birtokÀban van egy olyan mÂdszernek, amelyik jÂtÀll az ily mÂdon szerzett tudÀs bizonyossÀgÀ¢rtÊ. (TUDOMçNYK°PºNK VçLTOZçSAI, 201.)
74. Stanis−aw Lem: AZ EMBERIS°G EGY PERCE.
EurÂpa, 1988. 148., 150.
75. MI°RT NINCS... 197., 301.
76. Uo. 298ä299.
77. Ha van is ä annyira, amennyire ä valami
k¢pem a nÀlunk zajlÂ szociolÂgiai folyamatokrÂl, ezeket nem mern¢m nagyon hatÀrozottan

minûsÁteni, merthogy el¢gg¢ àgÀz vanÊ itt mifel¢nk, a szociolÂgia meg, momentÀn, a padlÂn ä ebbûl azonban m¢g nem felt¢tlen¡l k´vetkezik semmi sem. S akkor m¢g ott van
mindaz, ami a àmüvelt NyugatonÊ zajlik. Tekints¢k hÀt e gondolatmenetet àsejt¢snekÊ.
78. MI°RT NINCS... 301.
79. K´r´s¢nyi, i. m. 26.
80. Ebb¢li sikeress¢g¢nek tudomÀnyszociolÂgiai ¢rtelemben vett fontossÀga el¢g magÀtÂl
¢rtetûdû ahhoz, hogy itt ne kelljen rÀ k¡l´n
kit¢rnem.
81. E tanulmÀnyon bel¡l sajnos nincs hely annak bemutatÀsÀra, milyen konkr¢t tÀrsadalomt´rt¢neti folyamatok vezettek el az Egyes¡lt çllamokban, az empirikus szociolÂgia àsz¡lûhazÀjÀbanÊ ennek az à´sszefonÂdÀsnakÊ meglehetûsen m¢ly begy´kerezetts¢g¢hez (ami persze csak annÀl ¢lesebb¢ tette az elszakadÀsi t´rekv¢seket).
82. Anthony Oberchall: THE I NSTITUTIONALIZATION OF AMERICAN SOCIOLOGY . In: THE ESTABLISHMENT OF EMPIRICAL SOCIOLOGY . HarperäRow, 1972. 205.
83. Uo. 241ä242.
84. S ezek ä itt nem elemezhetû, de k´nnyen
ÀtlÀthatÂ mÂdon ä hat¢konyan k¢szÁtik elû a
terepet a àtudomÀnyos stÁlusÊ po¢tikÀja t¢rnyer¢s¢nek.
85. Uo. 243.
86. SzociolÂgiai Figyelû, 1989. 4. szÀm.
87. LÀsd ROSSZKEDV ºNK TELE... i. m.
88. MÀsutt megkockÀztattam mÀr azt az ÀllÁtÀst, hogy a survey-szociolÂgia csak adatfeldolgozÀsÀban vÀlt àtudomÀnyosabbÀÊ, adatfelv¢tel¢ben nem.
89. Az enth¡m¢mÀt nem kÁvÀnom itt explikÀlni!
90. Arthur L. Stinchcombe: A SZOCIOLñGIA
MINT SZAKTUDOMçNY KIALAKULçSA. SzociolÂgiai Figyelû, 1985. 2. szÀm, 5. S k´zvetlen¡l Ágy
folytatja: àEgy szociolÂgiai munka presztÁzse annÀl
magasabb, min¢l kev¢sb¢ jellemzû rÀ, hogy a benne
szereplû emberek izzadnak, nevetnek, unjÀk a partikat, vagy szem´lcs van az orrukon. A metodolÂgiÀn bel¡l a terepmunka stÀtusa a legalacsonyabb,
mert a meglepû mÂdon viselkedû emberek kisiklanak
a kez¡nk k´z¡l, ´sszezavarnak benn¡nket azzal,
hogy szÀmunkra ¢rthetetlen dolgokat csinÀlnak; sokkal jobban szeretj¡k az olyan embereket, akik zÀrt
k¢rd¢sekre vÀlaszolnak, Ãgy, hogy vÀlaszaikat azutÀn loglineÀris mÂdszerrel elemezhetû csinos kereszttÀblÀkba foglalhassuk.Ê (Uo.)
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91. E kategÂria pontos definÁciÂjÀval most megengedhetetlen¡l adÂs maradok. Eln¢z¢st!
92. E kijelent¢s szoros szÀlakkal k´tûdik mindahhoz, amit Kuczi Tibor SZOCIOLñGIA, IDEOLñGIA, K¹ZBESZ°D cÁmü tanulmÀnyÀban (In:
ValÂsÀg '70. Scientia Humana, 1992) kifejtve
megtalÀl az olvasÂ. Megjegyzem tovÀbbÀ,
hogy sem e tanulmÀny a ReplikÀban korÀbban
megjelent vÀltozata, sem e hosszabb tanulmÀny nem k¢sztette ä egyetlen, a ReplikÀban
megjelent vÀlaszt leszÀmÁtva ä reagÀlÀsra a
magyar szociolÂgiÀt. Ezt egyfelûl megd´bbentûnek tartom (figyelembe v¢ve Kuczi ÁrÀsÀnak
fontossÀgÀt), mÀsfelûl jÂl ¢rteni v¢lem (figyelembe v¢ve, milyen k´vetkeztet¢seket implikÀl).
93. àEmbernek lenni m¢ltÂsÀg: mert az embert
egyetlen mÀs ember (bele¢rtve ´nmagÀt is) sem hasznÀlhatja puszta eszk´zk¢nt [...] hanem egyszersmind
mindig c¢lnak kell tekinteni, ¢s ¢ppen ebben rejlik
m¢ltÂsÀga [...] k´teles elismerni mÀs emberben is az
emberis¢g m¢ltÂsÀgÀt, enn¢lfogva k´teless¢g terheli
a bÀrki irÀnt sz¡ks¢gszerüen tanÃsÁtandÂ tisztelet
vonatkozÀsÀban.Ê Immanuel Kant: AZ ERK¹LCS¹K METAFIZIKçJçNAK ALAPV ET°SE. Gondolat, 1991. 582ä583.
94. R. D. Laing: B ¹LCSEK , BALGçK , BOLONDOK . EurÂpa, 1990. 33.
95. Mint a neg¢desek, f´nn a pÀholyokban:
àBarÂt gyalÀzza! ä Hallod? ä ögy hatott rÀm, /
Hogy sz¢d¡l´k! ä a mi BarÂnkat! ä BotrÀny!Ê
96. Barry Smart: A FENOMENOLOGIKUS SZOCIOLñGIA ä ALTERNATíV SZOCIOLñGIA? In: HernÀdi, i. m. 523.
97. Uo. 521.
98. Uo. 523ä524.
99. G. K. Chesterton: T HE SECRET OF FATHER
B ROW N. Penguin, 1974. 11.
100. àAz alÀzat [...] annak az embernek az er¢nye,
aki tudja, hogy nem Isten. Ez¢rt aztÀn a szentek er¢nye, mik´zben a b´lcsekbûl [...] olykor mintha hiÀnyozn¢k. Pascal nem teljesen t¢vesen bÁrÀlja a filozÂfusok fennh¢jÀzÀsÀt.Ê (Andr¢ Comte-Sponville: K IS K¹NYV A NAGY ER°NYEKRýL. Osiris,
1998. 173.)
101. àUniverzÀlis, teljesÁtm¢nyorientÀlt, k´z´ss¢gorientÀlt stb. valÂsÀgos orvosok egy csoportjÀnak leÁrÀsa esetleg megmutathatta volna Talcott Parsonsnak, hogy a fentebb leÁrtakon kÁv¡l van m¢g valami
ä p¢ldÀul csÀszÀrmetsz¢s alkalmazÀsa az¢rt, hogy a
sz¡l¢sz szakorvos haza tudjon menni vacsorÀzni.Ê
(Stinchcombe, i. m. 8.)
102. T UDOMçNYK°PºNK VçLTOZçSAI , 253.
103. Reggel halÀsz...

104. Ne tulajdonÁtsanak sanda politikai agitÀciÂs szÀnd¢kot mondataimnak. A mÀr hivatkozott Stinchcombe Àltal f´lvetett probl¢ma
sem semmi: az àelemzett tÀrsadalmi mobilitÀsi tÀblÀk elemz¢se eset¢n nem lehet kitalÀlni, hogy mennyi
a nem vÀlaszolÂk arÀnya ä szÀmomra igen valÂszÁnünek tünik, hogy az alacsonyabb osztÀlyÃ fegyelmezettebb dÀnok inkÀbb vÀlaszoltak a k¢rd¢sekre,
mÁg az alacsonyabb osztÀlyÃ angolok ellenÀllÂbbak
¢s lÀzadÂbbak a k¢rd¢sekkel szemben, Ágy a dÀn ¢s
az angol mobilitÀsi tÀblÀk k´zti rendkÁv¡l talÀl¢kony
mÂdon megbecs¡lt differenciÀk valÂjÀban fiktÁvekÊ.
(I. m. 8.)
105. Hogy egyebet ne mondjak, tudomÀnyunk sajÀtos etnocentrizmusÀrÂl, a l¢trehozott tudÀs a àkolonizÀlÀssalÊ valÂ nem felt¢tlen¡l Àrtatlan cinkossÀgÀnak lehetûs¢g¢rûl, et
c±tera...
106. Clifford Geertz: JELEN LENNI : AZ ANTROPOLñGIA °S AZ íRçS HELYSZíNE. In: AZ °RTELMEZ°S HATALMA, i. m. 354ä355. A kiemel¢sek
itt ¢s a tovÀbbiakban tûlem valÂk.
107. Uo. 354. Mint megjegyzi: àMalinowski elm¢leti apparÀtusa, az egykor b¡szke torony, ma nagy
r¢szben romokban hever, de û m¢gis megmarad az
etnogrÀfusok etnogrÀfusÀnak. A meglehetûsen idej¢tmÃlt minûs¢g, amivel Mead pszicholÂgiai, kultÃra- ¢s szem¢lyis¢gelm¢letei bÁrnak [...] Ãgy tünik,
nem von le sokat arra vonatkozÂ megfigyel¢seinek
meggyûzû erej¢bûl ä amelyet egyik¡nk sem k´zelÁtett
meg ä hogy milyenek a Bali-szigetiek.Ê
108. Uo. 354.
109. Uo. 358.
110. Uo. 362. Ha Ãgy tetszik, azzal a vÀllalt Àlszer¢nys¢ggel szemben, hogy a szerzû csak beszÀmolni tud az Àltala tapasztaltakrÂl, azt a gûg´s, ´nhitt ÀllÀspontot kell tÀmogatni, hogy
csak a szerzû tud beszÀmolni az Àltala tapasztaltakrÂl. Ehhez a gondolathoz kapcsolÂdik a
legszebb dics¢ret, mit ä ha egyszer Ãgy esn¢k
ä a magam szÀmÀra elk¢pzelni Âhajtan¢k: àEl
lehet menni Ãjra az azand¢khoz, de ha a szenved¢ly,
tudÀs ¢s ok-okozati viszony komplex elm¢let¢t, amit
Evans-Pritchard ÀllÁtott fel, nem lelj¡k fel, akkor
valÂszÁnübb, hogy sajÀt k¢pess¢geinkben ¢s nem az
´v¢iben fogunk k¢telkedni; vagy talÀn egyszerüen
arra a k´vetkeztet¢sre jutunk, hogy az azand¢k t´bb¢
nem olyanok, mint voltak.Ê (Uo. 355.)
111. Uo. 356. A àjelenl¢tÊ azt jelentv¢n itt, hogy
ä mint hozzÀfüzi ä ànagyon is szÀmÁt az, hogy ki
besz¢lÊ.
112. Uo. 359ä360.
113. Uo. 368.
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Lengyel BalÀzs

JçT°KOSOK
Nemes Nagy çgnesra ¢s a barÀtokra eml¢kezve
A k´ltûk jÀt¢kszeretete. Sût kiv¢teles jÀt¢kkedve. Van ilyesmi? Hiszen ritkÀn, nagyon
ritkÀn az ´r´met, de t´bbnyire a szomorÃsÀgot, a k¢ts¢gbees¢st ÁrjÀk meg. Azt, hogy
az ember fÀj a f´ldnek. Meg azt, hogy az emberfaj sÀrkÀnyfog-vetem¢ny. Igen, de m¢g a
legrettenetesebb megÀllapÁtÀst is a szavak ´sszecseng¢s¢vel, rÁmben ÁrjÀk. A nyelv jÀt¢kÀval.
TÂth çrpÀd el is mondja a dolog kulcsÀt:
àSzesz¢lyes, bÃs ajÀnd¢k
E rÁmes, furcsa jÀt¢k,
ñ, zokog, bÀr neg¢des ä
Fogadd szivedbe, ¢des!
Mert csupa szÁvbe vert seb
V¢rszÁnezi e verset,
Mint halvÀny ûszi rÂzsa
SzirmÀt az ûszi rozsda.Ê
°s e rÁmes, furcsa jÀt¢k v¢g¢n azt mondja: àMeghalni volna jÂ maÊ.
*
A k´ltûk jÀt¢kos kedv¢rûl bûven besz¢l az ¢n korom is. Hadd id¢zzek egyet-mÀst elûbb
m¢g a nagy rem¢nys¢gek r´vid pillanataibÂl.
1945-ben, a legmeghittebb barÀtsÀg idej¢n Vas IstvÀnnal ¢s mÀsodik feles¢g¢vel,
MarikÀval nyaraltunk Marika sz¡lein¢l, Kondoroson, Nemes Nagy çgnessal.
Vas IstvÀn ¢ppen Shakespeare III. RICHçRD-jÀt fordÁtotta, de a napi munka utÀn
volt idûnk az elm¢s-tr¢fÀs besz¢dre. çgnes mÀr akkor szeretett jÀtszani. Feladta magÀnak ¢s Vas IstvÀnnak, hogy csinÀljanak pÀrhuzamosan egy nyolcsoros stanzaf¢l¢t.
No nem vÀlasztott t¢mÀrÂl, csak stanzÀt, azonos rÁmekkel. çgnes ezeket a rÁmeket javasolta: imÀra, Anna-bÀl, simÀra, kanna, tÀl, kitÀra, HannibÀl, fergeteg, kergetek ä meglehetûsen nehezÁtve a feladatot.
Nemes Nagy çgnes versezete ez lett, az alanyisÀg n¢mileg konvencionÀlis stÁlusÀban:
àT¢rdemre csuklom. A pap szÂlt: ÏImÀraÎ.
S eszembe jut a r¢gvolt Anna-bÀl,
S r¢vedek ruhÀra, sz¢p simÀra,
S hogy csillogott a f¢nyben kanna, tÀl,
S rÀm karcsu ifjÃ karcsu kart kitÀra,
S gyûztesebb volt, mint hajdan HannibÀl.
S mÁg rÀm zuhant a t´mj¢n-fergeteg,
Mint gyermekek, ¢n Àlmot kergetek.Ê
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Vas IstvÀn versmegoldÀsa fanyarabb lett, nem ¢rzelmes-romantikus:
àA kaszinÂn, amint kaput kitÀra,
csodÀlkozni nem gyûz´tt HannibÀl.
MegÀllapÁtotta, hogy nem imÀra
k¢szÁtv¢k ott serlegek, kanna, tÀl.
MegszÂlÁtotta ût egy hapsi: ÏMÀra
¢rkezett? JÂkor. Ez az Anna-bÀl.Î
HannibÀl Ágy szÂlt: ÏEzer fergeteg!
InkÀbb rÂmaiakat kergetek.ÎÊ
A k´vetkezû feladat megoldÀsÀban Nemes Nagy çgnes is modern¡l szellemes
lett, m¢g a kecskecsecs-szûlû virÀgzÀsÀnak nemis¢get felkeltû jelleg¢t is belerejtette a
versbe:
àAutÂ alatt javitja a csapÀgyat.
Elbüv´lnek a lÀthatÂ kecsek,
ä ¢rzem ä mÁg virÀgzik a kecskecsecs ä
terh¢t a hÀborus nemi apÀlynak.Ê
Vas IstvÀn ezzel a verssel kontrÀzott:
àMegpillantott egy tekergû csapÀgyat.
ñ, ezek a technokrata kecsek!
De szebb a rajza Àrnak ¢s apÀlynak
¢s szebb forma nekem egy kecskecsecs.Ê
*
Ezek a vidÀm verstr¢fÀk, jÀt¢kos kezdem¢nyek tÀrsasÀgunkban gazdagon folytatÂdtak, mÀs barÀtokkal bûv¡ltek (KÀlnoky, J¢kely, Pilinszky, SzabÂ Magda), csak egy idû
mÃlva a legkev¢sb¢ sem felhûtlen vidÀmsÀg k´zepette. ElmÃlt hÀrom ¢v (megszünt
az öjhold), ¢s a fordulat ideje utÀn barÀtaink versjÀt¢kai keserves politikÀval telÁtûdtek.
Amikor 1957-ben lakÀsunkon hÀzkutatÀst tartottak, ¢s engem a Gyorskocsi utcai foghÀzba vittek, nagy k´teg vers-szekretert gyüjt´ttek ¢s jegyzûk´nyveztek a hÀzkutatÂk,
hogy a ceruzÀval k¢sz¡lt ¢s hajtogatott àhieroglifÀkatÊ megfejts¢k. Ezek a versek
ugyanis Ãgy k¢sz¡ltek, hogy a k´ltûk a hajtogatott papÁr aljÀn megjel´lt¢k a verscÁmet,
valamint a versm¢rt¢ket, magukat a verssorokat azonban behajtva letakartÀk, csak a
rÁmet ÁrtÀk ki a papÁr mÀsik oldalÀn folytatÀsul. (A rÁmes sort kellett l¢trehozni, majd
letakarni a k´vetkezû sor szÀmÀra.) A b´rt´nben napokig t´prengtem, ¢s mondhatom,
alapos f¢lelemmel t´prengtem, hogy a vaskos politikai sz´vegeket hogyan mossam ki,
hogyan interpretÀljam a cs´ppet sem jÂ szÀnd¢kÃ kihallgatÂknak. Mit mondjak p¢ldÀul akkor, ha verscÁmk¢nt ez Àll: KosztolÀnyi Dezsû: A v´r´s kisgyermek panaszai? Vagy:
TamÀsi çron: çbel a szovjet rengetegben?
íme, egy p¢ldÀja a szekreternek. Eml¢keznek ugye arra, hogy SztÀlin halÀla utÀn
Malenkov volt a SzovjetuniÂ vezetûje? MegÁrtuk hÀt çgnes, J¢kely, KÀlnoky ¢s szem¢lyem a BÂka LÀszlÂ: Az ¢n Malenkovom cÁmü müv¡nket. (Tudni valÂ, hogy abban az
idûben BÂka LÀszlÂ k´ltû ¢s irodalomt´rt¢n¢sz l¢t¢re harcos, vonalas ÀllamtitkÀr volt,
ki minden ¢vben ä maga mondta nekem ä sz¡let¢snapi gratulÀlÂ levelet k¡ld´tt RÀ-
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kosinak.) TehÀt alul a cÁm: s utÀna letakart sorok Àltal k¢sz¡lt a csak rÁmekkel irÀnyÁtott
vers, a BÂka LÀszlÂ: Az ¢n Malenkovom:
àSztÀlin lelk¢bûl lelkedzett vez¢r.
Sas-szÀrnyÃ szava szÁvcsÃcsomig ¢r.
Hüs¢get esk¡sz´m Malenkovomnak,
çldott tehets¢g¡nk onnat van, onnat.
ñ dalmahodÂ, b¡szke tÀvlatok,
El¢rni, megragadni hÀtatok.
Ezt hirdetem fent ¢n is a katedrÀn,
F´lkent kezed, bÀtyuska, Àldva tedd rÀm.
Duzzadt szÁvvel hÀlÀm le Ágy rovom:
S popsin csÂkollak, nagy Malenkovom.Ê
SzÁvesen mutatn¢k m¢g talÀn enn¢l a szekretern¢l is szellemesebb vagy pikÀnsabb
versezetet, hiszen az ´tvenes ¢vekben nagy jÀt¢kunk volt. Igen, de mint jeleztem, a
lakÀsunkba kiszÀllt detektÁvek elvitt¢k ûket. FeltÃrtÀk papÁrjainkat, k¢ziratainkat. A
papÁrkosÀr volt a fû kedvenc¡k, a hasznÀlt, ´sszegyürt indigÂt kisimÁtottÀk s leltÀrba
vett¢k. Engem ugyan el¢g gyorsan elvittek, de a detektÁvek egy r¢sze ott maradt a
lakÀsban, ¢s ÂrÀkig kutatott. Mint kider¡lt, r´plapokat kerestek. S amikor az Àgyunk
matracait sz¢tbontottÀk, àmegvan v¢gre!Ê ä ujjongtak. Az Àgyam ugyanis tele volt k¢zirattal. FÀbÂl k¢sz¡lt àrugÂiÊ, hosszÃ l¢cei k´z¡l kit´rt n¢hÀny, s ezt k¢zirattal tÀmasztottuk alÀ. T´rt¢netesen reg¢nyem, az EZºSTGARAS mÀsod- ¢s harmadp¢ldÀnyÀval. A
detektÁvek megmÀmorosodva tÃrtak bele a zsÀkmÀnyba, s kezdt¢k olvasni. çgnes ä
ahogy k¢sûbb mondta is ä fanyar mosollyal, sût keserüen felnevetve ¢szlelte ´r´m¡ket. Egy tizenhatodik szÀzadi t´rt¢nelmi reg¢ny, hiÀba, nem olyan, mint egy rejtett,
osztogatni valÂ r´pc¢dula. V¢g¡l csalÂdottan mentek el. Igen, de mi lett a leltÀrozott
szekreterekkel? Szerencs¢mre a hajtogatott papÁrokat, a k¡l´nb´zû k¢zÁrÀsokat nem
tudtÀk elolvasni. Vissza az¢rt nem adtÀk ûket. Csak n¢hÀny megkezdett F¡st MilÀnszekreter¡nk maradt meg. Hogy mutassam a stÁlust, ilyesf¢l¢k, mint a F¡st MilÀn: Egy
nyÀjas kÁs¢rtet ¢neke a szüzh´z:
àCsupÀn szellem vagyok, de ¢lek f´ldi kinccsel,
Sz¢lben eljÀtszan¢k lebbenû szûke tinccsel,
Ne f¢lj! Horgas kezem nyujt szeplûs naspolyÀt,
Vagy szÃrd bel¢m, leÀny, szivednek rÀspolyÀt.Ê
*
°s Ágy tovÀbb, nem is tudom, kikkel jÀtszotta çgnes. Nekem jÀt¢kos kedv¢ben egy szonettet kÁnÀlt, term¢szetesen csak a rÁmeket adva meg: baltacim ä zsÀvoly ä zsÀmoly ä baldachin ä tarka szÁn ä szÀmolj ä szÀz moly ä ajkain ä konok ä homok ä k¢ppel ä kirÀly ä kijÀr ä
cs¢pel. Tess¢k ezekbûl a szavakbÂl ¢p szonettet kerekÁteni; çgnes cÁmet is adott: SZIGLIGET. íme, az û szonettje:
àA bojtvirÀg, a mÀk, a baltacim
szines csÁkjÀtÂl r¢t¡nk, mint a zsÀvoly,
f´l´tte hegy, z´ldbÀrsony imazsÀmoly
¢s odaf´nn a boltos baldachin.
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Rep¡l a labda, k¢k ¢s tarka szÁn,
V¢gh, l¢gy fogÂ, VÀzsonyi Bandi, szÀmolj!
Resvedt k´nyv¡nket hadd harapja szÀz moly,
mÁg dal zeng sz¢p szin¢szn¢k ajkain.
Kardos Lacink, k´ny´rg´k, m¢rt konok?
Müv¡nket befujja a futÂhomok,
m¢rt k¡zdj¡nk perc¢rt hadv¢sz¡lte k¢ppel?
Hisz k´zt¡nk Ãgyis Maga lesz kirÀly,
a tisztelet meg mindenk¢pp kijÀr ä
m¢rt, hogy tollÀval minket sÀrba cs¢pel?Ê
çgnes a szonettj¢ben, mint lÀthatÂ, megnevezte egyik-mÀsik jelen levû ÁrÂtÀrsunkat, a Dsida Jenû-s versekkel indult V¢gh Gy´rgy´t, aki ´n¢letrajzÀval prÂzaÁrÂ lett
(MOSTOHA °VEIM), VÀzsonyi Endr¢t (neki is van az¢rt egy, a vonalassÀgot kigÃnyolÂ
kis remekl¢se), s v¢g¡l Kardos LÀszlÂt, a NagyvilÀg akkori fûszerkesztûj¢t, aki valaha
a Nyugat munkatÀrsa volt, s akit ez¢rt û kedvelt: bÀr pÀrtos volt, de jÂindulatÃ, embers¢ges.
çgnes kedv¢¢rt, rÁmei nyomÀn Ártam elsû ¢s utolsÂ versem¢nyemet. Valaha publikÀltam is, de rossz sorv¢gi jambusai miatt vess¡nk fÀtyolt rÀ: kritikusaim joggal kifogÀsolnÀk verstani ismereteim hiÀnyÀt. K¡l´nben is a szigligeti jÀt¢k nem volt annyira
szem¢lyhez k´t´tt, kettûnk jÀt¢ka. Nehogy az Àtmenetileg funkciÂtlannak lÀtszÂ alkotÂhÀzat a kÀdÀristÀk elvegy¢k ä szÂ volt rÂla ä, '57 utÀn szorosabban egybegyült a tÀrsasÀg, mÀr-mÀr szervezetten. Voltak a nyÀr folyamÀn Ãjra ¢s Ãjra kihallgatottak, helyben letartÂztatottak (pl. SÀndor AndrÀs), majd idûvel b´rt´nbûl kiszabadultak ä a hatvanas ¢vekben olykor t´bbs¢gben voltunk ä, mÀsfelûl voltak olyan teljesen elk¡l´n¡ltek, akik kÀdÀristÀk lettek, mint Fodor JÂzsef ¢s Jankovich Ferenc, hogy a k´zismerteket ne is emlÁtsem. SzÂval, mihelyt ´sszeszokott a tisztess¢gesebbek tÀrsasÀga, messze
t´bbs¢gben voltunk, nagy, k´z´s jÀt¢kok kezdûdtek.
S ment a jÀt¢k a hatvanas ¢vektûl kezdve szinte a tÀrsasÀg ´sszetartozÀsÀig. Ez volt
az Ãgynevezett Szent IstvÀn, ami nem mÀs, mint egy bonyolÁtott barkochbaf¢le. Ketten
kimennek, megÀllapodnak abban, hogy kicsodÀk, vagyis kit jÀtszanak, majd abban is,
hogy mi az ´sszef¡gg¢s k´z´tt¡k. A benti tÀrsasÀg k¢rd¢seket tesz fel nekik: rÀ kell
j´nni¡k, hogy a k¢t szem¢ly kicsoda, ¢s mi k´z¡k van egymÀshoz. Az¢rt Szent IstvÀn a
jÀt¢k neve, mert az egyik, csaknem n¢ma, de szÁnpadi k¢szs¢ggel rendelkezû szem¢ly
mondjuk Szent IstvÀn, a mÀsik Nagy Lajos: az ´sszef¡gg¢s az, hogy mindketten kirÀlyok. De Ãgy is lehet variÀlni, hogy a mÀsik KirÀly IstvÀn (az egykori egyetemi tanÀr).
Ez persze akkoriban azonnal kitalÀlhatÂ banalitÀs volt. Valamivel nehezebb, ha Petûfi
¢s Petrovics Emil szem¢ly¢t adjÀk fel a szereplûk. M¢g szellemesebb: Szvatopluk ¢s
III. RichÀrd angol kirÀly; a kapcsolat: a feh¢r lÂ mondÀja ¢s az àorszÀgomat egy lÂ¢rtÊ
id¢zet. M¢g fifikusabb vagy rejtettebb: Edgar Allan Poe ¢s La Fontaine; ugye kitalÀlhatÂ, hogy kik, hogy mi k´z¡k van egymÀshoz? Nem t´bb, mint a hollÂ. Erdûdy JÀnos,
Ker¢nyi GrÀcia, Tatay SÀndor, Telegdi PolgÀr IstvÀn, SzÀntÂ Piroska, GalgÂczi Erzs¢bet, Nemes Nagy çgnes ¢s TÁmÀr Gy´rgy, Sumonyi ZoltÀn, KabdebÂ LÂrÀnt voltak a
fû jÀt¢kosok. Olykor r¢szt vett a jÀt¢kban G´rgey GÀbor ¢s Gergely çgnes is. T´bbnyire
k´ltûk vagy k´ltûi hajlamÃak. MÀndy IvÀn vagy Ottlik menek¡lt tûl¡nk, mint a tüztûl.
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Nemes Nagy çgnes, mint TÁmÀr ¢s Erdûdy, c¢dulÀk halmazÀval gyüjt´tte ´ssze a Szent
IstvÀn-lehetûs¢geket. Csak n¢hÀnyat id¢zek rengeteg ´tlet¢bûl: KleopÀtra ¢s LaokoÂn
(kÁgyÂhalÀl), Graham Greene ¢s Z´ld Marci, BÃvÀr Kund ¢s Kund Abig¢l, Aragon ¢s
Lohengrin (Elza), Csehov ¢s Zelk (SirÀly). Szinte nevets¢gesen k´nnyüek, csak rÀ kell
j´nni a szem¢lyre: Szondi LipÂt ¢s Szondi Gy´rgy, Lamartine ¢s Martin Luther King.
Vagy egy igazÀn neh¢z: Zilahy Lajos ¢s Ottlik G¢za: egyfelûl Zilahy A HíD cÁmü darabja, mÀsfelûl Ottlik bridge-k´nyve (bridge angolul hÁd).
Itt halmozÂdnak elûttem Nemes Nagy çgnes jÀt¢kc¢dulÀi. K¢ptelen¡l bû anyag.
Van olyan, hogy neveket talÀlt ki, van, ahol a nevek k´r¡lÁrÀsÀt, v¢g¡l ä ez a legegyszerübb ä azonos kezdûbetüs fogalmak gyüjtem¢ny¢t: vÀros, folyÂ, tÂ, tenger, orszÀg,
sivatag stb. Ezt, ha unatkozott, ketten-hÀrman is jÀtszottuk. Szellemes, talÀl¢kony,
gyors esze felpezsd¡lt a jÀt¢ktÂl. MÀskor k´r¡lÁrta egy-egy ÁrÂ nev¢t: KelmevÀgÂ vetni
valÂ (SzabÂ Magda), TavaszhÂnapi (çprily), Keseri, Àm francia jÀt¢k (Szomory Dezsû),
NyÃjt-i angol v¢gre (Ady Endre), Sz¢nporos f¢listen mÂdhatÀrozÂval (Kormos IstvÀn), v¢g¡l
egy politikai: angolämagyar csÂk-k¢sztet¢s (Kissinger). Kettût-hÀrmat merek m¢g idetenni legk¡l´nb´zûbb sajÀtos meghatÀrozÀsaibÂl: ñn mennyboltja (cinege), hon-k´lts¢gü
n¢gylÀbÃ (hazaÀrulÂ), ¢s kutyÀja ¢gett (sebes¡lt), szÀradÂ fej (AszÂfû).
Hogy a nyelvijÀt¢k-k¢sztet¢s mik¢nt burjÀnzott benne: c¢dulÀk halmazÀt szedte
´ssze a halÀla utÀn Vera, a feles¢gem. M¢g olyan jegyzetanyag is bûven akadt, melyben
çgnes sokbetüjü szavakat gyüjt´tt egybe. Ilyeneket, mint: kÀrÂkatonacsalogatÂ (19 betü), rep¡lûmotortolÂerû (18 betü), ´mlesztettsajttÀr (17 betü), ¢s hogy term¢szetes is legyen:
kultÃrtalÀlkozÂ (15), pÀvaszempotroh (14). A k¢t leghosszabb: toportyÀnf¢regÃtilapu (21),
rododendronnyÁrÂollÂ (20).
Visszakanyarodva a Szent IstvÀn-jÀt¢kra: a tÀrsasÀg ¢vente februÀrban Szigligeten
¡lt ´ssze, igaz, megesett virÀgzÀsa idej¢n, hogy k¢sûbb m¢g Budapesten is jÀtszottak,
de a februÀri szigligeti idûszak volt az alapidûszak, amikor a fû jÀt¢kosok, megittasulva,
mÀsf¢le szÁnhÀzasdiba, bohÂckodÀsba is belementek. LukÀcsy AndrÀs, aki remek
k´nyveket Árt a jÀt¢krÂl, jÂl mondja, sose k¢pzelte volna SzÀntÂ PiroskÀt ¢s Nemes
Nagy çgnest kÃszva-csÃszva, csigÀt jÀtszva bohÂckodva Ãgy nevetni, mint Szigligeten
a jÀt¢k ´r´mteli tetûfokÀn.
çgnes jÂkedv¢ben jÀt¢ktÀrsainak n¢vnapra, sz¡let¢snapra ä alapos gyanÃm, hogy
¢ppen az ¢n n¢vnapomra ä ilyen versik¢ket r´gt´nz´tt:
àSzigligeti februÀrban
azt kivÀnom, ¢lj te nyÀrban,
de teled is vidÀm legyen,
ezt kivÀnom Szigligeten.
K¢kcink¢ket, z´ldik¢ket,
kivÀnok ¢n, hü, de sz¢pet,
fakutyÀzÀst, szÀnkÂt, korit,
boldogsÀgot, mindenkorit.Ê
Vagy:
àFebruÀr hÂban
t¢rdig a hÂban
mit kivÀnjak teneked?
Szigligeti teleket.Ê
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Persze çgnes ä mint a c¢dulÀk halmai dokumentÀljÀk ä szisztematikusan fel is k¢sz¡lt a jÀt¢kra, ¢s olykor haragudott, ha nem tudta idûben ¢rv¢nyesÁteni jÀt¢k´tleteit,
mert TÁmÀr ¢s Erdûdy, a jÀt¢kban nagy rivÀlisai, letaroltÀk elûtte a terepet, pedig û
szÂrakozni ¢s kitünni akart. BÀr Ãgy igaz, a legt´bb ÁrÂ kitünni akar. AkÀr olyan fantÀziadÃs, vilÀgm¢retü tehets¢g, mint SzabÂ Magda, olyan hangosan bohÂckodÂ, mint
Gyurkovics Tibor, olyan sokat tudÂ besz¢dk¢nyszeres, mint LukÀcsy SÀndor. Hogy
Tandori àsz¢tbesz¢lûÊ madaras, lÂversenyes mÀniÀjÀt ne is emlÁtsem. Igen, de çgnes,
kivÀlt jÀt¢k k´zben, nem akart csevegni vagy besz¢lgetni. Szeretett ugyan besz¢lgetni,
de csak kevesekkel. Lator LÀszlÂval, a nyÀri idûszakban Domokos MÀtyÀssal vagy çcs
Margittal ä vel¡k egyszer vagy k¢t h¢ten kereszt¡l vitatkoztunk N¢meth LÀszlÂ ¢s Ilyly¢s Gyula k¡l´nb´zû megÁt¢l¢s¢rûl ä, vagy SzabÂ MagdÀval, SzobotkÀval, Sz¢kely
MagdÀval, TÂth Judittal, Gergely çgnessal. De igazÀbÂl ritka pillanat volt, amikor jÂl
¢rezte magÀt, ha a jÀtszÂtÀrsak besz¢lgetni kezdtek. KivÀlt, ha egyik-mÀsik barÀtunk
rÀtukmÀlta çgnesra verseit. Ilyenkor idegesen f¢lren¢zett, vagy felvetette a fej¢t, s lÀttam (persze csak ¢n lÀttam), hogy szikrÀzik a szeme.
*
Vas IstvÀn felolvasÀsa, a vele valÂ besz¢lget¢s persze mÀs volt. Nem Ãgy, mint az ´r´k´sen jÀtszÂ SzÀntÂ Piroska, Vas csak ¢ppen-¢ppen, olykor-olykor (çgnes szavÀval:
csak til-tul) jÀtszott. De hol volt mÀr k´z´tt¡nk az a meghitts¢g, az az ´r´mteli jÀt¢k,
mint egykor 1945-ben? A hecces rÁmfeladataik? Vas IstvÀn A F°LBESZAKADT NYOMOZçS-t 1967-ben Ágy dedikÀlta nek¡nk: àBalÀzsnak barÀti ´lel¢ssel PistaÊ, majd alÀbb: à¢s
çgnesnak k¢zcsÂkkal ä kicsit f¢lve bocsÀtom a szeme el¢. P.Ê Hogy mi¢rt f¢lve, mÀr nem tudhatni. Egy biztos A F°LBEMARADT NYOMOZçS-rÂl: a HAGYOMçNY °S KíS°RLET cÁmü
tanulmÀnyk´tetemben tapintatosan, de hatÀrozottan szembefordultam azzal, amit
Vas KassÀkrÂl ¢s az avantgÀrdrÂl Âvatosan, Àm m¢gis negatÁv szellemben Árt. De igazi
vitÀnk k¢sûbbi. Nyolc-tÁz oldalas levelekben vitatkoztunk, mert Vas IstvÀn szerint mi
elÀrultuk Babitsot, ¢s KassÀkhoz csatlakoztunk. (HÀrmunk leveleit publikÀlta a Holmi
ä 1994. mÀrcius ä ¢s K °T RñMA cÁmü essz¢k´tetem.) Az igazi, v¢gsû elhideg¡l¢s egy
eml¢keket id¢zû felolvasÀs utÀn t´rt¢nt, ¢s nyilvÀnos, publikÀlt veszeked¢sbe torkollott. Nem politikÀrÂl volt szÂ, nevessetek (ànunc plaudite, nunc ridenteÊ): çgnes ¢s
Vas IstvÀn azon vesztek ´ssze v¢g¢rv¢nyesen, hogy a K EV EHçZA, majd Csokonai TARTñZKODñ SZERELEM cÁmü verse hangsÃlyos, magyaros ritmusban ÁrÂdott-e (ez volt Vas
ÀllÀspontja), vagy jambus, illetve ionicus a minore-e ä ez çgnes¢. °s ha hiszik, ha nem,
d¡h´ngve veszekedtek ezen. (K¡l´nben megtalÀltam vagy megtalÀltuk Erd¢lyi JÀnos
levelez¢s¢ben ä Akad¢miai KiadÂ, II. k´tet, 134. oldal ä: Arany JÀnos is jambusosnak
tekinti vers¢t.)
De hadd tisztÀzzam: a kondorosi (1945-´s) nagy barÀtsÀg utÀn az elhideg¡l¢s r¢gebbi keletü, legf´ljebb voltak langyosabb, felmelegÁtûbb periÂdusai. A t´r¢s 1948
utÀn t´rt¢nt, amikor Vas IstvÀn tûl¡nk, ÃjholdasoktÂl elhideg¡lt, ¢s ä legalÀbbis mi
Ágy hitt¡k ä vonalas n¢pi k´ltûk tÀborÀhoz csatlakozott. Igaz, ez r¢gen volt, a k´ltûk
is hamarosan kiÀbrÀndultak a pÀrtbÂl, sût bÀtran szembefordultak vele. De a jambus¢s a ionicus a minore-¡gy, meg elûbb a hosszÃ lev¢lvÀltÀs azt eredm¢nyezte, hogy çgnes ugyan r¢szt vett olykor abban a k´rben, amelynek Vas IstvÀn Szigligeten a k´zpontja volt (G´rgey GÀbor, Sumonyi ZoltÀn, KabdebÂ LÂrÀnt stb.), Àm ritkÀsan vett
r¢szt. Magam m¢g kev¢sb¢. Egy alkalommal viszont, amely csaknem az utolsÂ meghittnek indulÂ egy¡ttl¢t volt, Vas IstvÀn felolvasott egy fejezetet k¢sz¡lû k´nyv¢bûl, a
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M°RT V IJJOG A SASKESELYþ?-bûl. ArrÂl szÂlt a fejezet ä bravÃrosan megÁrva ä, hogy
Vas RadnÂti MiklÂssal ¢s a hÀzigazda P¢ter AndrÀs tÀrsasÀgÀval n¢mi borozgatÀs utÀn
ellÀtogatott egy VÁg utcai kuplerÀjba, ¢s hogyha RadnÂti ä mint k¢sûbb kider¡lt ä nem
is, de Vas belement a szokott, term¢szetes kalandba. Hazat¢rve tÃlÀradÂ ¢lm¢nyszerüs¢ggel el is mondta a t´rt¢nteket feles¢g¢nek, Etinek, azzal a minûsÁt¢ssel, hogy a
dolog szerelem n¢lk¡li, szem¢lytelen, emberi mivoltÀban v¢g¡l is jÂ volt. Eti felhÀborodott, azt vÀgta Vas arcÀba: ä Te is csak f¢rfi vagy! ä Vas rÀkontrÀzott: ä Te is csak nû!
çgnes dermedten hallgatta a felolvasÀst, ¢n kÁnban, fesz¢lyezetten. Befejezve az est¢t, n¢mi k´telezû udvariaskodÀsokat mondva ment¡nk el. SzÀntÂ Piroska persze ¢szrevette merevs¢g¡nket:
ä Hogy ti milyen prüdek vagytok! ä mondta bÃcsÃzÂul.
*
Jobb volt jÀtszani, mint annyi horzsolÂdÀs, ellent¢t utÀn m¢g a legmagasabb fokon is
irodalomrÂl besz¢lgetni. JÀtszani vidÀman, majd k¢sûbb ä nem is sokkal k¢sûbb, hiszen Ãgy szaladtak az ¢vek ä m¢g a legk¢ts¢gbeejtûbb Àllapotban is. çgnes kÁnzott ÀllapotÀban, majd operÀciÂi utÀn ¢s egyre kev¢sb¢ rem¢nyteljes gyÂgykezel¢se alatt.
Nem k¢pzelheti el az ember, hogy milyen a halÀl, majd a halÀla utÀn tudja meg, ha
megtudja. ý nem akarta tudni vagy akÀr megsejteni. SorsÀrÂl, f¢lelm¢rûl besz¢lni soha senkivel nem akart. Holott, Ãgy hiszem, sok-sok ¢vvel elûbb mÀr benne dolgozott
a v¢gzetes betegs¢g. Csak nem tudtuk. °s idûben az orvosok sem tudtÀk. Sût mühibÀk
sorÀt k´vett¢k el, m¢g az okos seb¢szprofesszor bravÃros müt¢te utÀn is. Igaz, çgnes
neh¢z beteg volt, az orvoslÀsba beleszÂlÂ. Azt is megtette k¢sûbb, hogy a rossz diagnÂzist felÀllÁtÂ kezelûorvosÀnak megmondta: ä Maga, Ãgy lÀtszik, ker¡l engem! (Persze
a lelkiismerete miatt jÂ oka volt ker¡lnie a nagybeteget.) Az operÀciÂ utÀn egyetlen
professzor volt a klinikÀn k´vetkezetes ¢s tisztess¢ges, nem is fogadott el hÀlap¢nzt,
mint a t´bbiek, talÀn az¢rt, mert tudta, hogy çgnes menthetetlen.
De a l¢tez¢s ¢s benne a jÀt¢k! A rettenetes operÀciÂ utÀn, amikor a kÂrhÀzban mÀr
lÀbadozott, ¢s n¢ha mÀr fel tudott kelni az ÀgybÂl, megk¢rt, hogy est¢nk¢nt menjek
be hozzÀ, ¢s a cs´ppet sem meghitt kÂrhÀzi folyosÂn jÀtsszunk idût´lt¢s¡l. Mit
jÀtsszunk? A legegyszerübbet. Egy kivÀlasztott betüvel egy fogalmat kell Árni: olyan
hegy-folyÂ-vÀros-orszÀg-f¢l¢t. Mindig û nyert, persze, neki volt t´bb talÀlata. Nem
az¢rt, mert akartam, hogy nyerjen ¢s ´r¡lj´n. (Gyenge ´r´m ¢s m¢ltatlan is, objektivitÀsa ilyesmit nem türt volna.) Egy ¢leten Àt gyorsabb volt az ¢szjÀrÀsa.
A kÂrhÀz utÀn, hacsak a terÀpiÀs m¢rgez¢s nem gy´t´rte, hÁvta a lÀtogatÂkat. Nem
panaszkodni akart, hanem mÀsrÂl, irodalomrÂl besz¢lni. J´ttek is sorra, akik szerett¢k,
akik tudtÀk, hogy sz¡ks¢ge van rÀjuk. Lator LÀszlÂ, çcs Mara, Gergely çgnes, BÀrdos
LÀszlÂ, Ferencz Gyûzû, Bajcsi CecÁlia. Nem besz¢lve azokrÂl a barÀtnûkrûl, akik gondoztÀk, segÁtett¢k a mindennapokban.
AztÀn 1991 tavaszÀn Ãjra Szigligetre ment¡nk. HÀt igen, ez volt az egykori helyszÁn.
Ami fontosabb: a PARADICSOMKERT, a B ALATON-vers ¢s a HçZ A HEGYOLDALBAN helyszÁne. De çgnes abban a nem februÀri tÀrsasÀgban m¢g egyszer jÀtszani akart. V¢letlen¡l ott volt vel¡nk TÁmÀr Gy´rgy is, û verbuvÀlta ´ssze az egybegyülteket, k´zt¡k
volt çgh ZsÂfia, Kecskem¢ti KÀlmÀn, a festû, ¢s m¢g ketten-hÀrman, nem is tudom,
kik. TÁmÀr adta fel çgnesnak a v¢gsû feladatot. HÀt az olyan k´rm´nfont volt ä nem
is ¢rtem, hogy mer¢szelte çgnes ÀllapotÀra tekintettel. KitalÀlni ¢n sosem tudtam volna. Arra vagy olyasf¢l¢re rÀj´ttem volna, amit olyan szellemesen adott fel egykor TÁ-
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mÀr, hogy Piszkos Fred kapcsolÂdik HajÂs Alfr¢dhoz, mert Piszkos Fred hajÂs volt, ¢s
Fred vagy Alfr¢d azonos, de hogy Mussolini hogyan kapcsolÂdik Clemenceau-hoz?
Hiszen hogy egyÀltalÀban ki kicsoda, mÀr az is neh¢z.
De çgnes kitalÀlta a k¢t figurÀt, ¢s, bÀr t¢tovÀzva, az ´sszef¡gg¢st is. A d´bbenetes
kapcsolatot: Mussolinit lÀbbal felfel¢ akasztottÀk fel MilÀnÂban, Clemenceau-t pedig
f¡ggûlegesen, Àllva temett¢k el a pÀrizsi Pantheonban. Hogy j´tt rÀ çgnes? Isten tudja.
Amikor k´z´lte a megfejt¢st, csak annyit mondott: ä K´sz´n´m a jÀt¢kot. ä °s a
feltorlÂdott csendben annyit tett hozzÀ, lezÀrÀsul: ä HÀt ez is megvolt.
Visszament¡nk a szobÀjÀba, megigazÁtotta fej¢n a parÂkÀjÀt, hiszen a kemoterÀpia
miatt kihullott a haja. Egykor t´m´tt, gy´ny´rü, szûke haja volt. Eml¢kszem, egy f¢rfi
a 2-es villamoson a nyÀri l¢ghuzatban szinte k¢ts¢gbeesve szÂlt rÀ: ä Asszonyom, csinÀljon valamit a hajÀval, megfulladok.
De az r¢gen volt. Nagyon r¢gen.

Kelecs¢nyi LÀszlÂ

BESZ°DES PçLMA.çGAK
Egy barÀtsÀg rejtûzû dokumentumai

(àA nagy 4x100-asÊ) Van egy f¢nyk¢p, egy k´z´s f¢nyk¢p Nemes Nagy çgnesrÂl ¢s
Ottlik G¢zÀrÂl. Lehet, hogy t´bb is van, de ez az egy biztosan megvan. FellapozhatÂ
¢s megszeml¢lhetû az 1994-es g´d´llûi Ottlik-eml¢kkiÀllÁtÀs katalÂgusÀban. Ez a k¡l´nleges fotÂ a kiÀllÁtÀson nem szerepelt, nincs nyoma a kiÀllÁtott tÀrgyak jegyz¢k¢ben,
m¢gis beleker¡lt a katalÂgusba. A nagy n¢gyes k¢t oszlopos tagja lÀthatÂ rajta. Mif¢le
n¢gyes? Semmik¢pp sem a B UDA-beli HilbertäBothäTakÀchäRodriguez vÀltÂ, hanem
a valÂsÀgosabb, irodalmi, Ãjholdas eredetü MÀndyäPilinszkyäRÂnayäNemes Nagy ´szszeÀllÁtÀsÃ csapat, akik k´z¢ n¢ha Ottlik is bevÀlogatta magÀt, ÀmbÀr egy sort sem publikÀlt r´vid ¢letü folyÂiratukban. Az irodalmi rajtlista alapjÀn teljesen illet¢ktelen¡l,
Àm m¢gis odatartozÂan ¡l Ottlik egy csÂnakban Nemes Nagy çgnes mellett.
K¢tpÀrevezûs?
Vagy kormÀnyos n¢lk¡li kettes?
Olimpiai versenyszÀm a Balatonon?
A f¢nyk¢p valamikor az ´tvenes ¢vek v¢g¢n vagy a hatvanas ¢vek legelej¢n k¢sz¡lhetett, amikor a Lengyel BalÀzsäNemes Nagy hÀzaspÀr ¢s Ottlik G¢za sürün megfordult Szigligeten, az AlkotÂhÀz puha, cs´ndes nyugalmÀban. Javakorabeli f¢rfi ¡l a legszebb asszonyi ¢veiben jÀrÂ h´lgy mellett. El¢gg¢ beeveztek mÀr a tÂba, a hÀtt¢rben
k´zelinek tünnek a fonyÂdi dombok. Nem csÂnakkirÀndulÀshoz ´lt´zk´dtek. Ottlikon az elmaradhatatlan zakÂ, karjÀn Âra, jobb keze ujjai k´zt cigaretta ä talÀn Gitane.
D¢lutÀni ferde f¢nyek ¢s Àrny¢kok Cipi zakÂjÀn, çgnes pulÂver¢n. Nem tombolhat a
nyÀr, ûsz fel¢ jÀrhat. Nemes Nagy t¢rdig feltürt nadrÀgban, bokÀja fedetlen¡l. VÀll a
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vÀll mellett ¡lnek. Egy csÂnakban eveznek. °pp ez az! Ki van az evezûkn¢l?! (Volentik
bÀcsi netÀn?) S ki tartotta kez¢ben a f¢nyk¢pezûg¢pet, hogy egy gombnyomÀssal meg´r´kÁtse a mÃlÂ s lÀm m¢gis mÃlhatatlan pillanatot? Azt a n¢z¢st, tekintetvÀltÀst, amint
a k¢t Ãjholdas, egy valÂsÀgos ¢s egy tiszteletbeli, egymÀsra pillant. Pontosan k´r¡lÁrhatatlan, mi rejtûzik ebben a tÂ f´l´tti lÀthatatlan energiaÀradÀsban, a szükre zÀrult
pupillÀk k´zti anyagtalan, Àm minden statikai terhel¢st kibÁrÂ f¡ggûhÁdban. BarÀtsÀg?
Szerelem? Egyik sem? Mindkettû? JÂval t´bb: àA tehetetlen ´sszetartozÀs idûtlen idûkre szÂlÂ k´tel¢ke [...] valami, ami talÀn kevesebb a barÀtsÀgnÀl ¢s t´bb a szerelemn¢l.Ê (I SKOLA A HATçRON . Magvetû, 1959. 204.) ElszakÁthatatlan k´ld´kzsinÂr, amely egy ismeretlen dimenziÂban egyetlen eg¢ssz¢ kapcsolja ´ssze, ami a valÂsÀg k´zvetlen felszÁn¢n t´red¢kes ¢s esetleges (v´. ugyanott, 462.). VagÀnysÀg, gûg ¢s alÀzat t¡kr´zûdik a tekintet¡kben. AkÀrha az ÂceÀnon volnÀnak, az ¢let viharos tenger¢n, ahol mit sem szÀmÁt
a fed¢lzet reng¢se-ingÀsa, mert ûk ketten kifogtak a sorsukon.
(Egy lev¢l) Ottlik G¢za 1944-ben ismerkedett meg Nemes Nagy çgnessal, abban az
¢vben, amikor a konzervatÁvan protestÀns csalÀdban nevelkedett, sugÀrzÂan sz¢p ¢s
okos leÀnyt Lengyel BalÀzs feles¢g¡l vette. Az elk´vetkezû ´t´df¢l ¢vtized sorÀn talÀlkozÀsaik hol ritkÀbbak, hol sürübbek, Àm szellemileg mindv¢gig egymÀs k´zel¢ben
vannak, legyen akÀr egyik¡k G´d´llûn vagy a mÀsikuk Iowa Cityben, egyet¢rtû k´lcs´n´s tisztelet¡k ¢s barÀtsÀguk kikezdhetetlen; nem fog rajta az idû.
Az Ottlik-hagyat¢k ´tvenegy k¡l´nf¢le, Nemes Nagy çgnestÂl szÀrmazÂ k¡ldem¢nyt tartalmaz. A cÁmzett, aki minden papÁrdarabot eltett, ha mÀs¢rt nem, hogy lapsz¢l¡kre, verzÂjukra bridzsprobl¢mÀkat jegyezzen f´l, a becses Nemes Nagy-kuvertÀkat ¢s -k¢peslapokat is megûrizte. Ritka k´z´tt¡k a hosszabb lev¢l, legt´bbj¡k k¡lf´ldi
jeladÀs, itt jÀrtunk, ezt lÀttuk, vagy a gyakori szigligeti tartÂzkodÀs dokumentuma.
Ez¢rt is tarthat szÀmot k¡l´nleges figyelemre az a laudÀciÂval fel¢rû hosszabb ÁrÀs,
melyet a G´d´llûrûl mÀr Pestre visszak´lt´z´tt Ottlik kapott Zichy Jenû utcai cÁm¢re
barÀtnûj¢tûl.
à°des Cipi!
Eg¢sz d¢lelûtt MagÀrÂl ¢s a maga estj¢rûl besz¢lgett¡nk BalÀzzsal ä mert szÁn¢szek ide, rendezû
oda, ez a maga premierje volt szÀmunkra. S k´z´s erûvel megÀllapodtunk abban, hogy Maga
szomorÃ volt. S erre mindketten Ãgy elszomorodtunk, hogy sÁrtunk-zokogtunk. Persze, r¢szben
magunkat is vÀdoljuk a maga bizonyos inger¡lts¢gei¢rt (elmenni, nem elmenni a meghÁvÀsra
stb.), de v¢g¡l is abban a b´lcs k´vetkeztet¢sben nyugodtunk meg ä mÀr amennyire ez megnyugtatÂ
ä, hogy nem ez volt a v¢gsû ok.
Hogy mi volt? ä bonyolult. Nekem olyan nagy este volt ez, oly groteszk¡l b¡szke voltam MagÀra, a sz¢p ez¡st-Àngolna fej¢re, a sajÀt nyÀlÀval elkevert szavaira a szÁnpadon, mintha ¢n
csinÀltam volna MagÀt. S annÀl szomorÃbb volt, hogy nem ´r¡l el¢gg¢.
HÀt kev¢s, persze, hogy kev¢s. Nem ez illetn¢ MagÀt ä ez vilÀgos. HÂdolat, p¢nz kalappal,
´t-hat autÂ, kÁnÀlkozÂ nûi csodÀk, Àjult imÀdat, tenger. Tudom ¢n azt. Egye meg a fene. De hÀt
ez se volt m¢g, ez is nagy dolog ä gondolja meg!
Tudom azt is, hogy a jÂ barÀtok hÂdolata olykor rettentû kev¢s, kicsire zsugorodik, ha az ember
X.-re vagy Y.-ra gondol, ¢rt¢kben valahol a bokÀja k´r¡l, sikerben pedig a 4. emeleten. De v¢geredm¢nyben az ÁrÂf¢le csak jobban hasonlÁt az elemekhez, sz¢lhez, vÁzhez ä mint a b¢rpalotÀkhoz,
s a sz¢l v¢g¡l is ÀtfÃj m¢g a 4. emelet rÀcsÀn is. S v¢geredm¢nyben, Maga nem objet d'art, hanem
Isten kardja. Ugy-e ez vilÀgos?
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GyanÃs elm¢lked¢sek. Mit csinÀljak? Az ember t´bbek k´zt m¢g azt a csepp modorÀt is elveszti,
amije volt, s esetlenkedik. R¢szv¢tlevelet Ár ä gratulÀlÂ helyett.
°des, sz¢p Cipike:
Oly sz¢p vagy ¢s oly fiatal!
s ¢n arra gondolok, amÁg csodÀllak,
hogy vÀr talÀn m¢g diadal
¢s vÀrnak m¢g besz¢des pÀlmaÀgak!
Nek¡nk minden nagyon jÂ volt ¢s k´sz´nj¡k.
CsÂkol mindkettût´ket
çgnesÊ
A lev¢len nincs keltez¢s. A postab¢lyegzû dÀtuma szerencs¢re kiolvashatÂ: '55. XI. 26.
Mif¢le estje az Ottliknak 1955-ben, ahol szÁn¢szek ¢s rendezû k´z´tt neki is premierje volt? S ki¢ az a n¢gysoros, melyet a valÂjÀban kiss¢ kondoleÀlÂ hangv¢telüre sikeredett levele v¢g¢re odailleszt a k´ltûnû, mintegy vigaszul, bab¢r gyanÀnt?
1955 november¢ben mutatta be Ãj fordÁtÀsban a Magyar N¢phadsereg SzÁnhÀza
(alias VÁgszÁnhÀz) G. B. Shaw SZENT JOHANNç-jÀt. K¢t cÁmszereplûvel, Bulla ElmÀval
¢s Ruttkai °vÀval indult ÃtjÀra a sz¢ria, amely megalapozta Ottlik darabfordÁtÂi becs¡let¢t. A prÂbÀk ¢s a kettûs premier l¢gk´r¢rûl olvasni lehet GÀbor MiklÂs visszaeml¢kez¢s¢ben is (SçNTA SZABADSçG. Magvetû, 1997. 122. skk.). De Ottlikot nem a
szuffitÀk m´g´tti torzsalkodÀsok, pletykÀk, elhamarkodott rendezûi utasÁtÀsok, r¢gi
¢s Ãjabb sztÀrszÁn¢sznûk k´zti verseng¢sek izgattÀk, csak az, egyÀltalÀn ¢rdemes-e odamenni, aztÀn meg, ha mÀr ott van a szÁnhÀzban, f´lmenni a rivalda el¢ meghajolni, s
ezÀltal mintegy hitelesÁteni kiss¢ a lazulÂ, puhulÂ diktatÃrÀt. Ettûl keserü a fordÁtÂ
szÀja Áze, amit persze csak a barÀtok vesznek ¢szre, k´z¡l¡k is csak a legjobbak.
No de honn¢t valÂ a vigaszul leÁrt strÂfa?
Legelûbb a lev¢lÁrÂ esik gyanÃba. HÀtha û k´lt´tte barÀtja tisztelet¢re a verssorokat.
De e n¢gy sorbÂl szinte sugÀrzik, hogy befejez¢se, v¢ge valaminek. R¢sz ä az eg¢sz
helyett. JÀt¢kosan ¢rzû, kosztolÀnyisan k´nnyed futamok. NetÀn NadÀnyi? Vagy SomlyÂ ZoltÀn? Esetleg Heltai Jenû? Egyik sem.
RadnÂti MiklÂs a szerzû, az û 1937 tavaszÀn Árott °JF°L cÁmü n¢gyszer n¢gysorosÀbÂl valÂ a àbesz¢des pÀlmaÀgÊ, a szimbolikus bab¢r Ottlik Cipi homlokÀra. àSiralmas
szerdÀk ¢s hitvÀny cs¡t´rt´k´kÊ utÀn v¢gre felragyog a szellem vasÀrnapja.
(Ismeretlen versek) Nemes Nagy çgnes ¹SSZEGYþJT¹TT V ERSEI -nek szerkesztûi ¢s
sz´veggondozÂja nem tudhattÀk, hogy az Ottlik-hagyat¢k mif¢le kincseket rejt. K¢t,
eddig ismeretlen ¢s publikÀlatlan vers, egy n¢gysoros alkalmi ¢s egy tizenkilenc soros
Âda bukkant elû. Az egyik postÀn ¢rkezett. Egy Szigligetrûl feladott k¢peslap hÀtoldalÀn, a t´ltûtollal Árott r´vid beszÀmolÂ elej¢n egy rÁmes rigmus talÀlhatÂ.
àMinden tr¢fli, semmi kÂser,
italunk a poshadt lÂ-ser,
esik esû, bûven omlÂ,
n¢zi,V¢gh, ,VÀzsonyi, ,SomlyÂ.Ê
A szarkasztikus versike az elmosÂdott postab¢lyegzû tanÃsÀga szerint 1959-ben ÁrÂdott. A nevezett alkotÂhÀzi vend¢gek k´z¡l csak a k¢sûbb az Egyes¡lt çllamokba te-
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lep¡lt VÀzsonyi Endr¢nek nem volt Ãjholdas k´tûd¢se, a k¢t Gy´rgy, V¢gh ¢s SomlyÂ,
a r´vid ¢letü, Àm annÀl nagyobb becsü periodika k¡ltagjai k´z¢ szÀmÁtott. A dalszerü
alkalmi strÂfa szerzûje a trochaikus lejt¢sü ûsi nyolcasokba rejtett ä mit rejtett? vilÀggÀ
kiabÀlt! ä panaszÀt gyorsan az idûjÀrÀsra ¢s az ellÀtÀsra szükÁti. HÀtha mÀsok is figyelmesen elolvassÀk a nyÁlt levelezûlapot. àHogy lehet, hogy szerdÀn d¢lben bedobott lapomat
cs¡t´rt´k´n mÀr megkaptad? TalÀn nem ¢rdekel senkit a levelez¢s¡nk?Ê Ottlik Ár ekk¢nt feles¢g¢nek 1959 januÀrjÀban, akkori sürü szigligeti tartÂzkodÀsai idej¢n, az I SKOLA A
HATçRON utolsÂ simÁtÀsai k´zben.
A mÀsik vers is alkalmi ihlet¢sü, Àm az elûbbin¢l jÂval jelent¢kenyebb. BÀr a t¢ny,
hogy Nemes Nagy çgnes mÀsolat n¢lk¡l juttatta el Ottlikhoz sz¡let¢snapi k´sz´ntûje
k¢ziratÀt, jelzi, talÀn nem tartotta ´r´kbecsü darabjÀnak ezt a tizenkilenc sort.
SZºLET°SNAPI ñDA A KRISZTINçBAN
Nem volt m¢g ilyen ¡nnep a krisztinavÀrosi tÀjon,
Nem ragyogott Ágy m¢g ä hÀmlÂ vakolattal ä a templom,
Nem szÂlt Ágy a harang, nem vertek m¢g toronyÂrÀk,
ñdon KlepsidrÀi se Rill ÂrÀsnak a boltban,
S g´mb´lyü templom-tatnÀl Krisztina-gesztenyefÀnk sem
Tüzte ki Ágy gy´ny´rü, n´velendû gyertya-virÀgÀt,
Nem, nem, nem szeretett az Arany JÀnos-nev¡ k´nyvbolt
így soha m¢g, Roham utca, Ágy soha Sz¢chenyi-tÀbla,
Mint eme mÀi napon, k´sz´nteni v¢gre a Mestert.
S bÀr akinek (na, kinek? Cipinek) e po¢tikus ÀbrÀnd,
Giz-gazok ÀrjÀban ez a t´rt¢nelmi cakumpakk,
ögy kell, mint a kutyÀnak kell a szopornyica ä m¢gis
Türnie kell ma bizony! Jaj, türnie kell a k´sz´ntût!
ýt ¡dv´zli a hÀrs! A HorvÀth-kerti japÀnbirs!
HÀrsak alatt az a sakkasztal, mellette a jÀtszÂk!
Erzsi szoborbeli popsija! Z´ldfai tÀl! LibamÀjak!
Automobil-csordÀk, ha kirontanak a f¡rge piacra!
Itt Buda szÂl, Buda Àm, itt helyben (s majd a papÁron),
Itt Buda-orszÀg szÂl: ¡dv´zl¢gy, ottliki orszÀg!
A vers 1982 mÀjusÀban ÁrÂdott Ottlik G¢za hetvenedik sz¡let¢snapjÀra. Nemes
Nagy szem¢lyesen adta Àt az ¡nnepeltnek, vagy a kapualji lev¢lszekr¢ny¢be dobta be
a leragasztatlan borÁt¢kba helyezett k¢tr¢t hajtott k¢ziratlapot. Nem szorult a posta
segÁts¢g¢re; mind´ssze hÀrom buszmegÀllÂnyira laktak egymÀstÂl. Ebbûl szÀrmazik a
k´ltûnû kitünû helyismerete. Vers¢ben ´sszekapcsolÂdik a felfokozott B UDA-vÀrÀs egy
valÂsÀgos krisztinavÀrosi Ãtikalauzzal. Ottlik szükebb pÀtriÀjÀnak szinte minden nevezetess¢g¢t f´lemlÁti. N¢melyik¡k ma is megvan, n¢hÀny hely azonban mÀr csak eml¢k. A Z´ldfa ¢tterem ä k¢t ¢vszÀzados vend¢glÀtÀs-t´rt¢neti szÁnt¢r ä hely¢n hasznÀlt
ruhÀkat kÁnÀlnak, libamÀj helyett, a turkÀlÂknak. Az Arany JÀnos k´nyvesbolt is megszünt. çm megvan m¢g Rill G¢za ipari müeml¢knek szÀmÁtÂ ÂrÀsmühelye, az idûs
mester hetente pÀr ÂrÀra megjelenik kis ¡zlet¢ben. De ki lehet a kallip¡gosz? Mif¢le
Erzsit emleget a sz¡let¢snapi Âda? NagyjÀbÂl azon a helyen, hol egykoron àkiszÂlt a
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SzÁnk´rbûl a zeneÊ, s hol az utca tÃlfel¢n most egy toronyhÀz csÃfoskodik, ¡ld´g¢l Ferenczy B¢ni szoborba ´nt´tt nûalakja, melynek modellje a müv¢sz feles¢ge volt. Ha
az ¡nnepelt kihajolt Attila Ãti lakÀsÀnak erk¢ly¢rûl, lombtalan t¢len odalÀtott a szoborra.
(A nehezen mondhatÂ) ViszonzÀs volt e k´ltem¢ny, vÀlasz Ottlik korÀbbi ÁrÀsÀra, melyben a hatvan¢ves Nemes Nagy çgnest k´sz´nt´tte (A MONDHATATLAN °S A NEHEZEN
MONDHATñ. KortÀrs, 1982. januÀr). Ottlik ott ´nk¢nt elÀrulja cikke cÁm¢nek forrÀsÀt.
Id¢zte mÀr korÀbban is annak az 1946-os Nemes Nagy-versnek k¢t nagyon fontos sorÀt: àne mondd soha a mondhatatlant, / mondd a nehezen mondhatÂt.Ê
Csak k´zelÁteni lehet a l¢nyeges dolgokhoz, a legv¢g¢n Ãgyis a hallgatÀs ideje k´vetkezik el. Meg a hallgatÂzÀs¢, hÀtha elÀrulja magÀt, valamilyen aprÂ jellel ¡zenetet
k¡ld figyelûj¢nek a t´rv¢ny, a rend ä a szellem, a l¢lek, a szÁv kivallja legbelsûbb titkÀt.
Elûbukkan a nehezen mondhatÂ.
Olykor egy-egy f¢nyk¢p is segÁt. Egy csÂnakkirÀndulÀs k¢pei a tavon. ºzenet az
utÂkornak, hogy igenis lehet: l¢tezhet csakis barÀtsÀg, f¢rfi s nû k´z´tt. Minden nagy
ember hagyta elordasodni az ¢let¢t, Árja Rilke a feles¢g¢nek cÁmzett level¢ben 1902. szeptember 5-¢n. L¢hasÀg, ¢rdekek, hazugsÀg, ÀrulÀs ä ilyesmikbûl Àll ´ssze a mindennapi
emberi kapcsolatok anyaga. Az ÀllÁtÂlagos elordasodÀs ¢ppen azt jelenti, f¡ty¡lni kell
a h¢tk´znapisÀg ´sszetartÂ kis gaztetteire, csak a belsû hangok sÃgÀsai utÀn menni.
Ez volt, ilyesmi volt a müv¢szet etikÀja n¢hÀnyuk agyÀban, szÁv¢ben. çgnes ¢s Cipi
k´zib¡k tartoztak.
A k´ltûnû egy ¢vvel sem ¢lte tÃl a prÂzaÁrÂt.
ýk tudtÀk, mi a barÀtsÀg.
(A szerzû k´sz´netet mond Lengyel BalÀzsnak, Lengyel P¢ternek ¢s az OSZK K¢zirattÀrÀnak a dokumentumok k´zl¢si enged¢ly¢¢rt.)

TamÀs MihÀly

A TANçRNý
Nemes Nagy çgnesra eml¢kezve az egykori tanÁtvÀny elsû gondolata az, hogy a k´ltûnû nagyon sz¢p volt. SudÀr, jÂ alakÃ asszony, lobogÂ szûke hajjal, aki ha v¢gigment
a folyosÂn, titokban megfordultak utÀna a diÀkok. AkÀrcsak a hÁres sz¡rrealista filmben, ahol a folyosÂn v¢gigmenû gy´ny´rü nû utÀn meghajolnak a bÃtorok. Aki elûveszi 1957-ben megjelent SZçRAZV ILLçM cÁmü versesk´tet¢t, ott lÀtja azt az ¢rett, bev¢sett, nemes arcot, amelyet Fekete G¢za dombormüve r´gzÁtett, s a figyelû, komoly
szempÀrt, amellyel rÀnk tekintett a katedrÀrÂl. ý akkor 31ä35 ¢ves volt, mi 14ä18
¢vesek, valamennyien fiÃk, fiatalemberek. Akkor a Petûfi SÀndor GimnÀziumba m¢g
nem jÀrtak lÀnyok.
°rdekesen mük´dik az ember eml¢kezete. Ha az eltÀvozottakat, halottainkat akar-
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juk magunk el¢ id¢zni, egy-egy kimerevedett ÀllÂk¢p, egy jellemzû mozdulat vagy egy
felejthetetlen dallamÃ mondat jut az esz¡nkbe. Kinek-kinek mÀs k¢pek ragadtak meg
az eml¢kezet¢ben, s talÀn, ha ´ssze¡ln¢nk egy nagy asztal k´r¢, ¢s valamennyien felid¢zn¢nk a t´red¢kk¢peket, megk´zelÁtûleg siker¡lne a mozaikkockÀkbÂl ´sszerakni
a szeretett arck¢pet.
Vit¢nyi Imre osztÀlytÀrsunk Ãgy eml¢kszik rÀ, hogy Nemes Nagy çgnes szeme alatt
akkoriban s´t¢t karikÀk ¡ltek, lÀthatÂlag fÀradt volt. ValÂszÁnüleg nagyon sokat dolgozott ä talÀlgatja osztÀlytÀrsunk, aki mÀsokkal egy¡tt csak utÂlag tudta meg, hogy
aki Lengyel BalÀzsn¢ n¢ven magyar nyelvre ¢s irodalomra tanÁtotta, az müv¢sz volt,
nagy k´ltû. Hanz¢ly IstvÀn szerint mindig egy kis szomorÃsÀg, fÀjdalom ¡lt a tanÀrnû
arcÀn, s ezt û furcsÀllotta: vajon mitûl el¢gedetlen egy ilyen sz¢p asszony? VadÀsz IstvÀn eml¢kezet¢ben az a pillanat r´gzûd´tt, amikor Nemes Nagy çgnes hatÀrozottan,
energikusan, enyh¢n kifestett ajakkal elûsz´r l¢pett be az osztÀlyterembe. Kellemes
jelens¢g volt, ¢rdekesen, szÁnesen adott elû, sokat mosolygott az ÂrÀn, s megk¡l´nb´ztet¢s n¢lk¡l kedvesen bÀnt a legjobb ¢s a leggyeng¢bb tanulÂkkal. Fleischer IstvÀn
szerint olyan jÂ ÂrÀkat tartott, hogy û emiatt megtanult majdnem olyan gyorsan Árni,
ahogy a tanÀrnû besz¢lt, hogy minden szavÀt lejegyezhesse. Mert olyan r¢szleteket ¢s
t´rt¢neteket mes¢lt el t´bbek k´z´tt Vajda JÀnosrÂl ¢s Ady Endr¢rûl, amelyekrûl soha
eddig nem hallottunk, de nem is olvastunk sehol. Sz¢ll çrpÀd szÀmÀra feledhetetlen
maradt, ahogy Nemes Nagy çgnes az irodalmi szakk´rben sorrÂl sorra sz¢tszedte,
elemezte Baudelaire A D¹G cÁmü vers¢t. Ugyanis a szakk´r egyik tagja felÀllt, ¢s kijelentette, hogy ez a vers ¢rthetetlen.
Nemes Nagy çgnes szer¢nyen, szinte inkognitÂban ¢lt k´z´tt¡nk. OsztÀlytÀrsaink
t´bbs¢ge csak k¢sûbb tudta meg, hogy a legnagyobb magyar k´ltûnû tanÁtotta irodalomra. Mi, IV. B-sek ä de a t´bbi osztÀly tagjai is ä elmondhatjuk magunkrÂl: nagyon
szerencs¢sek voltunk, hogy a tanÁtvÀnyai lehett¡nk. Holott a korszak egyÀltalÀn nem
volt szerencs¢s, ellenkezûleg, igen neh¢z idûk jÀrtak, m¢g ha mi ezt az iskolapadban
nem fogtuk is fel igazÀn. 1948 utÀn megvÀltozott a politikai helyzet. Az öjhold cÁmü
irodalmi folyÂiratot, amelynek Lengyel BalÀzs volt a szerkesztûje, s ahol olyan k´ltûk
¢s ÁrÂk publikÀltak, mint Pilinszky JÀnos, RÀba Gy´rgy, SomlyÂ Gy´rgy, KÀlnoky LÀszlÂ, MÀndy IvÀn, ¹rk¢ny IstvÀn, SzabÂ Magda, Kormos IstvÀn, JÀnosy IstvÀn, Vas IstvÀn, hogy csak n¢hÀnyat emlÁts¡nk a legkivÀlÂbbak k´z¡l ä v¢gleg betiltottÀk. Nemes
Nagy çgnes egy interjÃban Ágy besz¢lt errûl: àF¢rjemet, Lengyel BalÀzst minden ÀllÀsÀbÂl
kitett¢k, mintegy 14 ¢vig volt ÀllÀs n¢lk¡l. °n magam meg tudtam kapaszkodni a K´znevel¢s
cÁmü lap szerkesztûs¢g¢ben... aztÀn tanÀr lettem a Petûfi SÀndor GimnÀziumban. El¢g fontos
dolog volt ez az elj´vendû ¢vek szempontjÀbÂl anyagilag is, mert hiszen egy darabig n¢gyen ¢lt¡nk
abbÂl az egy szÀl biztos fizet¢sbûl; anyÀmmal ¢s hÃgommal laktunk m¢g akkor egy¡tt. A l¢gk´rre
vonatkozÂlag: ez volt a koncipiÀlt pereknek, a kitelepÁt¢seknek, az Ãgynevezett t´rv¢nys¢rt¢seknek
a korszaka. Ilyesf¢le dolgok t´rt¢ntek vel¡nk: ¢jszaka f¢l 2-kor szÂl a csengû. R¢m¡lten megy¡nk
az ajtÂhoz, ki az, mi az? A postÀs. Az hozott egy tÀviratot, amelynek sz´vege: ÏRÀkosi-ÂdÀdat
hÀrom nap mÃlva vÀrjuk. írÂsz´vets¢g.ÎÊ
Nemes Nagy çgnes ä ellent¢tben sok mÀs, nem is tehets¢gtelen k´ltûvel ä soha nem
Árt RÀkosi-ÂdÀt. Gerincesen tartotta magÀt, ´sszeszorÁtott foggal, s´t¢t karikÀkkal a szeme alatt. 1946-ban megjelent KETTýS VILçGBAN cÁmü elsû k´tete utÀn, amelyet Baumgarten-dÁjjal ismertek el, hosszÃ ideig nem jelenhetett meg. Rengeteget fordÁtott viszont; Corneille-t, Racine-t, PetrarcÀt, Rilk¢t, Eliotot, GarcÁa LorcÀt, megszÀmlÀlhatatlan Victor Hugo-verset ¢s n¢gy Brecht-drÀmÀt. Ebbûl tartotta fenn magÀt, s amikor
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legalÀbb ezt megengedt¢k, a meg¢lhet¢s¢rt elkezdett gyerekverseket Árni. Eml¢kszem,
Victor Hugo-fordÁtÀsÀt Ágy dedikÀlta a BelvÀrosi KÀv¢hÀzban Sz¢kely MagdÀnak, a
fiatal, tehets¢ges k´ltûnûnek: àVictor Hugo nev¢ben arcÀtlanul: Nemes Nagy çgnes.Ê
Szerette a szÂjÀt¢kokat, a szellemes fordulatokat, szeretett jÀtszani. àAz ´tvenes ¢vek
s´t¢t periÂdus volt, alagÃtkorszak ä olvashatÂ a KortÀrsnak 1981-ben adott interjÃjÀban.
ä Nem volt semmi rem¢ny¡nk. M¢gis igyekezt¡nk valahogy ¢letben tartani magunkat, ¢s ebben
segÁtett a jÀt¢k. Mennyit jÀtszottunk, ¢s mennyit nevett¡nk. K¡l´nf¢le jÀt¢kaink voltak. P¢ldÀul
a verses szekreter... Az ember fog egy hosszÃra vÀgott lapot, az aljÀra f´lÁrja a l¢trehozandÂ vers
cÁm¢t, k´ltûj¢t ¢s a versformÀt, a lap felsû r¢sz¢re f´lÁrja az ihletetten komponÀlt elsû sort, majd
behajtva tovÀbbadja a szomsz¢djÀnak. így folytatjuk ezt, amÁg be nem telik a lap. ¹n¢rzetesen
ÀllÁthatom, hogy a müfajt magas t´k¢lyre fejlesztett¡k, J¢kely, KÀlnoky, Pilinszky, k¢sûbb Lator
LÀszlÂ, BalÀzs meg ¢n.Ê
Lengyel BalÀzst 1956 utÀn beb´rt´n´zt¢k, lakÀsukon nagy hÀzkutatÀst tartottak, s
t´bbek k´z´tt az emlÁtett szekretereket is elvitt¢k. çgnes azonban vel¡nk, fiatalokkal
is szÁvesen jÀtszott, mi is Ártunk szekretert n¢hÀnyan a BelvÀrosi KÀv¢hÀzba jÀrÂ s az
û k´r¢hez tartozÂ fiatalok k´z¡l: Sz¢kely Magda, TÂth Judit, Tandori Dezsû ä azÂta
iskolÀnk Kossuth-dÁjasa ä, TÂtfalusi IstvÀn meg jÂmagam. Ezek a versek fennmaradtak, r¢szben TandorinÀl, s valahol az ¢n irataim k´z´tt is lappang egy-kettû. Az egyikre
jÂl eml¢kszem: a müfaja ballada volt, s çgnes Árta az elsû sorÀt. így kezdûd´tt: àCsiba
Maris vÀsÀrba m¢n.Ê A mÀsodik sor ÁrÂja, aki csak a rÁmet lÀtta, Ágy folytatta: àJaj a szeg¢ny, jaj a szeg¢ny!Ê Majd a vers v¢ge: àAztÀn magÀt felk´t´tteÊ ä àJaj a szeg¢ny, tÀn ´r´kreÊ
ä fejezte be a müvet Tandori. Amikor felolvastuk, kit´rt a nevet¢s.
De jÂk voltak ezek a jÀt¢kok arra is, hogy a k¡l´n´s szavakkal mint ritka kincsekkel
elbÁbelûdj¡nk. Egy mÀsik szekretern¢l arra a rÁmre, hogy àbÁborokÊ, azt talÀltam Árni,
hogy àlakkos csÁborokÊ. çgnes elmondhatatlanul ´r¡lt, honnan ismerem ezt a vÁzibogarat, k¢rdezte, dics¢rû szavait ma is hallom. De nem magamrÂl akarok besz¢lni.
A Petûfi SÀndor GimnÀziumban ezekben a neh¢z ¢vekben kivÀlÂ tanÀrok tanÁtottak,
akik emellett kitünû emberismerûk is voltak. VaszkÂ çkos, az ÀbrÀzolÂ geometria tanÀra nemcsak szellemes ember volt, de azt is tudta: egy CsanÀdi KÀroly meg¢rti, hogyan d´f Àt egy sÁklapot a t¢rben egy egyenes, de ugyanezt MitnyÀn MihÀlynak elmagyarÀzni rem¢nytelen vÀllalkozÀs. DrÀga osztÀlyfûn´k¡nk, SzabÂ JÂzsef is tisztÀban
volt vele, hogy vannak olyan kapcsolÀsi rajzok, melyek Hamza Emil szÀmÀra magÀtÂl
¢rtetûdûk, vilÀgosak, mi t´bbiek azonban legfeljebb, ha kapiskÀljuk, hogy mirûl van
szÂ. Mindezt figyelembe v¢ve ¢rt¢kelt¢k szorgalmunkat, teljesÁtm¢ny¡nket. S kivÀlÂ
tanÀraink sorÀban nem is emlÁtettem m¢g Abszinger GyulÀt, AmbrÂzy GusztÀvot, Paulinyi Jenût, BarÀtosi JÂzsefn¢t.
A viharos ¢vek, az 1956-os esem¢nyek a mi osztÀlyunkat is megt¢pÀztÀk. °szak-koreai osztÀlytÀrsaink, Kim Ok, Kim Gi Te, Cson Ki Szo, Kim Ce Ju ¢s Kim Ju Szon a
forradalom utÀn eltüntek. Kim Okot ÀllÁtÂlag lÀttÀk a Sz¢na t¢ren harcolni, s aztÀn
olyan hÁreket kaptunk, hogy hazat¢rt¡k utÀn valamennyi¡ket kiv¢gezt¢k. MÀig sem
tudjuk, mi az igazsÀg. Bisz JÂzsef, KÀldor AndrÀs, MÀth¢ JÂzsef, Miskolczy LÀszlÂ, PalÀsthy B¢la ¢s Wissolith MiklÂs disszidÀltak.
HÃszan ¢retts¢gizt¡nk 1957-ben, azÂta hÀrman meghaltak. SzÀntszÀnd¢kkal vÀzoltam fel nevekkel egy osztÀly t´rt¢net¢t, mert Ãgy gondolom, hogy ezzel nem csak
a IV. B-rûl adtam lÀtleletet.
Ebben a k´zegben ¢lt, tanÁtott, fordÁtott s a megjelen¢s rem¢nye n¢lk¡l Árta verseit
Nemes Nagy çgnes, akinek FLOTTA cÁmü k´ltem¢nye a V¢rmezûn zÃgÂ tankokrÂl
mÀr csak halÀla utÀn, ´sszegyüjt´tt verseinek k´tet¢ben jelenhetett meg. à1956-ban
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tankcsata t´rt ki a Krisztina k´rÃton ä mondta a vers idûszakÀrÂl a Magyar RÀdiÂnak adott
1986-os interjÃjÀban. ä °pp nÀlunk voltak M¢sz´ly¢k. M¢sz´ly MiklÂs, Alaine, BalÀzs ¢s ¢n,
n¢gyen f¡lelt¡nk kifel¢ a lakÀsbÂl, este 11 Âra volt, leoltottuk a lÀmpÀt, ¢s prÂbÀltuk kilesve megÀllapÁtani, mi is folyik az utcÀn. MiklÂs ¢ppen az ablak mellett t¢rdelt vagy guggolt, amikor is
bek´vetkezett egy hatalmas csattanÀs. Egy pillanat alatt kit´rt a hÀzunk minden ablaka, hozzÀnk
pedig bej´tt egy ÀgyÃgolyÂ. A padlÂ magassÀgÀban j´tt be, egy tankÀgyÃgolyÂnak a r¢sze lehetett,
nem teljes l´ved¢k, mert akkor mÀs lett volna a hatÀsa. M¢sz´ly MiklÂs mellett haladt el, majd
ferd¢n ÀtvÀgva a szobÀn, hÀrmunk feje f´l´tt, akik a dÁvÀnyon ¡lt¡nk, belefÃrÂdott a szemk´zti
plafonba. Ott megnyugodott.Ê
àA halÀlrÂl, a hÀborÃrÂl, az erûszakrÂl ¢n, nû l¢temre, itt a XX. szÀzadban m¢rhetetlen¡l
t´bbet tudok, mint a vilÀgirodalom ÁrÂinak ¢s k´ltûinek jÂ r¢szeÊ ä foglalja ´ssze tapasztalatait
Nemes Nagy çgnes egy mÀsik besz¢lget¢sben.
TalÀn ezek az ¢lm¢nyek is hozzÀjÀrultak ahhoz, hogy k´ltûkn¢l ritka ´nzetlens¢ggel
¢s segÁtûk¢szs¢ggel fordult a t´bbiek fel¢, s vigyÀzta Petûfibe jÀrÂ tanÁtvÀnyainak l¢p¢seit. Egyszer azt mondta nekem, amikor suta novellaprÂbÀlkozÀsommal megkerestem, s szorongva ¡ltem a K¢kgolyÂ utcai lakÀs karossz¢k¢ben, ott, ahova a tankÀgyÃgolyÂ k¢sûbb bevÀgÂdott: àNe t´rûdj velem, hasznÀlj fel ugrÂdeszkÀnak.Ê S ezt mondta mÀsoknak is, akik v¢lem¢nyt k¢rtek tûle, s akik k´z¡l jÂ n¢hÀnyan ismert k´ltûk ¢s
ÁrÂk lettek.
Nemes Nagy çgnes szer¢ny volt, k´zvetlen, szeretetre m¢ltÂ, ugyanakkor tÀvolsÀgtartÂ. Szem¢rmesen Âvta egy¢nis¢g¢t, nem engedett tÃl k´zel magÀhoz. Mi, diÀkok
meg¢rezt¡k ¢rt¢keit, tisztelt¡k, s legfeljebb a magyardolgozatokban prÂbÀltunk ¡zenni neki, hogy vegyen ¢szre benn¡nket, kamaszokat, milyen k¡l´nlegesek is vagyunk,
mÀs a v¢lem¢ny¡nk BalassirÂl ¢s CsokonairÂl, mint ami az iskolai tank´nyvben olvashatÂ. Nem volt gÃnyneve, soha nem csÃfoltuk a hÀta m´g´tt.
MegtanÁtott benn¡nket a szavak tisztelet¢re, a sz¢p kiejt¢s fontossÀgÀra. VerssorrÂl
verssorra haladva, k´ny´rtelen k´vetkezetess¢ggel bontotta fel a vers sz´vet¢t, rÀ¢bresztve az osztÀlyt a k´ltûi mesters¢g szigorÃ sz¢ps¢g¢re.
àMesters¢gem, te gy´ny´rü,
Ki elhiteted: fontos ¢lnem
Erk´lcs ¢s r¢m¡let k´z´tt
Egyszerre f¢nyben s vaks´t¢tbenÊ
ä hangzanak immÀr klasszikus sorai a SZçRAZV ILLçM cÁmü k´tetben.
Nagyon szerette a tÀrgyakat: a fÀkat, a k´veket, mindazt, ami tapinthatÂ ¢s k¢zzel
foghatÂ. LÁrai ¢nj¢t hÀtt¢rbe hÃzÂdva ide rejtette. Szerette a besz¢des kihagyÀsokat,
a t´m´rs¢get. A legbonyolultabbat a legegyszerübben mondta. Kem¢nyen megk¡zd´tt egy-egy szÂ¢rt.
àA formÀtlan, a v¢ghetetlen.
Belepusztulok, mÁg mondatomat
A v¢gtelenbûl elrekesztem.
Homokkal egy v´d´rnyi ÂceÀnt
KerÁtek el a semmi ellenÊ
ä olvashatÂ A FORMçTLAN cÁmü k´ltem¢ny¢ben.
1922-ben sz¡letett, 1991-ben halt meg, hatvankilenc ¢ves korÀban. Lengyel BalÀzs
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szavait k´lcs´nv¢ve, àrettenetes operÀciÂja utÀnÊ, amikor sÃlyos fÀjdalmai voltak, betüjÀt¢kokat jÀtszott. Tudta, mi vÀr rÀ, s Szigligeten m¢g egyszer egybehÁvta jÀtszÂtÀrsait egy v¢gsû feladvÀnyra, ¢s amikor azt megoldotta, csak annyit mondott megrend¡lt
tÀrsainak: àEz is megvolt v¢g¡l, k´sz´n´m.Ê
Eml¢ke elûtt most Fekete G¢za szobrÀszmüv¢sz osztÀlytÀrsunk bronz dombormüv¢nek leleplez¢s¢vel tisztelg¡nk. A harmincas ¢veiben jÀrÂ, szikrÀzÂan okos tekintetü,
hatÀrozott Nemes Nagy çgnes n¢z rÀnk vissza e tÀblÀrÂl, amelyen ez a szÂ is szerepel:
szeretettel.
(Elhangzott Nemes Nagy çgnes eml¢ktÀblÀjÀnak felavatÀsakor, 1999. augusztus 31-¢n, a Petûfi SÀndor
GimnÀziumban.)

Edward Lear

AZ AKONDI SZVITEK
Kif¢le, mif¢le, merre, minek
Az Akondi Szvitek?
K´v¢r, vagy sovÀny, vagy barna, vagy szûke?
°s mire ¡l, zsÀmolyra, padra, vagy sz¢kre,
ha piheg
Az Akondi Szvitek?
Fiatal vagy ´reg, b´lcs vagy bolondos?
Hogy issza a kÀv¢t, ha forrÂ, vagy langyos,
vagy hideg,
Az Akondi Szvitek?
Besz¢l vagy fecser¢sz, dalol vagy f¡ty¡l,
L¢ptet a lovÀn, vagy vÀgtat, vagy r´p¡l,
vagy ¡get
Az Akondi Szvitek?
Mi van a fej¢n, fez, kalap, vagy turbÀn?
Puha Àgyban fekszik, vagy gy¢k¢nyen, durvÀn,
ha beteg?
Az Akondi Szvitek?
Ha k´t´tt betükkel Árna, de fÀradt,
çthÃzza a t-it, ¢s rajzol-e szÀrat
az i-nek
Az Akondi Szvitek?
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Szereti, ha tiszta a papÁr, vagy inkÀbb
RÀfr´ccsent egy kev¢ske kÀv¢t, vagy tintÀt,
vagy vizet
Az Akondi Szvitek?
Mi veszi k´r¡l, hüs¢g meg alÀzat?
Vagy, ha csak teheti, ellene lÀzad
a t´meg?
Jaj, te Akondi Szvitek!
Ha elbukik egy-egy forradalom,
Mindenkit karÂba huzat, vagy halomra l´vet
Az Akondi Szvitek?
Lopkod-e a n¢pe kint a ligetben?
°s fojtogat-e, mikor este kietlen
a liget?
ñ, az Akondi Szvitek?
VizsgÀlja, hogy mik a legfûbb ig¢nyek,
Vagy kicsit sem ¢rdekli az, hogy a n¢pnek
hogy ityeg,
Az Akondi Szvitek?
KÁvÀnja, hogy müv¢szek rajongjÀk k´r¡l?
A festm¢nyeknek, vagy a verseknek ´r¡l,
vagy minek,
Az Akondi Szvitek?
Ha f´lriad ¢jjel, mert bÀntja az Àlom,
Csak hÀrom pogÀcsÀt hoznak neki tÀlon,
vagy tizet?
Haj, az Akondi Szvitek!
Pacalp´rk´lt´n ¢l, krumplin, vagy teÀn?
P´tty´s sÀlat hord, vagy csÁkosat talÀn,
vagy milyet,
Az Akondi Szvitek?
Szokta-e csÂnakban oldani morcÀt,
°s vonzza-e Shallott, e tÀvoli orszÀg,
vagy sziget?
Ah, az Akondi Szvitek!
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Csendes ¢s szer¢ny, vagy ´r´kk¢ felvÀg?
Mif¢le inast tart, bolgÀrt, vagy belgÀt,
vagy britet,
Az Akondi Szvitek?
K¢k forrÀsnÀl ¡l, ¢s n¢zi, hogy buzog,
Vagy inkÀbb egy s´t¢t, z´ld barlangban szuszog,
vagy sziszeg
Az Akondi Szvitek?
Mit hisz, mi felel meg jobban a sernek,
A b´gre? a kanna? a krigli? a serleg?
az ¡veg?
Az Akondi Szvitek?
Arany pipaszÀrral veri-e az asszonyt,
Ha engedi az, hogy a piszke megasszon,
de direkt,
Az Akondi Szvitek?
K´t-e nyakkendût barÀti eb¢dhez?
ä °s elegÀns, egyenes, szoros ¢s feh¢r ez,
vagy fityeg? ä
Az Akondi Szvitek.
Ha napba n¢z, szeme se rebben, vagy pislog?
Mit gondol, jÂ a fasÁrt meg a rizskoch,
ha hideg,
Az Akondi Szvitek?
Milyen a csizmÀja, bÀrsony vagy szattyÀn?
Maga visz kiflit a n¢pnek a jachtjÀn,
vagy vitet
Az Akondi Szvitek?
Van-e bÀrki, vagy senki se fejtheti meg,
Hogy mif¢le, kif¢le, merre, minek
Az Akondi Szvitek?
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A JONGI-BONGI-Bñ
SZERELME
Ott, hol forr ¹r´ndel ¹ble,
S hol a t´k virÀgzik, Â,
Partvid¢ki, m¢ly vadonban
°lt a Jongi-Bongi-BÂ.
Gyertya v¢ge, k¢t t´r´ttke
SÀmli ¢s egy Âcska b´gre ä
Ez volt ott minden vagyonka:
Partvid¢ki, m¢ly vadonba
Ott ¢lt ennyi kis vagyonka
K´zt a Jongi-Bongi-BÂ,
A Jongi-Bongi-BÂ.
Hol a BongfÀk Àrnya nyÃjtott,
S hol a t´k virÀgzik, Â,
Egyszer egy kis kûkupacnÀl
JÀrt a Jongi-Bongi-BÂ.
Ott egy H´lgy Dorkingi TyÃkok
Tejfeh¢r f¡l¢be bÃgott ä
àCsingi Lingi L¢di az tÀn?
E kicsinyke kûkupackÀn
Csingi Lingi L¢di az, lÀm!Ê
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
àLingi L¢di, Lingi L¢di,
Hol a t´k virÀgzik, Â,
Megk¢rem kegyed kez¢t.Ê
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
àUntat mÀr e partvid¢ki
TÀjon egymagamban ¢lni ä
Oly fÀrasztÂ Ágy a l¢t,
Hogyha nyÃjtanÀ kez¢t,
VÁgabb volna Ãgy a l¢t!Ê
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
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àItt, hol forr ¹r´ndel ¹ble,
RÀk ezernyi foghatÂ.
Sok sz¢p vizitorma vÀrja.Ê
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
àLegyen ´n¢ k¢t t´r´ttke
SÀmlim ¢s ez Âcska b´gre ä
LÀm, hogy zÃg a tenger Àrja
(Itt ´nt sok halacska vÀrja),
°pp Ágy zÃg szerelmem Àrja!Ê
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
S szÂlt a H´lgy szem¢be k´nnyel
ä Hullt a k´nnye, mint a hÂ ä:
àUdvarolnia hiÀba,
Kedves Jongi-Bongi-BÂ.
¹nh´z menn¢k ¢n ´r´mmel!Ê
(Itt dobolt kicsit k´r´mmel)
àçm uram van AngliÀba.
Jaj, szeretnem ´nt hiÀba,
Mert uram van AngliÀba,
Kedves Jongi-Bongi-BÂ!
Kedves Jongi-Bongi-BÂ.
àCsingi PÀl Ãr ä tûle j´tt m¢g
Ez a TyÃk-kollekciÂ
(Gyakran k¡ld jutÀnyos Àron),
Kedves Jongi-Bongi-BÂ.
Tartsa, tartsa meg t´r´tt k¢t
SÀmlijÀt s az Âcska b´gr¢t ä
Nem lehet mÀs, mint barÀtom.
J´nne TyÃk jutÀnyos Àron,
HÀrmat kap tûlem, barÀtom!
Kedves Jongi-Bongi-BÂ.
Kedves Jongi-Bongi-BÂ.
àBÀr a feje ÂriÀsi,
°s a teste pirinyÂ,
S r´pke kis kalapja van,
Kedves Jongi-Bongi-BÂ.
BÀr ´n kiss¢ Misi-MÀsi,
SajnÀlom, hogy m¢gse mÀsÁthatom meg v¢gsû szavam:
K¢rem, tÀvozz¢k, uram!
Nincsen ´nh´z t´bb szavam,
Kedves Jongi-Bongi-BÂ.
Kedves Jongi-Bongi-BÂ.Ê
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Hol Met¢ng eget karistol,
S hol a t´k virÀgzik, Â,
Ment, futott, amÁg a partra
°rt a Jongi-Bongi-BÂ.
Ott, a G´rtli çrkon is tÃl
ñriÀs Teknûsb¢ka lustult,
àTeknûc, l¢gy nekem te Sajka,
Tengeren tÃl, messzi partra
SzÀllj velem, mint k´nny¡ sajka!Ê
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ,
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
S szÀllt a Teknûc Àt a n¢ma
Tengeren, mint gyors hajÂ,
Teknûj¢n dalolva bÃsan
ºlt a Jongi-Bongi-BÂ.
Napnyugatra ûsi, m¢la
öszÀssal haladt a B¢ka,
Lent a vÁz, elûtte BÂsen,
Teknûj¢n dalolva bÃsan,
àDrÀga H´lgy, fogadja bÃcsÃm!Ê
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ,
SzÂlt a Jongi-Bongi-BÂ.
Ott maradt a H´lgy ´r´kre
Hol ¹r´ndel ¹ble forrt,
Ott siratja egy kupacka
Kûn a Jongi-Bongi-BÂt.
Egy f¡letlen, Âcska b´gre
Belsej¢be hull a k´nnye,
TyÃkjaival Ãgy siratja,
Egy kicsinyke kûkupacka
HÀtÀn egyre csak siratja
M¢g a Jongi-Bongi-BÂt,
A Jongi-Bongi-BÂt.
VarrÂ DÀniel fordÁtÀsai
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KLASSZIKUS, DEBRECENBýL
SzabÂ Magda: M¢zescsÂk Cerberusnak
Osiris, 1999. 197 oldal, 1100 Ft
Szem¢lyes ¢lm¢nnyel kell kezdenem. A sors
Ãgy hozta, hogy az idei k´nyvh¢ten meghÁvtak ZuglÂba dedikÀlni, ¢s SzabÂ Magda ¡lt
mellettem a SugÀr ¡zletk´zpont elûtti t¢ren.
N¢gyen voltunk szerzûk, hÀrman vÀlogatott
irodalmi szeg¢nyleg¢nyek ¢s egy valÂdi nagyasszony. Ezt abbÂl lehetett lÀtni, hogy mÁg az
ÁrÂnû elûtt hosszÃ sor kÁgyÂzott, ami eg¢szen
a k´nyvsÀtor tÃlsÂ oldalÀn l¢vû bÂd¢kig ¢rt,
benn¡nket a nagyk´z´ns¢g enyh¢n szÂlva
csek¢ly figyelemre m¢ltatott. No de a SzabÂmagdÀt? F¢lÂrÀn bel¡l elfogyott Ãj k´nyv¢nek, a M°ZESCSñK CERBERUSNAK ´sszes p¢ldÀnya, akkor (amÁg hoztak Ãjakat) az emberek elkezdt¢k venni a szerzû r¢gebbi k´nyveit. Ja ¢s m¢g odaj´tt a Kornis is, hogy f¢l¢nk
àkezicsÂkolomÊ-ot k´sz´nj´n a naptÀr szerint
mÀr nyolcvanas ¢veit taposÂ, de vÀltozatlan
szellemi frissess¢gü ÁrÂnûnek.
SzabÂ Magda tehÀt ma is n¢pszerü, alighanem az egyik legolvasottabb magyar ÁrÂ.
Levon ez valamit tehets¢g¢bûl vagy rangjÀbÂl? Aligha. Persze a teoretikusok hÃzzÀk az
orrukat: amit a Magda csinÀl, az nem felel
meg a poszt-posztmodern, illetve a hiperhermeneutikus elvÀrÀsoknak. Egy¢bk¢nt el´ljÀrÂban meg kell mondanom, hogy elfogult
vagyok: jÂ ÁrÂ elolvasandÂ k´nyv¢rûl fogok
besz¢lni. Mert nem csak a reg¢ny SzabÂ Magda kenyere, tud û remekbe szabott novellÀkat
is Árni.
SzabÂ Magda Ãj k´nyve tehÀt elbesz¢l¢sgyüjtem¢ny, de a tizennyolc darab k´z¡l egynek sincs olyan hangzatos cÁme, mint magÀnak a k´nyvnek. El¢g cseles cÁm ez, ami azt
illeti: van benne egy csepp vid¢ki magyar Áz
(m¢zescsÂkot ugyan Pesten is s¡tnek, de ott
inkÀbb puszedlinek hÁvjÀk), no meg a latinos
àCerberusÊ r¢v¢n egy jÂ adag klasszikus utalÀs. Maga az eb egy olyan sÀrkÀnyfarkÃ, hÀ-

romfejü (sokkal t´bb volt, de leszÀzal¢koltÀk)
mitolÂgiai ronda Àllat, amelyik az AlvilÀg kapujÀt ûrzi, s igen neh¢z besz¢lni a fej¢vel,
hogy engedjen ki vagy be. Orpheusz jÀtszott
neki, erre beengedte, de egy¢bk¢nt csak valamilyen àvarÀzsfüvel illatosÁtott m¢zes s¡tem¢nytûlÊ kezesedik meg. Olyan tehÀt a Cerberusnak adott m¢zescsÂk, mint a KharÂnnak fizetendû obulus ä kell ahhoz, hogy az ÁrÂnû
alÀ tudjon szÀllni halottaihoz. Ugyanis hÀrom
mitolÂgiai sz´veg, egy fiktÁv lev¢l ¢s egy nem
l¢tezû gyermekhez Árt anyai intelem (Parainesis) kiv¢tel¢vel mindegyik elbesz¢l¢s olyan
emberekrûl szÂl, akiknek mÀr csak az eml¢ke
¢l. Halottak t´rt¢neteit mes¢li SzabÂ Magda,
rokon ¢s jÂ ismerûs halottak¢it, akiket talÀn
az olvasÀs idûtartamÀra fel is tÀmaszt a narrÀtor, ¢s meg is tudunk rÂluk valami l¢nyegeset vagy kev¢sb¢ l¢nyegeset, de jellemzût.
A szÁnhely Debrecen, az ÁrÂnû gyerekkorÀnak Debrecene. ögy jelenik meg, mint tÀvoli, egzotikus tÀj: minden valami titokzatosat rejt, valami mÀsra utal. Az utazÂ Âvatoan
l¢pdel a szavannÀn, ahol a bokrok, magasra
nûtt fü m´g´tt furcsa kis ragadozÂk lappanganak, n¢ha villÀmgyoran elûugranak, ¢s
mindjÀrt el is tünnek; pompÀs tollazatÃ madarak rikoltoznak a fÀkon, ¢s csalnÀnak beljebb a dÃs lombozatÃ, liÀnos, pÀrÀs erdûbe.
De SzabÂ Magda tapasztalt utazÂ: ezen a tÀjon nûtt fel, sok mindent tud rÂla, megtanult
belûle, de m¢g nem ¢rtett meg mindent ä
most egymÀs utÀn fedezi fel ¢s nyÃjtja Àt nek¡nk a titkokat. (Egy mÀr nem l¢tezû vilÀg
embereinek titkait.) Teszi ezt utÀnozhatatlan
eleganciÀval, hiszen stÁlusa (szerintem legalÀbbis) nemcsak ¢retten vÀlaszt¢kos, hanem
nem hivalkodÂan elegÀns. Meg n¢ha meseszerü is; SzabÂ Magda szeret mes¢lni errûl az
els¡llyedt Debrecenrûl, ami nekem ezeket a
we´resi sorokat id¢zi: àa D¢ri-mÃzeum elûtt /
szÀrongban s¢tÀl SÀrika / mÂsuszillat t´lt levegût /
hatlÀbu az Arany BikaÊ (LE JOURNAL).
Titkokat bogozÂ t´rt¢net a M°ZESCSñK
CERBERUSNAK egyik r´vid, de frappÀns darabja, a remek ¹ZSENI , ami nemcsak arra vet
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f¢nyt, hogy n¢hai SzabÂ Elek klasszikus versbe szedve tartotta szÀmon k´zelebbi rokonsÀgÀt, hanem arra is, mi¢rt nem szeret sÀlat
hordani àDolnaÊ, a t´rt¢netet egyes szÀm elsû szem¢lyben elmondÂ ÁrÂnû. A titokrÂl,
ami az egyik nagyn¢ni àelfelejt¢s¢velÊ f¡gg
´ssze, inkÀbb nem ejtek szÂt; el¢g az, hogy
ebben a novellÀban minden a hely¢n van.
K¢t mÀsik elbesz¢l¢s, ami k¡l´n´sen megkapott ebben a karcsÃ, de gazdag k´tetben,
nem a k´zvetlen csalÀddal f¡gg ´ssze. A NYçR
TANöI a Cincu n¢ven ismert debreceni ismerûs lÀny t´rt¢nete; ebbe a Cincuba az ÁrÂnû
¢s àTigrisÊ becenevü unokatestv¢re kislÀnykorukban szerelmesek voltak. Cincura, aki
nemsokÀra feles¢g¡l megy egy jÂvÀgÀsÃ huszÀrtiszthez, egy Szolanzs nevü francia nevelûnû vigyÀz, akit a t´rt¢netben kizÀrÂlag magyarosan id¢znek: àSze degutanÊ ä ugyanis
Tigris elk¢ri Cincu napernyûj¢t, ¢s amikor
nem kapja meg, jelenetet rendez. AztÀn m¢gis megkapja, de hogy milyen k´r¡lm¢nyek
k´z´tt, azt az olvasÂra hagyom, jusson neki
is valami a debreceni minidrÀmÀbÂl.
A mÀsik kis remekmü a T ER°Z ESZTENDEJE. Ez megint gyerekkori eml¢k egy rokon leÀnyrÂl, aki ÀrvÀn marad, s akit SzabÂ¢k befogadnak; mese Ter¢zrûl, k¢rûj¢rûl, àR¢mÊ
Aur¢lrÂl ¢s Bazil hajdÃrÂl, akit a kis Magda
f¢rj¡l szemel ki magÀnak. Ter¢z t´rt¢net¢t,
mint n¢hÀny mÀsikat is (pl. az ¹ZSENI mellett
az EZºSTGOLYñ -t) idûvÀltÀsos technika jellemzi. Elûsz´r megtudjuk, hogyan lÀtta SzabÂ Magda gyerekfejjel azt a bizonyos esztendût, amikor Ter¢z hozzÀjuk ker¡lt, kire ¢s
hogyan volt f¢lt¢keny, nem sejtve semmit a
hÀzvezetûnû, Ilka àn¢niÊ ¢rzelmeirûl; majd
k¢sûbb megfejti a szomorÃ titkot, ami m´g´tt
ott hÃzÂdnak a kisvÀrosi tÀrsadalom szigorÃ
osztÀlyt´rv¢nyei. àPesten ¢ltem mÀr a f¢rjemmel,
amikor Ilka n¢ni elmondta a teljes t´rt¢netetÊ ä Ágy
vezeti Àt SzabÂ Magda a mes¢t a valÂsÀgba.
Mert a TER°Z ESZTENDEJE igaz t´rt¢net, amit
hÃsz ¢vvel korÀbban a szem¢rmesebb, viszszafogottabb SzabÂ Magda m¢g nem tudott
volna Ágy elûadni. Pedig tudja û is ä az ÁrÂnak
semmit sem szabad sz¢gyellnie, ami megt´rt¢nt s ami emberi; rÀadÀsul ennek a t´rt¢netnek olyan atmoszf¢rÀja van, hogy nagy
kÀr lett volna, ha nem ÁrÂdik meg.
Nem mindegyik novella tragikus kimenetelü, vannak ennek az eml¢kgyüjtem¢nynek
vidÀmabb, illetve groteszkebb lapjai is. Ilyen

a nosztalgikus V íZIBORNYö, ahol az eml¢kez¢s hÀlÂja a hajdani Debrecentûl a hetvenes
¢vek ChicagÂjÀig fesz¡l, ¢s SzabÂ Elek talÀl¢konysÀgÀt, r´gt´nzûk¢szs¢g¢t dics¢ri, jÂllehet, ha agyon¡tnek sem tudom, hogyan lehet azt az angol dalt´red¢ket, hogy àjust singing a songÊ Ãgy fonetikus-magyarÁtani, hogy:
àvÁzibornyÃÊ. Ettûl m¢g a szÂban forgÂ l¢ny
kedves Àllat is lehet, ¢s el tudom k¢pzelni,
hogy elûbukkanÀsa az idû f¡stk´d¢bûl meghatja az egykori debreceni polgÀr amerikai kÁs¢rleti szÁnhÀzba hurcolt leÀnyÀt. HangzÀsilag
àcsak szÁvom a szÀmÊ kicsit k´zelebb lenne az
eredetihez, viszont akkor nem volna vÁzibornyÃ, amin, ugyebÀr, m¢g lovagolni is lehet.
Groteszk hangulat lengi Àt a gyermeki kÁm¢letlens¢get ûszint¢n feltÀrÂ t´rt¢netet (AZ
¹ZV EGYEK EB°DJE), amelyben egy AmÀlka nevü ´zvegy megboldogult f¢rje fogait egy àûzik¢sÊ szelenc¢ben tartogatja; ezt aztÀn Huttra
doktor v¢letlen¡l ´sszecser¢li a hasonlÂ dobozban ûrz´tt labdacsaival. A kis Magda lÀtja
ezt, de nem szÂl ä v¢g¡l is nem û cser¢lte ´ssze
a dobozokat. Ebbûl a t´rt¢netbûl egy kev¢sb¢
eln¢zû SzabÂ Elek k¢pe bontakozik ki, egy
olyan apÀ¢, aki hatÀrozott erk´lcsi m¢rc¢t ÀllÁt lÀnya el¢, ¢reztetve vele, hogy a hallgatÀs
is bün, ha a k´vetkezm¢nyek tragikomikusak
vagy ¢ppens¢ggel tragikusak lehetnek mÀsok
szÀmÀra.
A hÀrom mitolÂgiai tÀrgyÃ elbesz¢l¢s k´z¡l az APOKRIF-ot ¢rzem a legkev¢sb¢ siker¡ltnek, nem annyira fantasztikuma, mint
elûlegezett àtudÀsaÊ miatt (J¢zus sz¡let¢se
csodÀkat produkÀl HerÂdes udvarÀban). Ezt
talÀn maga a szerzû ¢desanyja is kifogÀsolta
volna, hiszen ezt Árja a k´tetben szereplû fiktÁv level¢ben: àA vilÀg nem tudott semmit, az emberis¢g se, ¢s a legnagyobb miszt¢rium nagyp¢ntekben, hogy Krisztuson ¢s Istenen kÁv¡l nem tudta
senki a horderej¢tÊ (44.). Hitelesebb a betlehemi elbesz¢l¢s (AZ A SZ°P, F°NYES °JSZAKA) a
sajÀt sorsÀt mintegy elûre lÀtÂ Ãjsz¡l´tt J¢zusrÂl, bÀr elgondolkodtatÂ: vajon a àreÀlis idûbeÊ valÂ bel¢p¢s nem jelenti-e azt, hogy a magasabb rendü l¢ny egy idûre elveszti az elûrelÀtÀs k¢pess¢g¢t? Ilyen k¢pess¢g ugyanis
m¢g iszonyÃ teher egy gyermeknek, szinte
lehetetlen ¢lni vele, m¢g akkor is, ha valaki
Isten fia, vagyis fûszereplû sajÀt f´ldi ¢let¢nek ¢s halÀlÀnak miszt¢riumjÀt¢kÀban.
Nem elûsz´r olvasunk olyan novellÀt,
mint a V END°G, ALMçVAL, mÀrmint nem elû-
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sz´r a modern prÂzatechnika szempontjÀbÂl.
Oldalakon Àt folyik a szÂ k¢t hÀzaspÀrrÂl ¢s
gyerekeikrûl, de hiÀnyzik a megnevez¢s, s
m¢g az sem igazÁt el, hogy a gyerekek babszemeket tologatnak az asztalon, ¢s abbÂl
prÂbÀlnak jÂsolni. Egyszerre csak kider¡l,
hogy a hÀziasszonyt Kl¡taimn¢sztrÀnak hÁvjÀk, a lÀnyait pedig IphigeneiÀnak, illetve
ElektrÀnak, a vend¢get pedig, akit a babszemek kirajzolnak (bÀr nincs megnevezve) PÀrisnak. Nagy drÀma kezdûdik itt, de ezt m¢g
csak mi tudjuk, a szereplûk nem; ideÁrom a
novella utolsÂ, lakonikus mondatait, amivel
a vend¢get fogadjÀk: àKl¡taimn¢sztra mosolygott. Hadd j´jj´n. Van itt el¢g szobaÊ (167.). Amirûl hirtelen az jut eszembe, hogy a TER°Z
ESZTENDEJ°-ben a hÀz macskÀjÀt ElektrÀnak
hÁvjÀk, vagyis hogy minden ´sszef¡gg, ¢s mÀr
itt is vagyunk megint Debrecenben.
A M°ZESCSñK CERBERUSNAK didaktikus
sz´veggel zÀrul: tanÀcsok egy pÀlyakezdû ÁrÂnak, akit t´rt¢netesen Szobotka Virgilnek
hÁvnak, ¢s aki az ÁrÂnû àmajdnem megsz¡letett
fiaÊ. SzabÂ Magda elmondja ÁrÂi hitvallÀsÀt,
sürü utalÀsokkal a magyar t´rt¢nelemre ¢s
irodalomra; tanÀcsai k´z¡l az egyik legmegszÁvlelendûbb az, hogy minden fiatal ÁrÂnak
àmeg kell tanulnia a szakmÀtÊ. Amit ez a kitünû
ÁrÂnû mÀr nagyon r¢gen alaposan megtett ä
egyebek k´z´tt ez a k´nyv is bizonyÁtja.
Egy¢bk¢nt ha elk¢pzelem Cerberust, miutÀn
megette mind a hÀrom m¢zescsÂkot, most
nyalogatja mindhÀrom szÀja sz¢l¢t, b¢k¢sen
d´glik a HÀd¢sz bejÀrata elûtt, ¢s talÀn megengedi SzabÂ MagdÀnak (rusnya egy Àllat, de
most el¢gedett), hogy megsimogassa. KharÂn pedig t¡relmetlen¡l topog a borongÂs
Szt¡x-parton ä csak nem dedikÀciÂra vÀr?
G´m´ri Gy´rgy

àAZ IDýK M°LY°N JçROKÊ
Tandori Dezsû: Nem lÂverseny!
AB OVO, 1999. 215 oldal, 1490 Ft
ValÂsÀgos evidenciat´rt¢net, a k´vetkezûk¢ppen esett meg: mÀr csaknem a v¢g¢n tartottam a k´nyvnek; a szokÀsos ceruzÀs alÀhÃz-

gÀlÀsok, felkiÀltÂjelez¢s ¢s jegyzetek. Na meg
t¢tova fejvakarÀs, hogy mik¢nt is vagyok ezzel a legÃjabb Tandori-k´tettel?
Jobb hÁjÀn a televÁziÂ el¢ ¡ltem, ¢s magam
el¢ bÀmultam. HovÀ tegyem? Persze a PçLYç IM EML°KEZETE utÀn/mell¢, de aktuÀlisan
m¢gis hovÀ? EzÃttal hogyan fogalmazhatÂ
meg mindaz, ami a fejemben kavarog? Tetszik, azonban az emlÁtett k´tet utÀn ezÃttal
n¢mileg elbizonytalanodtam. A PçLYçIM -nÀl
¢rteni v¢ltem, hogy Tandori mit akar a lovakkal meg a fogadÀssal, ¢s tetszett, ahogyan ¢s
amit ezzel az eg¢sszel kezdett. De a NEM LñV ERSENY !-nyel mire megyek? Sejtettem, hogy
a vÀlaszt nem ¢rdemes elkapkodni, Àm fogalmam sem volt, mik¢nt fogjak hozzÀ...
Eff¢l¢ken t´prengtem a tÀvirÀnyÁtÂ gombjainak szÂrakozott nyomogatÀsa k´zben. S
akkor valami furcsa t´rt¢nt. A n¢met nyelvü 1 ARD csatornÀra kapcsoltam, melyen egy
nemzetk´zi akadÀlyversenyrûl k´zvetÁtettek.
Egy Ár lovas ugratott ¢ppen. Micsoda tartÀs
¢s milyen fesz¡lts¢g az arcÀn! S a lÂ! Milyen
elegancia ¢s nemess¢g! ElbÀmultam, ¢s drukkolni kezdtem. A lovat Pascalnak hÁvtÀk...
Egyszeriben nyargalni kezdtek a fejemben
a gondolatok.
Megjelen¢sekor a PçLYçIM EML°KEZET°-t eml¢kek Áratta ÃtinaplÂ-memoÀrnak ¢reztem,
Àm amiÂta elolvastam a NEM LñV ERSENY!-t is,
azÂta nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt, hogy egy sajÀtos ´n¢letÁrÀs-sorozat bevezetû k´tete is egyben.
Tandori abban a korÀbbi munkÀjÀban ä ma
mÀr Ãgy tünik ä Ãjfajta ´nkifejez¢si forma kidolgozÀsÀra tett kÁs¢rletet, melyben a àlÂversenyesÊ ¢lm¢nyanyag a maga sÃlyÀnak ¢s jelentûs¢g¢nek megfelelûen ragadhatÂ meg. A
PçLYçIM EML°KEZETE ÀradÂ asszociÀciÂk helyenk¢nt kifejezetten JÂzsef Attila szabad ´tleteit id¢zû lÀncolata, a szorongÀs, a rossz
k´z¢rzet okainak ûszint¢nek tetszû, ugyanakkor müv¢szi ´nfeltÀrÀsa.
A NEM LñV ERSENY !-ben Tandori ism¢t nekirugaszkodik eml¢kezete folyton ugyanoda
visszat¢rû pÀlyÀinak. EzÀltal a k´tet tulajdonk¢ppen ´nism¢tl¢s, de csak Ãgy ¢s annyira,
ahogyan a versenylovak futnak k´rbe-k´rbe
a derbiken: mindig ugyanÃgy, de sohasem
k¢tszer egyformÀn. AmÁg a PçLYçIM -ban a
szerzû Ãtk´zben prÂbÀlja megragadni az ¢lm¢nyt ¢s az Àltala felkavart eml¢keket, addig
az Ãjabb kÁs¢rletben a visszatekint¢s az uralko-
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dÂ narrÀciÂs pozÁciÂ. A szerzû ezÃttal otthonÀban, feles¢ge ¢s megmaradt madarai tÀrsasÀgÀban szeretn¢ rekonstruÀlni a vele t´rt¢nteket. A kilencvenes ¢vek elsû fel¢nek-k´zep¢nek (Ãti)jegyzetei ¢s az akkori k¡lf´ldi
lÂfogadÀsi lapok alapjÀn Árta meg visszaeml¢kez¢seit. (ElgondolkodtatÂ, hogy Tandori
Dezsû milyen feltünû mÂdon nem foglal ÀllÀst a hazai lÂsportrÂl. Besz¢des hallgatÀsnak
¢rzem.)
A NEM LñV ERSENY ! l¢tÀllapot-´sszegz¢s.
Annak az embernek szÀmvet¢se ´nmagÀval,
akinek sorsd´ntû fordulat t´rt¢nt az ¢let¢ben. Tandori pedig mÀr sokszor ¢s sokf¢le
formÀban megÁrta az elmÃlt ¢vtizedben,
hogy amiÂta kedves madarainak t´bbs¢ge
´r´kre elr´ppent, nem talÀlja hely¢t a vilÀgban. àHiÀnyuk az ¢letem elmÃltÀt jelenti ma, 1997
nyarÀn ä vallja az °S MEGINT MESSZE SZçLLNAK
cÁmü k´tetben. ä Nem is tudom megmondani, a
Sz¢p Ernû-f¢le ÏelmÃlni vÀgyom s vÀgyomÎ-on kÁv¡l mire vÀgyom. Hagyjanak b¢k¢n. Ne tudjak
semmirûl. Legyek ÏmegÎ. Ez mÀris tÃl nagy plusz,
tÃl nagy ÏmegÎ. Errûl prÂbÀlok csak besz¢lni.Ê
KrÃdyt ¢s helyenk¢nt MÀrait id¢zû retrospektÁv szeml¢letmÂdjÀbÂl k´vetkezûen ä mik¢nt ez utÂbbi Árja az I DEGEN EMBEREK -ben:
àn¢ha Ãgy jutott esz¢be magÀnak, mint egy eml¢kÊ
ä az Ãjabb ¢lm¢nyek Tandori Dezsûnek is
folyton a r¢gi sz¢p idûket id¢zik fel. Azokhoz
k¢pest a jelen csupÀn vegetÀlÀs, mintha egyre
inkÀbb a mÃltban ¢lne ¢s az eml¢keinek. à°n
lassan mÀr r¢g nem ÏvagyokÎ. Csak amennyire ¢s
ahogy a Totyi¢kkalÊ ä olvashatÂ a NEM LñV ERSENY !-ben. Tandori Ãgy ¢rzi, egyre kev¢sb¢
van ¢rtelme bÀrminek is, amiÂta a csalÀdtagk¢nt kezelt tollas l¢nyek eltÀvoztak. Az elmÃlt
negyedszÀzadban a madarak minden bizonynyal a legszorosabb kapcsolatot jelentett¢k
szÀmÀra, mely ehhez a mind embertelenebbnek ¢rzett vilÀghoz füzte. TalÀn (nem is anynyira?) furcsa mÂdon: a humÀnum lehetûs¢g¢t.
S ezek a k´tel¢kek az utÂbbi idûben v¢g¢rv¢nyesen oldÂdni lÀtszanak. így valÂban ä mik¢nt Tandori Árja ä ànem lesz k´nnyü mindhalÀlig le¢lni az ¢letet, mondom valakinek. Mi t´bb,
minden napom ÏmegoldÀsaÎ: nagy HOGYAN? Ez¢rt
nem lesz k´nnyü, csek¢lys¢gekbûl Àll ´ssze valami
lehetetlens¢gÊ.
Ennek a àHogyan tovÀbb?Ê dilemmÀnak a
drÀmai erejü megszÂlaltatÀsa teszi igazÀn hiteless¢, tehÀt figyelemre m¢ltÂvÀ Tandori De-

zsû legÃjabb k´nyv¢t. Az idûs´dû, kiÀbrÀndult ¢s szorongÂ ember tanÀcstalansÀgÀnak
tragikussÀga elemi erûvel szÂlal meg ebben
az Ãjabb ä lÀtszÂlag ä mell¢-besz¢l¢sben.
Mert hÀt Tandori ezÃttal is ezt teszi. Most
is k´vetkezetesen csinÀlja, Àm arrÂl korÀnt
sincs meggyûzûdve, hogy leendû olvasÂi szÀmÀra nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik-e, mi¢rt hasznÀl kis
szavakat ¢letb´lcsess¢geihez. InkÀbb az Ãjfajta ´nkifejez¢si forma kidolgozÀsÀval bÁbelûdû
szerzû dokumentÀlt mühelygond-forgÀcsainak, mintsem meddû modorossÀgnak ¢rzem,
amikor eff¢l¢ken t´preng: àNem akarom, hogy
bÀrmi¢rt is korholj, olvasÂm. Hogy agyonnyomom
e k´nyvet a mell¢kes adatokkal. [...] Tulajdonk¢ppen ¢n is ¢rzem, mit ¢rez az olvasÂ, ha nem vÀgta
f´ldh´z a k´nyvet eddig ä s ha errefel¢ tart benne,
mi¢rt is vÀgta volna? ä, azt ¢rzi: taposÂmalom ez?
sivatagi menetel¢s? vagy tarka ¢rdekess¢gek szûnyege stb.? [...] OlvasÂm, ¢szrevetted talÀn, merre tartok (mindig). Semerre se tartok Ãgy eg¢sz¢ben, csak
minden r¢szlettel nagyon tartok valamerre. K´zben
nagyon tartok valamitûl is.Ê LeginkÀbb talÀn attÂl, hogy a lÂversenyutalÀsok mellett elv¢sz a
l¢nyeg, m¢gpedig a vesztes¢g elmondhatatlansÀga, melynek azonban m¢gis Ãjabb ¢s
Ãjabb k´r¡ljÀrÀsÀra k¢szteti a gyÀsz. Errûl besz¢l az °S MEGINT MESSZE SZçLLNAK cÁmü k´tetben is, amikor azon t´preng, hogy àmondhatunk-e bÀrmit Ãgy, hogy akkor t¢nyleg ÏaztÎ
mondtuk el? T´bb¢-kev¢sb¢ csupÀnÊ.
Minden bizonnyal a àNem mondhatom el
senkinek, elmondom hÀt mindenkinekÊ k¢nyszer¢vel magyarÀzhatÂ a k´tet sajÀtos narrÀciÂja. (K´nyv¢ben Tandori maga is ÀllÁtja,
hogy Karinthy ¢s KosztolÀnyi àfolytatÂjÀnakÊ
tekinti magÀt!) A NEM LñV ERSENY ! szerzûje
egyfajta imaginÀrius hallgatÂsÀgot teremt
magÀnak a àk¢pzeld el, olvasÂÊ szÂfordulatokkal, ezzel is jelezve, hogy valami fontosat akar
mondani, nem pusztÀn monologizÀlni. TisztÀban van azzal, hogy mindez csak akkor talÀlhat meghallgatÀsra, ha unikum ¢let- ¢s
gondolkodÀsmÂdjÀnak Ãjabb dokumentÀciÂjÀval nem idegenÁti el magÀtÂl a hazai irodalomban egyed¡l ÀllÂ, variÀciÂkra, asszociÀciÂkra, ´nreflexiÂkra, folyamatos elûre- ¢s
visszautalÀsokra ¢p¡lû prÂzÀja irÀnt ¢rdeklûdûket. Az elmÃlt esztendûben megjelent
k´nyvei alapjÀn Tandorit egyre inkÀbb foglalkoztatja az a dilemma, amelyet a NEM LñV ERSENY !-ben Ágy fogalmaz meg: àMif¢le Ïol-
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vasÀstÎ, mely Ï´sszetartozÀstÎ vÀrok, ha Szp¢rÂ¢k¢rt
nem szorÁtja meg valaki, bÀrki n¢mÀn a kezem?Ê
Hiszen àneh¢z meg¢rtetni bÀrkikkel bÀrmit, akik
mÀsk¢pp ¢lnek, mint teÊ. çm ha ezt a k¢zszorÁtÀst
ä akÀr csak jelk¢pesen is, de ä megteszi, àakkor
az olvasÂ nem is olvas engem, hanem velem egy¡tt
¢l, mÀr amennyire ez k´lcs´n´sen jÂ ¢s lehets¢gesÊ.
Ebben az esetben ¢rthetûv¢ vÀlik, amit
Tandori nyomat¢kkal ÀllÁt, miszerint a lÀtszat
ellen¢re a NEM LñV ERSENY !-ben àt¢nyleg nincs
szÂ arrÂl se, mif¢le Ïhozad¢kaÎ van az ¢n lovazÀsomnak. [...] Ez a k´nyv egy ember ¢lete lesz ezen
a F´ld´n, t´rt¢netesen lÂban elbesz¢lveÊ. A lÂ
azonban csupÀn ¡r¡gy, de nemcsak az utazÀsra, sokkal inkÀbb arra, hogy szerzûje a madarairÂl besz¢lhessen, illetve arrÂl, hogy mit
jelentenek szÀmÀra ezek a l¢nyek. An¢lk¡l,
hogy bagatellizÀlnÀm, a lÂverseny ä eg¢szen
pontosan: a szÀrnyalÂ lovak ¢lm¢nye ä voltak¢ppen a mell¢-besz¢l¢s lehetûs¢ge. Vesszûparipa ¢s Pegazus fej fej melletti k¡zdelme.
Megannyi alkalom, hogy az Idûvel ¢s az ElmÃlÀssal szembes¡lû Tandori is elmondhassa
lÂhalÀlÀban mindenkinek, hogy itt van mÀr,
¢s m¢g itt van. S ez sokkal ä manapsÀg: mindenn¢l?! ä fontosabb k¢rd¢s szÀmÀra annÀl,
mintsem ¢rdemes legyen azon t´prengeni,
lÂvÀ akar-e tenni benn¡nket, amikor arrÂl
besz¢l, hogy à¢n egy mÀsik fajba l¢ptem ki, a madarak¢ba [...] bÀr hÀt dehogy lehet egy mÀsik fajba
bel¢pniÊ.
JÀt¢k ez az eg¢sz, mik¢nt az volt a gombfoci ¢s a madÀrlÀtta tollaslabda is, meg a
Nagy Koala KÀrtyabajnoksÀg. HalÀlosan komoly jÀt¢k. (Karinthyt id¢zi ebben is, aki szerint àa jÀt¢k r´geszm¢j¢Ê-n¢l, àa jÀt¢k t¢bolyÀÊ-nÀl
ànincs ¡dv´zÁtûbb r¢szegs¢gÊ.) Tandori a jÀt¢kban nem ismer tr¢fÀt. JÀt¢k a lÂverseny is,
olyan, mint az irodalom: szÂ-jÀt¢k. A NEM LñV ERSENY ! eset¢ben konkr¢tan: n¢vmÀgia. (Az
alap¢lm¢ny nyilvÀn az apai nagymama neve,
akit Turfitt AnnÀnak hÁvtak.) A futamok csupÀn ¡r¡gyek, a v¢letlenek ¢s a vÀlasztÀsok titokzatos talÀlkozÀsai, a kedves halottakra eml¢keztetû n¢vnapok, amikor is a versenyek
àegy-egy indulÂja ÏmegszÂlÁt a nev¢velÎÊ. Tandori
nyomat¢kkal hangsÃlyozza, hogy àbennem a
Life eredm¢nyoldalai ¢bresztik a legt´bb eml¢ket.
[...] Mennyi sz¢p r¢gi n¢v! [...] Icsi miatt fogadtam
a favorit Istibshaart. [...] Jaj, PositivÂt (Poszi!) mi¢rt nem jÀtszottamÊ!
A lÂversenypÀlyÀkat lÀtogatÂ Tandori ne-

kem mind gyakrabban a foci ¢s a mozi r¢v¢n
sajÀt, alternatÁv univerzumot teremtû MÀndy
IvÀnt juttatja eszembe. Mik¢nt annak a gyep
¢s a trib¡n, a vÀszon ¢s a n¢zût¢r egyfajta maga vÀlasztotta k¢nyszerpÀlya (is) volt, Ãgy a
turf vilÀgÀt Tandori hasonlÂk¢ppen ¢lheti
meg. Az utÂbbi esztendûk prÂzak´tetei legalÀbbis ezt sejtetik. Olyan ´nt´rv¢nyü, szuver¢n szÁnterek ezek, ahol a jobbak gyûznek,
m¢gpedig a szem¡nk lÀttÀra. Ezeken a helyeken a n¢zû egyszerre kÁv¡lÀllÂ ¢s k´zponti
àszereplûÊ; mik¢nt a foci ¢s a mozi, a lÂverseny is ¢rte van. Mindenki a maga hûseit n¢zi
¢s biztatja, akik, miutÀn a tehets¢g nyilvÀnvalÂ ä szemben a politikÀval ä, nem ´njel´lt
sztÀrok, s akikkel Ágy felt¢tlen¡l azonosulni
lehet. A foci, a mozi, illetve a lÂverseny egyarÀnt ÀhÁtat ¢s rajongÀs, ¡nnep ¢s szertartÀs,
ahol hasonszûrüek tÀrsasÀgÀban lehet az ember, an¢lk¡l, hogy mindenk¢ppen tÀrsalognia kellene a t´bbiekkel. MindhÀrom olyan
mikrok´rnyezet, ahol a valahovÀ tartozÀs ¢rz¢se ¢s a hÀborÁtatlan egyed¡ll¢t vÀgya egyformÀn kiel¢g¡lhet. Ha akarja, ezeken a helyeken b¢k¢sen magÀban lehet a zavartalan
nyugalomra vÀgyÂ, aki ä mik´zben szemmel
k´veti az elûtte zajlÂ esem¢nyeket ä akÀr ¢lete megoldatlan k¢rd¢sein is t´prenghet.
Ez¢rt nem paradoxon, amikor Tandori arrÂl
besz¢l, hogy a lÂversenyen àcsak ûk nincsenek.
A lovak. Vannak ûk. A madÀrkÀk. (Nincsenek viszont a lovak.)Ê
A NEM LñV ERSENY!-ben Tandori Dezsû
egy¢bk¢nt maga is emlegeti MÀndyt, aki sajÀtos, k¡l´n(c) vilÀgot teremtett magÀnak àa
mozijaival, szÁn¢szek neveivel. Nem az lenne itt lÂban?Ê
Meggyûzûd¢sem, hogy ugyanaz. Szeml¢letmÂdjÀt tekintve mindenk¢ppen, sût m¢g
ÁrÂi technikÀjukban is feltünû hasonlatossÀgokat v¢lek felfedezni. A Tandori-prÂza
olyan, mint amilyen ´n¢letrajzi n¢mafilmet
BuÄuel ¢s Brecht k¢szÁtett volna k´z´sen:
k¢pzettÀrsÁtÀsok szervezte snittsorozat ¢s magyarÀzÂ-elidegenÁtû feliratok elegye, az ´nfeltÀrÂ m¢lyl¢lektan jegy¢ben. M´g´tte pedig
az az ¢let¢rz¢s ¢s ÁrÂi szÀnd¢k, amelyet Tandori Dezsû Ágy ´sszegez: àMost amÃgy is az idûk
m¢ly¢n jÀrok. [...] JÂ lenne, ha az emberek kicsit
megkedveln¢k ezt a k´nyvemet, mondom feles¢gemnek. CsodÀlatosan elkalandozgathatn¢k... az idûk
m¢lyein.Ê
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Nem tudom, leÁrta-e mÀr valaki Tandorival kapcsolatban, hogy a mai magyar irodalomban û a homo scribens. Tandori Dezsûvel
kapcsolatban is elmondhatÂ, amit Wolfe-rÂl
Árt Malcolm Cowley, miszerint munkÀit tekintve àegyik sem reg¢ny a szÂ szokÀsos ¢rtelm¢ben;
ÁrÀsai a tudatos eml¢kek roppant tÀrhÀzai. [...]
M¢g fontosabb adat, hogy gondolkodÀsa szinte teljesen verbalizÀlt volt; ritkÀn kereste a szavakatÊ.
Tandori Dezsû ¢vtizedek Âta a kortÀrs magyar prÂza maga ÃtjÀt jÀrÂ ä eff¢le teljesÁtm¢ny¢t tekintve ¢rdemben m¢g alig-alig ¢rt¢kelt ä rendÁthetetlen pionÁrja. öjabb prÂzak´teteinek feltünû szÀma sejteti, hogy az elmÃlt ¢vtizedben fokozÂdÂ figyelemmel ¢s elszÀntsÀggal folytatja kÁs¢rleteit. Az ¢rtetlens¢g ¢s a visszhangtalansÀg idûrûl idûre nyilvÀn ût is elbizonytalanÁtja, de nem munkÀinak jelentûs¢g¢vel, hanem megismer¢s¡kkel
kapcsolatban. àKinek Árom ¢n ezt a k´nyvet? ä
t´preng legÃjabb k´tet¢ben. ä El¢gg¢ sok mindenbûl rakÂdik ´ssze. Nem lesz ez baj? [...] °S HA
NEM °RTIK! MI°RT, AMIT íROK, AZT °RTIK?Ê
A vÀlaszt nem kÁvÀnom elkapkodni, v¢g¡l
is az irodalmi kritika sem lÂverseny. Majd kider¡l. A folytatÀs minden bizonnyal segÁteni
fog ebben, ugyanis ez a mostani Tandori-k´tet àegy k´nyvpÀros elsû darabjaÊ.
SÀnta GÀbor

A DUPLACSAVAR LOGIKçJA
Korompay H. JÀnos: A àjellemzetesÊ irodalom
jegy¢ben. Az 1840-es ¢vek irodalomkritikai
gondolkodÀsa
Akad¢miaiäUniversitas, 1998. 548 oldal, 590 Ft
Korompay H. JÀnos munkÀja ä az I RODALOMTUDOMçNY °S KRITIKA sorozat Ãjabb k´tete ä a szÂ szoros ¢rtelm¢ben v¢ve alapkutatÀs. Nem csupÀn az¢rt, mert Àt- ¢s megrajzolja a mÃlt szÀzad negyvenes ¢veinek jelentûs kritikusairÂl alkotott k¢p¡nket, hanem
az¢rt is, mert lenyüg´zû az a forrÀsismeret,
amely alapjÀn mindezt megteszi. Az Erd¢lyi
JÀnostÂl, Bajza JÂzseftûl vagy Toldy Ferenctûl szÀrmazÂ bûs¢ges id¢zeteket finom ¢rz¢k-

kel ä azok metaforikÀjÀra is ¡gyelve ä ¢rtelmezik a kommentÀrok.
Az àÃjra¢rtelmez¢sÊ tekintet¢ben szÀmomra talÀn a Petûfi fogadtatÀst´rt¢net¢t vizsgÀlÂ
fejezet a legeml¢kezetesebb. Korompay a Petûfi-¢rtelmez¢sek egyik leggyakoribb elûfeltev¢s¢t tudatosÁtja: a kritikat´rt¢n¢sznek ugyanis ez esetben esze ÀgÀban sincs beles¢tÀlni a
Petûfi ÀllÁtotta àcsapdÀbaÊ, nem ¢rv¢nyes¡lnek reflexszerüen a k´ltû nagysÀgÀrÂl ¢s bÁrÀlÂinak igazsÀgtalansÀgÀrÂl be¢p¡lt n¢zetek. (398.)
A kritikat´rt¢neti monogrÀfiÀk k´z´tt Korompay munkÀja k´ztes helyet foglal el DÀvidhÀzi P¢ter Arany-k´nyve ¢s Csetri Lajos
EGYS°G VAGY KºL¹NBS°G? cÁmet viselû k´tetei k´z´tt. Ezt a k´ztes helyet v¢lem¢nyem
szerint nem csupÀn a kronolÂgia biztosÁtja,
hanem latens mÂdszertani kerete is. Egyfelûl ugyanis Korompay k´nyve a Csetri Lajos
Àltal vÀllalt àclose readingÊ elv¢vel rokon,
mÀsr¢szt DÀvidhÀzi eredm¢nyeit is kamatoztatja, amikor egy-egy ¢letmü kapcsÀn kritikai
normÀk feltÀrÀsÀra t´rekszik. A k¢t mÂdszer
persze remek¡l kieg¢szÁtheti ¢s ki is eg¢szÁti
egymÀst, k¡l´n´sen a korszak elm¢leti szint¢zis¢nek tekintett tanulmÀny: az EGY°NI °S
ESZM°NYI interpretÀciÂjÀban. A k´nyv eg¢sze
azonban m¢gsem a àszoros olvasÀsÊ logikÀja
szerint ¢p¡l fel: vagyis Korompay szÀmÀra
fontosabb egy kritikusi normarendszer t´bb
sz´vegen bemutathatÂ alakulÀsa, mint egyegy kritika vagy tanulmÀny k¡lsû ¢s belsû
kontextusÀnak feltÀrÀsa. Ennek eredm¢nyek¢pp az olvasÂ a k´tet v¢g¢n az egyes szerzûkh´z rendelhetû ÁrÀsok hosszas felsorolÀsa
helyett csupÀn n¢vmutatÂt talÀl. Ha valaki
p¢ldÀul konkr¢tan Henszlmann Imre: A
HELLEN TRAGOEDIA TEKINTETTEL A KERESZT°NY DRçMçRA cÁmü ¢rtekez¢s¢rûl szeretne
bûvebben tÀj¢kozÂdni, azt is megteheti: a keresett ÁrÀsrÂl alapos elemz¢st talÀl a HenszlmannrÂl szÂlÂ fejezet egyik alszekciÂjÀban.
çm a Henszlmann-¢letmü egy¢b r¢szleteire
t´rt¢nû sorozatos utalÀsok miatt valÂszÁnüleg
kedvet kap hozzÀ, hogy az ÁrÀst a teljes fejezet
ismeret¢ben ¢rtelmezze. Korompay munkÀja
olyan àk¢zik´nyvÊ, amely arra csÀbÁtja olvasÂjÀt, hogy ne k¢zik´nyvk¢nt hasznÀlja. Korompay egy¢bk¢nt nem szentel hosszas fejezeteket a kritikat´rt¢net-ÁrÀs mÂdszertani
elûfeltev¢seinek vizsgÀlatÀra, bÀr gyanÁtom,
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hogy az ¢vek sorÀn megvÀltozott a kritikat´rt¢net-ÁrÀs c¢lkitüz¢seit illetû elk¢pzel¢se. Egy
1980-ban publikÀlt tanulmÀnya szerint a kritikat´rt¢net-ÁrÀs feladata àa terminolÂgiai ´szszef¡gg¢sek megvilÀgÁtÀsa, mai felfogÀssal ¢s terminolÂgiÀval t´rt¢nû ´sszehasonlÁtÂ ¢rtelmez¢seÊ.
Mindez a most megjelent monogrÀfiÀban is
alapvetû ig¢nyk¢nt van jelen (k¡l´n´sen sz¢p
p¢ldÀja ennek a N°PK¹LT°SZET °S N°PESS°G
PETýFI °S ARANY LEV ELEZ°S°BEN cÁmet viselû
fejezet, ahol àn¢pszerüs¢gÊ ¢s a àn¢piess¢gÊ fogalmÀnak cizellÀlt elemz¢s¢re ker¡l sor!), Àm
az id¢zett maximÀt mÀr hiÀba kerestem. TalÀn az¢rt, mert a szerzû ma mÀr Ãgy lÀtja,
hogy a kritikat´rt¢net-ÁrÀs feladata a terminolÂgiai ´sszef¡gg¢sek megvilÀgÁtÀsa, mai
felfogÀssal ¢s terminolÂgiÀval t´rt¢nû ´sszehasonlÁtÂ ¢rtelmez¢se is. De nem csupÀn ez.
°s hogy mi minden m¢g, arra az is utal, hogy
Korompay kitÀgÁtja az alcÁmben szereplû irodalomkritikai szÂ jelent¢s¢t, mely Ágy nem csupÀn bÁrÀlatot, hanem irodalomszeml¢letet ¢s
(szÀmomra kev¢sb¢ ¢rtelmezhetû mÂdon)
cselekvû gondolkodÀst, kezdem¢nyezû felfogÀst is jelent (12.). A kritikat´rt¢net-ÁrÀsrÂl
alkotott elk¢pzel¢se hol nyÁlt, hol burkolt formÀban DÀvidhÀzi P¢ter elgondolÀsÀval rokon, aki Arany-k´nyv¢ben Ágy fogalmaz: a
kritikat´rt¢net-ÁrÀs a normafeltÀrÀs tudomÀnya.
Felt¢tlen¡l fontosnak tartom megjegyezni: amikor a DÀvidhÀzi ¢s Korompay gondolkodÀsmÂdja k´z´tti hasonlÂsÀgot emlegetem, nem hagyom figyelmen kÁv¡l azt a
t¢nyt, hogy az IrodalomtudomÀnyi Int¢zetben hosszÃ ¢vek Âta mühelymunka folyik. A
mühelymunka egyik sajÀtossÀga pedig ¢ppen
az, hogy egy-egy gondolatmenetre nem felt¢tlen¡l ¢rv¢nyesÁthetû a copyright elve. Korompay monogrÀfiÀjÀban szÀmomra azok
voltak a legizgalmasabb r¢szek, ahol az ilyen
tÁpusÃ (elk¢pzel¢sem szerint szem¢lyes) tapasztalatok az irodalomt´rt¢net-ÁrÀsra vonatkozÂ mÂdszertani k¢rd¢sfeltev¢shez vezettek.
Erre vonatkozÂan az egyik legszebb p¢lda az
1847-ben megjelent EGY°NI °S ESZM°NYI cÁmü tanulmÀny szerzûs¢g¢t vizsgÀlÂ szakasz.
A mü ugyanis Erd¢lyi JÀnos ¢s Henszlmann
Imre k´z´s munkÀja. Az irodalomt´rt¢netÁrÀs ¢s a filolÂgia szÀmÀra persze tisztÀzandÂ
k¢rd¢s: melyik¡k¢ ¢s mennyiben? Korompay
eg¢sz¢ben v¢ve nem utasÁtja el a k¢rd¢sfelte-

v¢st, sût megprÂbÀl rÀ vÀlaszolni. De magÀt
a vÀlaszt m¢g jÂ n¢hÀny k¢rd¢ssel elûzi meg:
àVajon a megsz´vegez¢s egyet jelent a szerzûs¢ggel?
Fûleg ha, mint tudjuk, sokat tanultak egymÀstÂl...
Melyik¡k publikÀlt elûsz´r a k¢rd¢ses tÀrgyk´rben,
a k´z´s munka sorÀn melyik¡k tette meg szÂban
ugyanezt (immÀr ellenûrizhetetlen¡l a kutatÀs szÀmÀra)?Ê (267.)
Az elûbbieket figyelembe v¢ve ugyancsak
DÀvidhÀzi tanulmÀnyaira eml¢keztet az az
ig¢ny, hogy Korompay a reformkor utolsÂ
¢vtized¢t mint ´nÀllÂ kritikat´rt¢neti korszakot hatÀrozza meg. Ezt az ´nÀllÂsÀgot Korompay szerint a k¢pzûmüv¢szetek ¢s a Hegelig terjedû eszt¢tika alaposabb megismer¢se teszi lehetûv¢, mely Ãj dimenziÂkat nyit az
irodalomszeml¢let, elsûsorban a Winckelmann klasszicista felfogÀsÀt bÁrÀlÂ kritika szÀmÀra. MÁg az Athenaeum triÀszÀbÂl csupÀn
Toldy Ferencnek volt alkalma bejÀrni EurÂpÀt, addig a Korompay Àltal vizsgÀlt kritikusi
nemzed¢k tagjai: Pulszky Ferenc, Henszlmann Imre ¢s Erd¢lyi JÀnos mÀr szem¢lyes
müv¢szett´rt¢neti ¢lm¢nyekre ¢s tapasztalatokra ¢pÁthett¢k müvelts¢g¡ket. Az Ãj Ázl¢s
kiterjesztette a k´ltûi ÀbrÀzolÀs tÀrgyait, megsz¡ntette az antikvitÀsbÂl ´r´k´lt stÁlusnemek
szigorÃ elk¡l´nÁt¢s¢t. Korompay a korszak
k´zponti kategÂriÀjÀnak a àjellemzetestÊ tekinti, mely Henszlmann szÂtÀrÀbÂl szÀrmazik.
Henszlmann felfogÀsa szerint az alkotÀs
egyedis¢ge felismerhetû ¢s megk¡l´nb´ztethetû nyomot hagyott az egyes n¢pekrûl az
utÂkor szÀmÀra (12.).
A Korompay Àltal feltÀrt kritikusi normarendszer ä akÀrcsak DÀvidhÀzinÀl ä szoros
´sszef¡gg¢st sejtet a l¢lektani ¢rtelemben vett
szerep (p¢ldÀul Bajza eset¢ben 22.) ¢s a szem¢lyis¢g egy¢b, jellegzetes jegyei k´z´tt. TalÀn ¢rthetûbb¢ vÀlik Korompay eszmefuttatÀsÀnak l¢nyege, ha felid¢zem a Toldy-¢rtelmez¢s egyik r¢szlet¢t. Tudjuk, hogy Toldy,
aki egy ideig a cenzori teendûket is bet´lt´tte, az idûh´z ¢s a helyhez alkalmazkodva
mindig mÀsk¢pp nyilatkozott a cenzÃra sz¡ks¢gess¢g¢rûl. Korompay szerint mindez arra
enged k´vetkeztetni, hogy Toldy a kompromisszumok embere volt (48.). A k´vetkezû oldalon viszont arrÂl olvashatunk, mik¢nt legitimÀlhatja a t´rt¢netis¢g magasabb rendü n¢zûpontja a kompromisszumokra t´rekvû magatartÀsformÀt. Ezt az¢rt tartom fontosnak,
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mert Korompay itt olyasvalamit ¢rint, ami az
irodalomt´rt¢n¢sz szÀmÀra alaptapasztalat:
ugyanis felett¢bb ritka dolog, hogy valaki
idûh´z ¢s helyhez k´t´tten ne vÀltoztasson az
elgondolÀsÀn, legyen szÂ akÀr Toldy Ferencrûl, Bajza JÂzsefrûl, Korompay H. JÀnosrÂl
vagy emez ÁrÀs szerzûj¢rûl. A k¢rd¢s, amelyre
vÀlaszolni prÂbÀlunk ä gyakran m¢g akkor is,
ha k¢telyeink vannak a vÀlaszlehetûs¢geket
illetûen ä nagyjÀbÂl Ãgy vetûdik fel: X.
mennyiben vÀltoztatott eddigi (ebben a pillanatban homog¢nnek tekintett) elgondolÀsÀn? Minek a hatÀsÀra tehette ezt? A mÀsodik
k¢rd¢sre adhatÂ vÀlasz ÀltalÀban a szem¢lyes
¢s intellektuÀlis kapcsolatok sz´vev¢nyes hÀlÂjÀt tÀrja el¢nk, Ãgyhogy adatok hiÀnyÀban
gyakran k¢nytelenek vagyunk megel¢gedni
az elsûvel. Ezt teszi Korompay is, amikor azt
Árja: àEz a nyilatkozat a korÀbbi felfogÀs r¢szleges
bÁrÀlatÀt jelentette.Ê (33.) Amennyiben valaki
tÃlzottan gyakran ¢s nem csupÀn r¢szlegesen
vÀltogatja a felfogÀsÀt (ennek megÀllapÁtÀsa
az irodalomt´rt¢n¢sz rokonszenv¢n ¢s arÀny¢rz¢k¢n mÃlik!), akkor k´nnyed¢n felmer¡lhet vele szemben az inkoherencia vagy a tÃlzott àkompromisszumk¢szs¢gÊ vÀdja. Quentin Skinner ä a politikai eszmet´rt¢n¢sz szemsz´g¢bûl ä ezzel kapcsolatban ezt Árja: à...valamely gondolkodÂ c¢ljai ¢s eredm¢nyei annyira
szerteÀgazÂak, hogy a legelszÀntabb exeg¢tÀk sem
k¢pesek rendet teremteni benn¡k. Ilyenkor fordÁtanak egyet a mÀr jÂl ismert t´rt¢neti k¢ptelens¢gen:
az elmarasztalÀs most a rendszer hiÀnya miatt jÀr
ki a klasszikus szerzûnek.Ê ögy lÀtom, hogy Korompay kritikat´rt¢n¢szi ÀllÀspontja tÃll¢p
Skinner kijelent¢s¢n, ¢s a àduplacsavarÊ logikÀjÀra ¢p¡l. A àcsavarÊ l¢nyeges eleme egy
olyan jÂl strukturÀlt szem¢lyis¢g, akiben minden mindennel ´sszef¡gg. A àrendszer hiÀnyaÊ itt mÀr a rendszer koherens r¢sze lehet.
Toldy nem gondolkodik rendszerszerüen, tehÀt Toldy gondolkodÀsmÂdja olyan rendszer,
melynek karakterisztikus jegye a àrendszertelens¢gÊ.
A kritikusokon szÀmon k¢rt szervesen kidolgozott egys¢ges rendszer ä az ¢n elk¢pzel¢sem szerint ä tÃlsÀgosan normatÁv ig¢ny.
K¡l´n´sen igaz ez a Bajza JÂzsef ¢s Henszlmann Imre vitÀjÀt feldolgozÂ fejezetre. A pol¢mia a francia romantikus drÀma ¢s Shakespeare megÁt¢l¢se k´r¡l zajlott, ¢s mint Korompay emlÁti, k¢t nemzed¢k korszakvÀltÀsÀ-

nak dokumentuma (112.). Korompay kutatÀsainak k´sz´nhetûen felett¢bb izgalmas dolog der¡l ki kettej¡k pÀrbesz¢d¢rûl. A nyÁlt
pol¢mia mellett ugyanis a rejtett pol¢mia jelenl¢t¢vel is szÀmolnunk kell, amely Bajza Àln¢ven Árt szÁnibÁrÀlataibÂl bontakozik ki. RÀadÀsul amikor Henszlmann szÀmon k¢ri BajzÀn a àguerillahÀborÃtÊ, akkor Bajza az Àln¢ven Árt publikÀciÂkat nemes egyszerüs¢ggel
nem l¢tezûknek k´nyveli el (129.). Korompay ennek kapcsÀn felhÁvja figyelm¡nket az
Àln¢vhasznÀlat korabeli jelentûs¢g¢re ¢s k´vetkezm¢nyeire, valamint arra is, hogy Bajza
vÀltozÂ szempontÃ ¢s v¢gkicseng¢sü megnyilatkozÀsai nehezen csoportosÁthatÂk az Àlnevek szerepk´rei szerint: legfeljebb annyi ÀllapÁthatÂ meg, hogy àKeveÊ semmi engedm¢nyt nem tesz Henszlmann-nak, mÁg àSzebekl¢biÊ n¢zetei jÂval sz¢lesebb skÀlÀn mozognak (126.). Korompay szerint Bajza sajÀt
logikÀjÀnak Àldozatak¢nt Henszlmann-nal
szemben nemcsak ´nmagÀval, hanem a t¢nyekkel is ellentmondÀsba ker¡lt. NyÁlt vÀlasza szerint sem û, sem az Athenaeum nem bocsÀtkozott vitÀba ellenfel¢nek korÀbbi megnyilatkozÀsaival. Vagyis ezzel û maga teremti
meg az alapot arra, hogy irodalomkritikÀnk
t´rt¢nete mindeddig nem vette figyelembe a
Magyar JÀt¢kszÁni KrÂnika Henszlmann-nal
kapcsolatos dokumentumait (130.), az Àln¢ven Árt bÁrÀlatokat. Mindehhez egyetlen hozzÀfüznivalÂm (vagy inkÀbb k¢rd¢sem) volna:
vajon nem lehets¢ges, hogy Bajza a penzumszerü szÁnhÀzi kritika ¢s az elm¢leti ¢rtekez¢s
k´z´tt megl¢vû k¡l´nbs¢get ¢rz¢keli akkor,
amikor nem adja a nev¢t a Henszlmann-nal
szemben viselt àguerillahÀborÃhozÊ? Mert valÂban igaz: Bajza kijelent¢sei ànem szervesen kidolgozott egys¢ges rendszerbûl fakadnak; inkÀbb
t´bbsz´r´sen k´t´tt helyzetbûl k´vetkezû alkalmi
megnyilatkozÀsok, s nem egy irÀnyba mutatÂ, ellentmondÀs-mentesen ´sszegezhetû, r¢sz Àltal eg¢szt
elûlegezû gondolatokÊ. (126.) De vajon felt¢tlen¡l ilyen ä ¢s csak ilyen ä a jÂ szÁnikritikus?
Ha Henszlmann elm¢leti m¢rc¢j¢vel m¢rj¡k,
akkor Bajza minden bizonnyal alulmarad.
MÀsr¢szrûl az is tagadhatatlan, hogy mai kritikuseszm¢ny¡nknek (szem¢ly szerint az
eny¢mnek is!) sokkal jobban megfelel a csendes Henszlmann, mint Fenyû IstvÀn monogrÀfiÀjÀnak hûse: az irodalom respublikÀjÀ¢rt
k¡zdû Bajza. TalÀn nem v¢letlen az sem,
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hogy ¢ppen az utÂbbi ¢vekben jelentek meg
olyan ÁrÀsok, amelyek valÂszÁnüleg nem n´velt¢k Bajza àn¢pszerüs¢gi index¢tÊ.
ögy gondolom, kritikat´rt¢neti monogrÀfiÀink nem csupÀn arrÂl a n¢hÀny szÀz ¢vrûl
mondanak el sokat, melynek feldolgozÀsÀra
vÀllalkoztak, hanem arrÂl a hÃsz ¢vrûl is,
amelyben megsz¡lettek. Az, hogy milyennek
lÀtjuk az elmÃlt korok kritikusait, kritikÀit ¢s
kritikai vitÀit, gyakran arrÂl is Àrulkodik,
hogy milyennek szeretn¢nk lÀtni a sajÀtjainkat. Korompay H. JÀnos szerint az 1840-es
¢vek pol¢miÀit (r¢szben az Àln¢vhasznÀlatnak
k´sz´nhetûen) olyan szem¢lyesked¢s jellemezte, amely mÀr nem r¢sze az irodalomkritikÀnak, s a hazai vitakultÃra t´rt¢net¢be illeszkedve bizonyÁtotta azt, hogy nincs szÁnvonalas kritika szÁnvonalas ´nkritika n¢lk¡l (517.).
Korompay itt rem¢lhetûleg sokunk rem¢nyeinek ¢s vÀgyainak ad hangot. Viszont mÁg e
vÀgyunk megvalÂsul, addig el¢gg¢ rem¢nytelen¡l Ãgy fest, hogy a szem¢lyesked¢s aligha zÀrhatÂ ki a kritikai vitÀkbÂl. Sût lehets¢ges, hogy r¢sze a vita mechanizmusÀnak, ¢s
nem biztos, hogy akkor jÀrunk jÂl, ha kiselejtezz¡k az Àltalunk irodalomkritikÀnak minûsÁtett sz´veghalmazbÂl.
Egy korszak-monogrÀfia eset¢ben persze
k¡l´n´sen nagy sz¡ks¢g van bizonyos tÀrgyszükÁtû krit¢riumokra, azonkÁv¡l Korompay
H. JÀnos kritikat´rt¢neti monogrÀfiÀt Árt ¢s
nem kultuszt´rt¢netit, m¢gis van olyan fejezet,
ahol hiÀnyolom a kultuszt´rt¢neti szempontot. Ilyen p¢ldÀul a Toldy akad¢miai eml¢kbesz¢deit tÀrgyalÂ szakasz. DÀvidhÀzi kultuszt´rt¢neti munkÀjÀnak (I STEN MçSODSZºL¹TTJE) egyik tanulsÀga ¢ppen az, hogy a
kultikus ¢s kritikai nyelvhasznÀlat a kritikÀkban sem mindig k¡l´nÁthetû el egymÀstÂl
hermetikusan. Annyira nem, hogy m¢g Korompay H. JÀnos munkÀjÀba is bef¢rkûzik,
akire pedig egyÀltalÀn nem jellemzû a kultikus nyelvhasznÀlat. Amikor viszont azt olvassuk, hogy: àGyulai szerint Henszlmann hangoztatta elûsz´r az Ãjabb magyar kritika jelszavait ä
majd Korompay hozzÀteszi ä (amelynek legnagyobb arÀnyÃ munkÀjÀt ekkor Erd¢lyi v¢gezte el)Ê
(12.), akkor alighanem olyan kijelent¢ssel
van dolgunk, amelyet sem bizonyÁtani, sem
cÀfolni nem lehet, mivel r¢szletes tapasztalati
ellenûrz¢s¢re nincs mÂd. Igaz azonban, hogy
ezt nem Korompay H. JÀnos mondja, hanem

Gyulai PÀllal mondatja, mintegy megûrizve a
kellû distanciÀt ¢s egyÃttal felhatalmazva arra, hogy r´vidre zÀrja a Gyulai Àltal megkezdett gondolatsort.
A fent emlÁtett id¢zetet ä m¢g egyszer
hangsÃlyozom ä nagyÁtÂval kellett keresni a
k´tetben. P¢ldak¢nt is csupÀn az¢rt emlÁtettem, mert valÂban Ãgy gondolom, nagyon
neh¢z ¢les hatÀrvonalat hÃzni kultikus ¢s kritikai nyelvhasznÀlat k´z´tt, ¢s azt sem hiszem, hogy a kultikus kijelent¢sektûl v¢glegesen meg kellene vagy meg lehetne szabadÁtani a kritikÀt ¢s az irodalomt´rt¢net-ÁrÀst.
V¢g¡l ä de nem elûsz´r ¢s nem is utoljÀra! ä
¢n magam is vÀllalom a kultikus megfogalmazÀs bün¢t. Szerintem Korompay H. JÀnos
olyan k´nyvet Árt, amely az elk´vetkezendû
idûszakban megker¡lhetetlen lesz mindazok
szÀmÀra, akik a mÃlt szÀzad negyvenes ¢veinek magyar kritikusaival kÁvÀnnak majd foglalkozni. ýk pedig rem¢lhetûleg egyre t´bben lesznek, talÀn ¢ppen e k´nyvnek k´sz´nhetûen.
TÂth Orsolya

PROFçN °S/VAGY SZAKRçLIS
Kunszt Gy´rgyäKlein Rudolf: Peter Eisenman.
A dekonstruktivizmustÂl a foldingig
Akad¢miai, 1999. 170 oldal, 3980 Ft
A Kunszt Gy´rgy ¢s Klein Rudolf Àltal ´szszeÀllÁtott ¢s Árt k´tet korszakunk egyik legmarkÀnsabb ¢pÁt¢szegy¢nis¢g¢vel ismerteti
meg a magyar olvasÂt. Peter Eisenman manapsÀg a Yale egyetem vend¢gelûadÂja, a
Stanford egyetem hÁres elûadÀs-sorozatÀnak
meghÁvottja; tervei ¢s elk¢sz¡lt müvei (az
USA-ban vagy ¢ppen EurÂpÀban) az Ãgynevezett dekonstruktivista ¢pÁt¢szet meghatÀrozÂ
alkotÀsai.
Ennek az ¢pÁt¢szeti irÀnynak nem egyszerüen filozÂfiai vagy gondolati alapja a dekonstrukciÂ, azaz Derrida müvei, bÀr Kunszt
Gy´rgy alapos elemz¢seibûl megtudjuk, hogy
egy ideig szoros munkakapcsolat Àllt fenn az
¢pÁt¢sz (valamint mÀs ¢pÁt¢szek: B. Tschumi,
D. Libeskind) ¢s a filozÂfus k´z´tt. A Stan-
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ford honlapjÀnak (http://prelectur.stanford.
edu) megjegyz¢se szerint àDerridÀval analÂg
mÂdon, Eisenman sz´vegk¢nt k¢pzeli el a tervetÊ,
amely a jelk¢pz¢s ki nem merÁthetû jÀt¢kÀt
indÁtja be, ¢s ellenÀll minden v¢gsû, ´sszezÀrulÂ interpretÀciÂnak. Egyik legÃjabb elûadÀsÀban (Yale, 1999. februÀr 1.) blurred zonesnak
nevezi azt a r´gzÁthetetlen ¢s nem megragadhatÂ
k´ztes hatÀrait illetûen elmosÂdott ä t¢rk´zt, amely
felszÀmolja vagy inkÀbb megrendÁti az ¢pÁt¢szetet r¢gtûl fogva uralÂ szilÀrd k¢pzetrendszert. Ez a rendszer azzal kecsegtet, hogy vilÀgos t¢rbeli el- ¢s berendez¢st nyÃjt, alapot
¢s biztonsÀgot ad, minthogy pontosan kijel´li
az ember hely¢t ¢s viszonylatait.
Mit ¢s mi¢rt tesz az ¢pÁt¢sz, mik¢nt kell az
adott helyen valaminek fel¢p¡lnie a korszellemhez (Zeitgeist) igazodva? Erre a k¢rd¢sre
Eisenman ä ¢pÁt¢szk¢nt ä elutasÁtja a vÀlaszt,
mert az a v¢lem¢nye, hogy minden ilyen k¢rd¢s tÃlmutat vagy inkÀbb tÃlmegy az ¢pÁt¢szet Àltala ¢rtelmesnek tartott k´r¢n. (B ESZ°LGET°S ANDREW B ENJAMINNAL, in: REW ORKING E ISENMAN, London Academy Ed.,
1993.).
Az Eisenman-k´tet a k´vetkezû nagyobb
egys¢geket foglalja magÀban: a dekonstruktivizmus Àtt´r¢se az ¢pÁt¢szetben; Peter Eisenman ¢pÁt¢szete ¢s ¢pÁt¢szetelm¢lete; dekonstrukciÂ ¢s szakralitÀs; bÀlvÀnytalanÁthatÂ-e az ¢pÁt¢szet (ez utÂbbi Klein Rudolf
munkÀja).
A k´nyv k¢t alapvetûen elt¢rû ¢rtelmez¢st
ÀllÁt egymÀs mell¢, nem d´ntve egyik vagy
mÀsik helyess¢g¢rûl. Kunszt inkÀbb a sajÀtos
¢pÁt¢si gyakorlat ¢s elm¢let kialakulÀsÀt k´veti nyomon, mÁg Klein azt vizsgÀlja, hogy mi
mÂdon k¢pes az ¢pÁt¢szet mentesÁteni magÀt
a bÀlvÀnyok tisztelet¢tûl. Ez a bÀlvÀnytalanÁtÀs Klein szerint alapvetûen antiklasszikus
(¢rtsd: a klasszikus modern elleni). àSzimmetriaelleness¢ge, antiantropomorfizmusa ¢s ÀltalÀban
anyagelleness¢ge mind-mind ezt c¢lozzaÊ (114.).
Eisenman korai ¢p¡letei ä a àcardboard architectureÊ (36.) ä kÁs¢rletek voltak annak le¢pÁt¢s¢re, ami a modern ¢pÁt¢szetben tarthatatlannÀ vÀlt, s egyben az alakzatok iterÀciÂjÀnak, ism¢tlû sokszorozÀsÀnak prÂbÀi is. Timothy Neville-Lee Árja a B EYOND THE ORTHOGONAL: A DYNAMIC APPROACH TO ARCHI TECTURE (http://www. geocities. com) cÁmü ´szszefoglalÀsÀban, hogy a posztmodern logiku-

san k´vetkezett a modernista ¢pÁt¢szetbûl,
midûn az purista kezdeteit elhagyva mindinkÀbb ´nism¢tlû ¢s v¢gsû soron funkciÂtlan
irÀnyba csÃszott el. A posztmodern azonban
nem k¢pezett egys¢get, teret adott az egy¢ninek, elment a sz¢lsûs¢gekig, mik´zben szÀmot vetett az ¢pÁt¢szet t´rt¢net¢vel, ¢s egyben
Ãjra¢rtelmezte. A modern sok tekintetben
ideologikus bÀlvÀnyrombolÀsa idegen tûle.
El Liszickij korabeli drÀmai bejelent¢se a
bÀlvÀnyimÀdÀs v¢g¢rûl, amely utÀn mÀs ¢pÁt¢szetnek kell k´vetkeznie, ¢ppen a modern e
gesztusÀt fejezte ki. Liszickij persze nem volt
vak, hogy ne vette volna ¢szre Le Corbusier
(Mundaneum) terv¢nek jelentûs¢g¢t, lÀtta a
szakÁtÀst a àlakozÀs-architektÃrÀvalÊ. Egy ¢rdekes megjel´l¢st hasznÀlt, a àlÀtvÀnyarchitektÃrÀtÊ, Àm a lÀtvÀnyelvüs¢get a j´vendû orosz
¢pÁt¢szet nev¢ben mint eszt¢tizÀlÀst utasÁtotta
el. Ugyanakkor ez az orosz ¢pÁt¢szet, amely
Le Corbusier formavilÀgÀban az euklideszi
geometria redukcionizmusÀt ¢s eszt¢ticizmusÀt lÀtta ¢s kritizÀlta, mÀs utat keresett. (à...sÁk,
kocka, g´mb, henger. Le Corbusier klasszikus, akinek formavilÀga az euklideszi geometriÀ¢, a hÀrom
orthogonÀlis koordinÀta v¢ges vilÀgaÊ ä El Liszickij: I DOLE UND I DOLV EREHRER, in: PROUN
UND W OLKENBºGEL, Verlag der Kunst, 1977.)
Nem lehet feladatunk, hogy tovÀbb k´vess¡k a modern ¢pÁt¢szet belsû mozgÀsait,
pusztÀn az¢rt t¢rtem ki rÀ, mert Kunszt
Gy´rgy elemz¢se a svÀjci ¢pÁt¢sz, B. Tschumi
kapcsÀn maga is visszatekintett a Wohnbau
und Schaubau, a lakozÀs ¢s a szeml¢l¢s ¢pÁt¢szet¢nek korszakos vitÀjÀra a hÃszas ¢vekben.
Elemezte azt a sajÀtos viszonyt, ahogy a
posztmodern ¢pÁt¢szet visszanyÃlt az orosz
avantgarde müv¢szet¢hez. (Ez nÀlunk is ismerûs, gondoljunk csak Bachman GÀbor ¢s
Rajk LÀszlÂ müveire.) Tschumi Parc de la Vilette-beli ¢p¡letegy¡ttese tudatosan ¢lt az
orosz konstruktivizmus formaelemeivel, mint
id¢zhetû k¢szlettel. à...hangsÃlyozta, hogy konstruktÁv formÀi semmit sem jelentenek; megel¢ged¢ssel konstatÀlta viszont, hogy ez a jelent¢sn¢lk¡lis¢g a szeml¢lûkben a lehets¢ges jelent¢sek
v¢gn¢lk¡lis¢g¢t vonja maga utÀn. Az Àltala produkÀlt ¢pÁt¢szetet elt´k¢lten poszthumanista architektÃrÀnak deklarÀlta, amely ä a posztmodernekkel
sz´ges ellent¢tben ä elvet minden hagyomÀnyos ¢pÁt¢szeti szimbÂlumot...Ê (20.) Ez az a terv, amelynek kivitelez¢sekor Tschumi egy¡tt dolgozott
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DerridÀval ¢s Eisenmannal; k´z´s alapk¢nt
szolgÀlt a filozÂfusnak a platÂni khÂrÀt mint
t¢rbelies¡l¢st elemzû ÁrÀsa, ¢s ezutÀn, 1986ban jelent meg DerridÀnak a POINT DE FOLIE
ä MAINTENANT L'ARCHITECTURE cÁmü ÁrÀsa.
Ez az ÁrÀs t´bb irÀnyban is megvilÀgÁtÂ;
egyr¢szt megmutatja a filozÂfus azon igyekezet¢t, hogy most az architektÃrÀn kereszt¡l
talÀlja meg azt a pontot, azt a helyzetet,
amelybe az ember, az ember lakozÀsa, t¢rk¢pz¢se a modernitÀs folytÀn ker¡lt. Derrida Tschumi müv¢t elemezve szekvenciÀkrÂl,
nyÁlt szerialitÀsrÂl, narrativitÀsrÂl, egyfajta dramaturgiÀrÂl ¢s koreogrÀfiÀrÂl besz¢lt. D´ntû
a t¢rk¢pzû elemek v¢gtelen szÀma, amelylyel megakadÀlyozza a t¢r bezÀrulÀsÀt, megfosztja attÂl a lehetûs¢gtûl, hogy valami alapra menjen vissza. Az architektonikus kinyÁlik
az esem¢nynek, a le nem zÀrulÂ mozgÀsnak,
gÀtolva ezzel az ember biztos helyzetfelm¢r¢s¢t
¢s t¢rbeli orientÀciÂjÀt. Ezzel megrendÁti az architektÃra ûsi ig¢ny¢t. Derrida Ágy fogalmaz:
àAz architektÃrÀnak kell hogy ¢rtelme legyen,
amelyet meg kell jelenÁtenie (pr¢senter) ¢s ennek
folytÀn jelent¢shez kell segÁtenie (signifier). Ennek
az ¢rtelemnek a szignifikÀns ¢s szimbolikus ¢rt¢ke
kell hogy uralja az ¢pÁt¢szet struktÃrÀjÀt ¢s szintaxisÀt, formÀjÀt ¢s a funkciÂjÀt.Ê (In: W. Welsch
[kiad.]: W EGE AUS DER MODERNE, Acta Humaniora, 1988.) Majd ennek az ¢rtelemnek
az architektÃra vonatkozÀsÀban k¡lsû, arch¢
¢s alapozÂ jelleg¢re ¢s az ¢rtelem szabta
transzcendencia ¢s c¢lszerüs¢g rajta tÃlfutÂ
jelleg¢re utalt. Heidegger ÁrÀsa szerinte nem
jelentett kiutat, nem vitt v¢gbe dekonstrukciÂt (BAUEN, W OHNEN, DENKEN), hanem ker¡lû Ãton visszaÀllÁtotta az ¢pÁt¢szetet ki¡resÁtû
hierarchiÀt ¢s hieratikÀt, a szent h¡letikÀjÀt,
vagyis mindazt, amit a dekonstruktivista ¢pÁt¢szet megrendÁteni kÁvÀn.
Ennek az Ãj szintaxisnak az elsû prÂbÀi
azok a House-ok voltak, amelyek a generatÁv
grammatika modellje szerint azt a k¢rd¢st
vizsgÀltÀk, àhogy mik¢nt lehet ¢p¡leteket generÀlni r¢szben bizonyos szerkezeti rendszerelemek
cser¢lget¢se r¢v¢n, r¢szben pedig bizonyos, e rendszereken bel¡l v¢gbevitt transzformÀciÂk segÁts¢g¢velÊ (35.). Ezekkel a tervekkel foglalkozik
William T. Willioughby a FOUNDING NIETZSCHE IN THE FIN D'OUT HOUS cÁmü ÁrÀsÀban (http://www.sead.kent.edu): megÀllapÁtja, hogy ezek a hÀzak teoretikus prÂbÀk, ex-

perimentumok, amelyek nem is szÀmoltak az
¢pÁt¢ssel, vagy ha igen, akkor alig voltak tekintettel az ¢pÁttetû szÀnd¢kaira ¢s kÁvÀnalmaira. Id¢zi Eisenman alapvetû fordulatÀt:
az ¢pÁt¢szet indÁtÂ aktusa nem mÀs, mint
diszlokÀciÂ, a vonatkozÀsi rendszernek a megrendÁt¢se ¢s kimozdÁtÀsa. HOUSE OF CARDS
cÁmü k´tet¢ben (Oxford U. P., 1987) Eisenman k¡l´nbs¢get tett architektÃra ¢s ¢pÁtm¢ny k´z´tt, illetve szembeÀllÁtotta ûket. Az
utÂbbi institucionÀlis jelleg¢t hangsÃlyozta,
mÁg az architektÃra fenntartja processzuÀlis,
kifejlû (process of becoming) jelleg¢t, amely v¢gsû soron kritika alÀ vonja az int¢zm¢nyes¡l¢st, dekomponÀlja az elemeket. Errûl a tervrûl
¢s megnevez¢s¢rûl (v´. 42.) a kenti tanÀr
megÀllapÁtja, hogy mÀr a n¢v is talÀnyos,
megfejt¢sre szorul ä a v¢gsû igazsÀg tÀvoll¢t¢ben a magÀt jell¢ tevû hÀz processzuÀlis,
melynek sorÀn à´nn´n kompozÁciÂjÀt dekomponÀlja, hogy lehetûv¢ tegye ´nn´n alakulÀsÀtÊ (Willioughby). Eisenman sajÀt kifejez¢se szerint
ez az architektÃra object-in-process, amely teret
ad egy v¢g n¢lk¡li folyamatnak, ahol nincs
semmi sem jelen vagy tÀvol, ahol nincs hatÀr
¢sz ¢s ûr¡let k´z´tt, ahol ¢ppen àbetween art
and follyÊ (Eisenman: AMERICAN ARCHITECTURE, in: American Design Profile 55. szÀm 1/2.
1985) vagyunk, vagyis abban a k´ztes t¢rben,
ahol az ember az ÀllandÂ ´n-magÀn-tÃljutÀs
nietzschei k¢nyszere alÀ ker¡l. Kunszt Gy´rgy
¢ppen ezt tartja Eisenman legeredetibb l¢p¢s¢nek: àa k´ztes a k´ztess¢g, a ÏbetweenÎ ¢pÁt¢szeti
koncepciÂjÀnak megteremt¢s¢tÊ (91.). ¹sszegzû
megÀllapÁtÀsa pedig a k´vetkezû: àolyan ¢pÁt¢szetet koncipiÀljunk, amely nem (vagy nem csak)
egy elveszett igazsÀg ÀlmÀt fogja Àt, hanem a ma
t¢nyszerüen valÂsÀgos, ÏigazÎ instabilitÀsokat ¢s
diszlokÀciÂkat is. így az abszencia, az instabilitÀs
¢s a diszlokÀciÂ az eisenmani dekonstruktivizmusfelfogÀs l¢nyegi jellemzûiv¢ vÀlnakÊ (92.).
Persze nincs abban semmi meglepû, hogy
¢pÁt¢szek figyelnek a filozÂfiÀra, hiszen mÀr
Vitruvius is a filozÂfusok meghallÀsÀra intette az ¢pÁt¢szeket. A Libeskind ¢s Derrida k´z´tt kialakult munkakapcsolat sorÀn j´tt l¢tre
ennek az ¢pÁt¢szetnek egy mÀsik hÁres dokumentuma (lÀsd ehhez 101ä102.) ¢s az errûl
szÂlÂ besz¢lget¢s, amely hasonlÂ probl¢mÀkat vetett fel. Libeskind tanulmÀnya a BETWEEN THE LINES (in: RADIX-MATRIX ARCHITEKTUREN UND SCHRIFTEN, kiad. A. M. M¡l-
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ler, Prestel, 1994), amelyben a Berlin MÃzeum Ãj szÀrnya kapcsÀn jegyezte meg, hogy a
J¡disches Museum nem imitÀlhat kultÃrÀt, el
kell tÀvolÁtania a k´z´ns¢get, a d´nt¢s helyzet¢be kell k¢nyszerÁtenie. Mint Árja, a mÃzeum egy
ür/¡ress¢g/hiÀny (void/Leere) k´r¢ kell hogy
¢p¡lj´n, melyet a lÀtogatÂ m¢r fel, s eszerint
k¢pes az megjelenni/jelen lenni az ¢p¡letben.
A void legtisztÀbban mutatja a stabilitÀs hiÀnyÀt, a helyrehozhatatlan idû-t´rt¢nelem-t¢rk´zt, ami lÀthatÂvÀ ¢s àolvashatÂvÀÊ vÀlik az
¢p¡leten, de elfed¢s¢re nem alkalmas semmi.
A mÃzeum nem t´lti be int¢zm¢nyes funkciÂjÀt, hanem maga teremti meg azt a lehetûs¢get, hogy a teljess¢ggel bizonytalannÀ vÀlt emberi egzisztencia (insecuritas humana) ebbe a
t¢rbe vetve ´nmagÀra/´nmagÀhoz talÀljon.
(Magam, amikor ez ¢v mÀjusÀban bejÀrhattam az ¢p¡letet, sajÀt bûr´m´n ¢reztem ennek a feladatnak a sÃlyÀt. Ugyanakkor k¢nyszerüen felmer¡l az emberben, hogy a dekonstruktivizmus elker¡li-e a lÀtvÀnyelvüs¢get,
nem lesz-e sz¡ks¢gk¢ppen maga is Schaubau.)
A k´nyvbûl az is kider¡l, hogy Eisenman
a nyolcvanas ¢vek v¢g¢tûl inkÀbb egy mÀsik
gondolkodÂra hallgatott, nevezetesen Gilles
Deleuze-re. Kunszt Gy´rgy p¢ldaadÂ pontossÀggal tÀrja fel az elm¢let ¢s az ¢p¡lettervek
egymÀst ÀthatÀsÀt. Deleuze pli/Falte/folding/hajtÀs vagy redû gondolata meghatÀrozÂ a kilencvenes ¢vek müveiben. Deleuze
elûtt mÀr Maurice Merleau-Ponty feltÀrt egy
ilyen gondolati fordulatot, amit A LçTHATñ
°S A LçTHATATLAN cÁmü k´tetben szereplû
egyik munkajegyzete jÂl megvilÀgÁt: àFel kell
adnunk a kauzÀlis gondolkodÀst, amely a k´vetkezûk¢ppen jÀr el mindig: a vilÀgra kÁv¡lrûl pillant,
egy koszmotheorosz ÀllÀspontjÀrÂl, majd ettûl elvÀlaszthatatlan az antit¢zis, azaz a reflexiÂ Àltal
Ãjra felvett ellenmozgÀs, amely a k¡lsû szeml¢l¢stûl
nem elvÀlaszthatÂ ä magamat nem gondolhatom el
t´bb¢ az objektÁv t¢rbelis¢g ¢rtelm¢ben vett vilÀgban, ez ugyanis arra futna ki, hogy magamat t¢telezem, ¢s mintegy Ãgy rendezkedem be, mint egy
¢rdekmentes ego.Ê (W. Fink Verlag, 1986, kiad. R. Giuliani ¢s B. Waldenfels.) Majd kijelenti, hogy a k¡lsû szeml¢lû ¢s ¢rdek n¢lk¡li
pozÁciÂ ellen¢ben egy olyan magÀban foglalÂ/k´r¡l´lelû l¢tfelfogÀst kell elûnyben r¢szesÁten¡nk, amely ¢szleli, hogy a l¢t mindenkor
rÀnk hajlik, el- vagy inkÀbb befed, azaz nincs

olyan k¡lsû pozÁciÂ, ahonnan s¢rtetlen¡l
szeml¢lûdhetn¢nk, ahonnan az eg¢sz Àttekinthetû lenne. Ez a pli/Falte/redûzet, amely
a jelenlevû nem teljes jelenl¢t¢t, a megjelenû
aspektus-sokf¢les¢g¢t fejezi ki. KÁs¢rlet ez a
rÀk´vetkez¢s logikÀjÀnak megrendÁt¢s¢re, s
egyben lehetûs¢g a felelûss¢g, az ember felelûss¢g¢nek visszav¢tel¢re. Nem feledhetû,
hogy Merleau-Ponty, de ¢ppÁgy Derrida indulÀsa sem k¢pzelhetû el a husserli fenomenolÂgiÀval valÂ szÀmvet¢s n¢lk¡l, mert Husserl volt az, aki a naiv racionalizmus (objektivizmus) kritikÀjÀt elsûk¢nt megfogalmazta,
s û volt az, aki AZ EURñPAI TUDOMçNYOK VçLSçGA cÁmü müv¢ben a k´vetkezût Árta: àAz
ÏobjektÁv mÂdon igazÎ ¢s az Ï¢letvilÀgÎ paradox
egymÀsra vonatkoztatott mozzanatai talÀnyossÀ teszik mindkettû l¢tmÂdjÀt. Az igazi vilÀg valamennyi
¢rtelme, benne a sajÀt l¢t¡nk is: ¢ppen ez vÀlik talÀnyossÀ. A tisztÀzÀsi kÁs¢rletek sorÀn, a felmer¡lû
paradoxonok lÀttÀn egyszer csak tudatossÀ vÀlik
benn¡nk eg¢sz eddigi filozofÀlÀsunk talajtalansÀga. Hogyan lehet¡nk most valÂban filozÂfussÀ?Ê
(Atlantisz KiadÂ, 1998, ford. Mezei B. ¢s mÀsok, 169.) MÀr Husserl vÀlasza is a hagyomÀnyos logika (formÀlis logika) kritikÀja volt. Az
ezt k´vetû gondolkodÀs mÀs ¢s mÀs metszetben, de ennek a talÀnynak a filozÂfiai megfogalmazÀsÀn fÀradozik, ¢s a filozÂfusokra figyelû
¢pÁt¢sz ugyancsak hallja ezt.
Kunszt l¢nyegi ¢s megvilÀgÁtÂ erejü ÀllÁtÀsa a k´vetkezû: àha a dekonstruktivista filozÂfia
a negatÁv teolÂgia (egyik) aktuÀlis formÀja, akkor
a dekonstruktivista ¢pÁt¢szet sem egy¢b, mint a szakrÀlis ¢pÁt¢szet (egy) aktuÀlis formÀja... szekularizÀlt
szakrÀlis ¢pÁt¢szetÊ (99.).
TalÀn ÃjjÀsz¡let¢s r¢szesei vagyunk, ¢s a
krÁzis utÀn, az emberi vonatkozÀsrendszer
egy¢rtelmüs¢g¢nek megrend¡l¢se utÀn ker¡lû Ãton az ¢p¡let ism¢t elûre nem r´gzÁthetû
helyet ad az embernek ¢s az isteninek, s ebben a t¢rben k´zel van a profÀn ¢s a szakrÀlis,
csak nem eleve eld´nt´tt mÂdon. Ahogy
Theodor Hetzer Árta 1946-ban, halÀla elûtt
n¢hÀny h¢ttel az itÀliai ¢pÁt¢szet kapcsÀn: àaz
itÀliaiak szakrÀlis ¢lete nem k¡l´nb´zik l¢nyegileg
a profÀntÂl, csak fokozÂdÀsrÂl/meghaladÀsrÂl (Steigerung) van szÂ, ez¢rt aztÀn a profÀn r¢szese lehet
a szakrÀlisnakÊ. (I TALIENISCHE ARCHITEKTUR,
Urachhaus Verlag, 1990.)
BacsÂ B¢la
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HOGYAN LEHETS°GES?
LEHETS°GES-E
EGYçLTALçN? (°S HA NEM,
AKKOR M°GIS HOGYAN
CSINçLJUK?)
Immanuel Kant: Prolegomena
FordÁtotta: John °va ¢s Tengelyi LÀszlÂ
Atlantisz, 1999. 175 oldal, 1295 Ft
Immanuel Kant: Az erk´lcs´k metafizikÀjÀnak
alapvet¢se
Ber¢nyi GÀbor fordÁtÀsÀt Àtdolgozta, a jegyzeteket
´sszeÀllÁtotta, a bevezet¢st, a sz´vegelemzû ´sszefoglalÀsokat ¢s a befejezû kitekint¢st Árta Tengelyi LÀszlÂ
Raabe Klett KiadÂ, 1998. 82 oldal, Àr n¢lk¡l
Immanuel Kant: A gyakorlati ¢sz kritikÀja
FordÁtotta: Papp ZoltÀn
Ictus, 1998. 195 oldal, 1200 Ft
Immanuel Kant: Az Át¢lûerû kritikÀja
FordÁtotta: Papp ZoltÀn, k¢sz¡lt: 1996ä97-ben
Ictus, ¢. n. 445 oldal, 1590 Ft
K´sz´net a Holmi szerkesztûinek! Ha nincs a
feladat, biztosan nem szÀnom rÀ magam,
hogy v¢gigolvassam az utÂbbi ¢vekben magyarul megjelent Kantokat. Mit feladat? °lvezet! A szerzû jÂ, a sz´vegek sem rosszak, a
fordÁtÀsok k´z´tt meg vannak egyenest kivÀlÂak. Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt persze nem
k´nnyü recenziÂt Árni, hiszen ha majdnem
minden t´k¢letes, mibe k´ss´n bele szeg¢ny
recenzens?
Ha a fenti sorrendben ä az eredeti megjelen¢s idûrendj¢ben tÀrgyalom a müveket,
mÀr az elej¢n bajban vagyok: az Atlantisz KiadÂ Mesteriskola sorozatÀban a mÀr megszokott Ázl¢ses formÀban, jÂl gondozott sz´veggel ¢s hozzÀ¢rtû, sz¢p fordÁtÀsban jelent meg
Kant PROLEGOMENç-ja. Egyszerüen nem kÁnÀlkozik rajta fogÀs. Lehet, hogy figyelmetlen¡l olvastam, de csak egyetlen sz´veggondozÀsi hibÀt talÀltam,1 fordÁtÀsi hibÀt pedig
egyet sem. Van ugyan egy-k¢t ´tletem arra,
hogy n¢hÀny helyen hogyan lehetett volna ä
¢s talÀn: mi¢rt kellett volna ä tovÀbb csiszolni
a magyar sz´veget, de szinte csak az¢rt emlÁtem ûket, hogy bizonyÁtsam, v¢gigolvastam
a k´nyvet.

Nem minden kontextusban hangzik p¢ldÀul jÂl magyarul fûn¢vk¢nt a àmetafizikusÊ
(a metafizikÀval foglalkozÂ szem¢ly jel´l¢s¢re). N¢ha t´bbsz´r is el kellett olvasnom egyegy mondatot, mÁg v¢gre meg¢rtettem, hogy
ott a szÂ nem jelzûk¢nt szerepel, hanem szem¢lyt jel´l. Nehezen birkÂztam meg p¢ldÀul
a 36. oldalon az àºnnep¢lyesen ¢s t´rv¢nyesen
felf¡ggesztj¡k tehÀt minden metafizikus tev¢kenys¢g¢t addig, amÁg kiel¢gÁtûen nem vÀlaszoltÀk meg
a k¢rd¢stÊ kezdetü mondattal, mert Àlmomban
sem gondoltam arra, hogy mi f¡ggesztj¡k fel
(plÀne àt´rv¢nyesenÊ!) a metafizikusok tev¢kenys¢g¢t, ¢s ez¢rt folyton àmetafizikus tev¢kenys¢getÊ olvastam. De m¢g annak sem
tudtam igazÀn ´r¡lni, hogy Ágy v¢gre hibÀt
talÀlok a fordÁtÀsban (nem àfelf¡ggesztj¡kÊ,
hanem àfelf¡ggeszt¡nkÊ minden tev¢kenys¢get, tovÀbbÀ nem àmetafizikusÊ, hanem àmetafizikaiÊ tev¢kenys¢get f¡ggeszt¡nk fel),
mert egyre csak a folytatÀson t´rtem a fejem:
mi addig f¡ggeszt¡nk fel minden metafizikai
tev¢kenys¢get, amÁg ûk ä de k´ny´rg´k: kik?!
ä àkiel¢gÁtûen nem vÀlaszoltÀk meg a k¢rd¢stÊ. V¢g¡l persze ¢szrevettem a t¢ved¢semet, de
m¢g ekkor sem voltam a leÁrt mondattal teljesen el¢gedett: m¢g Ágy is van benne n¢mi
egyeztet¢si bizonytalansÀg (àminden metafizikus... kiel¢gÁtûen meg nem vÀlaszoltÀkÊ), ¢s
a fûn¢vk¢nt hasznÀlt àmetafizikusÊ-t sem tartottam szerencs¢snek. Noha a n¢metben
t¢nyleg a àMetaphysikerÊ szÂ szerepel, ¢n
biztosan elker¡ltem volna, hogy szem¢lyekrûl besz¢ljek. Mondjuk Ágy: àEzennel ¡nnep¢lyesen ¢s t¢telesen felf¡ggeszt¡nk minden metafizikai tev¢kenys¢get, mÁg kiel¢gÁtû vÀlaszt nem kapunk
a k¢rd¢sre.Ê
Ha szem¢lyekrûl van szÂ, n¢ha m¢g jelzûk¢nt sem szerencs¢s igazÀn a àmetafizikusÊ
kifejez¢s. A 159. oldalon p¢ldÀul csillagos
jegyzetben a k´vetkezûket olvastam (a fûsz´vegben Kant azt mondja, hogy egyik bÁrÀlÂja
a transzcendentÀlis idealizmust àmagasabbÊ
idealizmusnak nevezi): àA vilÀg¢rt sem magasabb. A magas tornyok ¢s a hozzÀjuk hasonlÂ nagy
metafizikus f¢rfiak ä k´z´s benn¡k, hogy t´bbnyire
sok sz¢l tolul k´r¡l´tt¡k ä nem nekem valÂk.Ê A
szeml¢letes k¢pzavar kategÂriÀban nÀlam
mÀr az is elsû dÁjat kapott volna, hogy àmagas
tornyokÊ-hoz àhasonlÂ nagy metafizikus f¢rfiakÊ, de ez a àsz¢ltolulÀsÊ (rÀadÀsul àk´r¡l´tt¡kÊ!) igazÀn fergeteges! Olyan ez, mint
egy sz¢pen kimunkÀlt ´sszevont hasonlat (l.
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àmetaforaÊ): a sz¢l ugyan nem àtolulÊ (m¢g
sz¢l¡t¢s eset¢n is jobbÀra csak a v¢r tolul a
delikvens fej¢be), de valamit az¢rt kavar
(mondjuk, ha a ä szÂk¢p alapjÀn bennem ´nk¢ntelen¡l fel´tlû ä àsz¢lszorulÀsnakÊ v¢ge).
Szinte magam elûtt lÀtom a guta¡t¢stûl kicsit
lila fejü, magas (tornyokhoz hasonlÂ) nagy
metafizikus f¢rfiakat, amint v¢gtelen megk´nnyebb¡l¢s¡kre sz¢l kavarodik àk´r¡l´tt¡kÊ (csak a àtornyokÊ zavarnak, mert az
ilyesmit fent a magasban nemigen lehet kiszagolni). A tr¢fÀt f¢lret¢ve: a n¢met sz´vegben k¢pileg ´sszemosÂdik k¢t ä egymÀsra
¢p¡lû ä hasonlat. Kant elûsz´r magas tornyokhoz hasonlÁtja a metafizikai teljesÁtm¢ny¡k alapjÀn kiemelkedû (vagy talÀn n¢mi
irÂniÀval: a metafizikai magaslatokba emelkedû ¢s ez¢rt nagyra tartott) f¢rfiakat, utÀna
pedig (itt mÀr biztosan ironikusan) megjegyzi, hogy van m¢g valami k´z´s-k´z´ns¢ges
benn¡k: a magasban ä a tornyok tetej¢n ä is
sok a sz¢l (a k¢p vilÀgos: nagy a huzat, kavarog a toronytetû k´r¡l a sz¢l), ¢s ezek a kimagaslÂ f¢rfiak is sok szelet kavarnak maguk
k´r¡l (a k¢p megint vilÀgos: nagy felhajtÀst
vagy nagy hühÂt csapnak). °s ha a k¢pek
mÀr vilÀgosak, akÀr meg is prÂbÀlkozhatunk
a hozzÀvetûleges fordÁtÀssal: àA vilÀg¢rt sem a
magasabb. A magas tornyok ¢s a hozzÀjuk hasonlÂ, metafizikai magaslatokba emelkedû, nagy emberek ä sok a sz¢l k´r¡l´tt¡k, kavarog vagy kavarjÀk,
egyformÀn k´z´ns¢gesek ä nem nekem valÂk.Ê
Valami azonban nem f¢r a fejembe.
Ugyanazok a fordÁtÂk, akik bÁzva az olvasÂ
nyelvi intelligenciÀjÀban, bÀtran hasznÀltÀk a
ä magyar nyelvben szem¢lyek jel´l¢s¢re kicsit
szokatlan ä àmetafizikusÊ szÂt, mi¢rt riadtak
vissza a àszubsztanciÀlisÊ fûn¢vi hasznÀlatÀtÂl? M¢g a k´znyelvben sem ismeretlen ez a
hasznÀlat, filozÂfiai sz´vegekben meg egyenest gyakori, rÀadÀsul ä ez sem utolsÂ szempont ä arra szoktÀk hasznÀlni, amire Kant azt
mondja: das Substanziale. John °va ¢s Tengelyi LÀszlÂ fordÁtÀsa, a àszubsztanciÀleÊ zavarba
ejt. Bevallom, ¢n nem ismerem (vagy legalÀbbis eddig nem ismertem) ezt a szÂt. Tulajdonk¢ppen azt sem tudom, mit csinÀltak a
fordÁtÂk: egyszerüen magyaros ÀtÁrÀsban leÁrtÀk a n¢met szÂt, vagy Ãgy talÀltÀk, hogy
amirûl Kant besz¢l, arra nincs jÂ magyar szÂ,
¢s alkottak egy Ãjat, netÀn (mert m¢g ez sem
lehetetlen) egyszerüen lefordÁtottÀk a n¢met

sz´veget, ¢s nekem kellett volna jobban odafigyelnem az egyetemen, amikor azt tanultuk, hogy àszubsztanciÀleÊ.2 De legalÀbb tanul¢kony vagyok: az a mintegy mÀsf¢l oldalnyi sz´veg (l. 107ä109.), amelyben ´tsz´r fordul elû a szÂ, el¢g volt ahhoz, hogy egy ¢letre
megjegyezzem a helyes hasznÀlatot, nevezetesen, hogy akkor mondunk àszubsztanciÀl¢Ê-t, ha arrÂl besz¢l¡nk, ami (v¢gk¢pp)
àszubsztanciÀlisÊ (àmaga a szubsztanciÀlisÊ vagy
ä ez nem szÂvicc ä àa szubsztanciÀlis magÊ) volna. íme a p¢ldÀk (a àszubsztanciÀleÊ ä egyszerüen vagy aprÂ vÀltoztatÀssal ä mindben
helyettesÁthetû a àszubsztanciÀlisÊ-sal): àaz tehÀt, ami megmarad, miutÀn a szubsztanciÀrÂl valamennyi akcidenst (mint ÀllÁtmÀnyt) levÀlasztottunk, vagyis maga a szubsztanciÀleÊ (107.); àaz
emberi ¢rtelmet nem az¢rt kell szemrehÀnyÀssal illetni, mert nem ismeri a dolgok szubsztanciÀl¢jÀtÊ
(uo.; itt talÀn annyit kellene vÀltoztatni, hogy
ànem ismeri azt, ami a dolgok szubsztanciÀlis magvaÊ); à¢rtelm¡nk ä hatoljon bÀrmilyen m¢lyre ä
magÀt a szubsztanciÀl¢t sohasem gondolhatja elÊ
(107ä108.); à[Ã]gy lÀtszik azonban, mintha ´nmagunk ä a gondolkodÂ szubjektum ä tudatÀban
meglelhetn¢nk ezt a szubsztanciÀl¢tÊ (108.); àalkalmat ad arra a merûben lÀtszÂlagos ¢rvre, amely
gondolkodÂ l¢ny¡nk szubsztanciÀl¢jÀnak e v¢lt ismeret¢bûl Ãgy von le k´vetkeztet¢seketÊ (108ä109.;
n¢mileg itt is meg kellene vÀltoztatni a sz´veget, mondjuk Ãgy, hogy àalkalmat ad egy merûben lÀtszÂlagos ¢rvre, mely annak v¢lt ismeret¢bûl, ami gondolkodÂ l¢ny¡nkben v¢gk¢pp szubsztanciÀlis, Ãgy von le k´vetkeztet¢seketÊ).
Ugyanezeken az oldalakon figyeltem f´l
m¢g valamire, amit ugyan t´k¢letesen ¢rteni
v¢lek, de nem ¢rtek vele teljesen egyet. A n¢met sz´vegben k¢tf¢le szembeÀllÁtÀsban szerepel a àszubjektumÊ szÂ: az egyik az àobjektumÊ-mal, a mÀsik a àpredikÀtumÊ-mal szembeÀllÁtott àszubjektumÊ. A magyar sz´vegben ez a finom distinkciÂ pontosan nyomon
k´vethetû: az elsû esetben ugyanis a fordÁtÂk àszubjektumÊ-ot, a mÀsodikban pedig
àalanyÊ-t mondanak (maga a szembeÀllÁtÀs
term¢szetesen nincs mindig ott a sz´vegben,
de mindig megfejthetû ä ¢s a fordÁtÂk hibÀtlanul meg is fejtik ä, hogy az adott elûfordulÀsban melyikrûl van szÂ). Noha az esetek
nagy t´bbs¢g¢ben ettûl a finom megk¡l´nb´ztet¢stûl pontosabb ¢s Àrnyaltabb lesz a
magyar sz´veg (a n¢met eredetin¢l is ponto-
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sabb ¢s Àrnyaltabb, hiszen ott az olvasÂnak
kell eld´ntenie, hogy az adott esetben hogyan ä àszubjektumÊ-nak vagy àalanyÊ-nak ä
¢rtse a àSubjektÊ-et [vagy, a Kant korabeli helyesÁrÀssal: àSubjectÊ-et]), van n¢hÀny sz´veghely, ahol ez a nagy finomsÀg gyengÁti az ¢rveket. Nevezetesen azokon a helyeken, ahol
a àPr¤dicatÊ-tal szemben ÀllÂ àSubjectÊ az az
àalanyÊ, amelyet mÀr nem gondolhatunk el
semmif¢le mÀs alany ÀllÁtmÀnyak¢nt, tudniillik amikor Kant az à¢nÊ-rûl, àgondolkodÂ
´nmagunkÊ-rÂl vagy egyenest a àgondolkodÂ szubjektumÊ-rÂl besz¢l (l. 107ä108.).
Ilyenkor nem Àrtott volna egy-egy aprÂ
k´vetkezetlens¢g vagy egy kis tÃlbesz¢l¢s
(mondjuk, ha a fordÁtÂk n¢ha k¢tf¢lek¢ppen
ä alanyk¢nt is ¢s szubjektumk¢nt is ä megnevezt¢k volna a àSubjectÊ-et).
Az eddig felsorolt à´tletekÊ k´r¡lbel¡l
mÀsf¢l oldalnyi sz´veget ¢rintenek az ´sszesen t´bb mint 160 oldalbÂl, ¢s enn¢l t´bbet
a legrosszabb indulattal sem tudok ´sszeszedni. Kimondom hÀt kereken: John °va ¢s
Tengelyi LÀszlÂ Kant-fordÁtÀsa kivÀlÂ. Szakmailag ¢s nyelvileg is megoldottÀk a legnehezebb feladatot: olyan Kant-sz´veget adtak a
kez¡nkbe, amely egy jottÀnyit sem avult.
EzentÃl mindig az û fordÁtÀsukat fogom felhozni p¢ldÀnak, ha arrÂl besz¢lek, mi¢rt kell
idûrûl idûre ÃjrafordÁtani a klasszikus sz´vegeket.
A PROLEGOMENç-val tehÀt nem volt szerencs¢m, nem tudtam belek´tni. De nem
adom f´l ilyen k´nnyen,3 most prÂbÀlkozom
a k´vetkezûvel, AZ ERK¹LCS¹K METAFIZIKçJçNAK ALAPV ET°S°-vel, amely a Klett KiadÂ MatÃra sorozatÀban jelent meg. A sz´veggondozÀs ezÃttal is p¢ldÀs,4 a fordÁtÀs pedig jÂ:
szakmailag kifogÀstalan ¢s nyelvileg ig¢nyes.
TalÀn csak azt lehet felrÂni a fordÁtÂnak,
hogy munkÀja nem egyenletes: a magyar sz´veg nem mindig vilÀgos, olykor neh¢zkes,
n¢hol pedig egyenest az az ¢rz¢se az olvasÂnak, hogy nem mük´dik megbÁzhatÂan a fordÁtÂ nyelv¢rz¢ke. PrÂbÀltam rÀj´nni, mi az
oka az egyenetlens¢geknek. TalÀn Tengelyi
LÀszlÂ ä aki Àtdolgozta Ber¢nyi GÀbor korÀbbi fordÁtÀsÀt ä mindent meg akart tartani a
r¢gibûl, ami egyÀltalÀn megtarthatÂ?5 Vagy
tÃl sokat tanult KanttÂl, s nem term¢szetes
hajlamÀt akarta k´vetni (l. eg¢szs¢ges magyar nyelv¢rz¢k), hanem a sz´veghü fordÁtÀs

k´teless¢g¢t? V¢g¡l is mindegy. De ha mÀr
megfogalmaztam a kifogÀsaimat, illik elûÀllnom p¢ldÀkkal.
Elûsz´r csupa aprÂsÀgot fogok mondani:
csak az¢rt ¢rdemes emlÁteni ûket, mert miattuk lesz n¢hol homÀlyos ¢s kicsit neh¢zkes az
egy¢bk¢nt sz¢p ¢s veretes magyar sz´veg.
Kant egyik hÁres p¢ldÀja magyarul Ágy hangzik: àK¢rd¢s p¢ldÀul, hogy szorongatott helyzetben
megÁg¢rhetek-e olyasmit, amirûl tudom, hogy nem
fogom megtartani?Ê (27.) A mÀsodik àhogyÊ
akÀr ki is hagyhatÂ, ¢s a k¢t egyforma igek´tû
sem a legszebb (egy¢bk¢nt is inkÀbb àbetartaniÊ szoktuk az Ág¢reteket ä tudniillik akkor,
ha àmegtartjuk a szavunkatÊ), de ennyire aprÂ dolgokat nem tenn¢k szÂvÀ, csak az¢rt
id¢ztem ezt a r¢szt, hogy ¢rthetû legyen a
folytatÀs. Valamivel k¢sûbb ä ott, ahol Kant
minden oldalrÂl szem¡gyre veszi a k¢rd¢st,
¢s elemzi a lehets¢ges vÀlaszokat ä az alÀbbi
mondatra bukkantam: àCsakhogy csakhamar
rÀ¢bredek, hogy az ilyen maxima alapjÀul csupÀn a fenti aggasztÂ k´vetkezm¢nyek szolgÀlnak.Ê
(Uo.) Ez a r´vid, de annÀl dadogÂsabb mondat semmibe veszi ä m¢ghozzÀ triplÀn! ä
az egyik legalapvetûbb tiltÀst: àne ism¢telj!Ê
(hacsak nem muszÀj). Nagyon csÃnya ez a
àcsakhogy csakhamarÊ, àcsakhogy..., hogyÊ,
àcsak..., csak..., csupÀnÊ. RÀadÀsul a tÃl pontos utalÀsok elbizonytalanÁtjÀk az olvasÂt: az
elûzû mondatbÂl megtudtuk, hogy àilyenkor
ÀltalÀnos maxima szerint jÀrunk elÊ, minek most
megism¢telni, hogy àaz ilyenÊ maxima;6 az
àaggasztÂ k´vetkezm¢nyekÊ-et pedig nem annyira megvilÀgÁtja, mint inkÀbb homÀlyossÀ teszi
az a ä n¢met sz´vegben nem is szereplû ä
visszautalÀs, hogy àfentiÊ (fentebb ugyanis
hiÀba keres¡nk àaggasztÂÊ k´vetkezm¢nyeket, ott csupÀn a v¢lt ravaszsÀg k´vetkezm¢nyeirûl ¢s a vele jÀrÂ hÀtrÀnyokrÂl volt szÂ,
ami persze ä ezt jÂl lÀtja Kant, ¢s pontosan
¢rti az olvasÂ ä k¢ts¢gkÁv¡l nagyon aggasztÂ).
A k´vetkezû (amÃgy sz¢pen hangzÂ) mondat
szint¢n nehezen ¢rthetû, mert szerepel benne egy nem l¢tezû (mÀrmint a magyar nyelvben nem l¢tezû) vonzat: a fordÁtÂnak azon az
Àron siker¡l megûriznie a k¢t ÀllÁtÀsbÂl f´l¢p¡lû n¢met mondat szimmetriÀjÀt ä melyet
k¢t fontos (tartalmilag kihagyhatatlan) àf¡r
michÊ biztosÁt ä, hogy mind a k¢tszer azt
mondja, àszÀmomraÊ. Az elsû jÂ, a mÀsodik
azonban nehezen ¢rthetû, mert nem idioma-
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tikus: àaz elsû esetben a cselekedet fogalma mÀr
´nmagÀban v¢ve is t´rv¢nyt jelent szÀmomra, a
mÀsodikban viszont elûsz´r ki kell f¡rk¢sznem, vajon milyen hatÀsok kapcsolÂdhatnak szÀmomra ehhez a cselekedethezÊ (uo.). F¢lre¢rt¢s ne ess¢k:
Kant pontosan ezt mondja, ¢ppen ebbûl adÂdik ä ¢s a szÂ szerinti fordÁtÀssal tÀvolrÂl sincs
megoldva ä a fordÁtÀsi probl¢ma. Olyat
ugyanis nyugodtan lehet mondani (n¢met¡l), hogy àf¡r michÊ valami valamivel ´ssze
van kapcsolva, de ha azt mondom (magyarul), hogy àszÀmomraÊ, akkor a k´nnyebb
¢rthetûs¢g kedv¢¢rt szerencs¢sebb olyan ig¢t
(esetleg: olyan ig¢t is) hasznÀlni, amelynek ez
a vonzata. P¢ldÀul Ágy: àa mÀsodikban viszont
elûsz´r ki kell f¡rk¢sznem, milyen hatÀsok kapcsolÂdhatnak ehhez a cselekedethez, ¢s mit hozhatnak
szÀmomra ezek a hatÀsokÊ. Persze meg is ker¡lhetem azt, hogy àszÀmomraÊ (csak akkor oda
a szimmetria). P¢ldÀul Ágy: àa mÀsodikban viszont elûsz´r ki kell f¡rk¢sznem, milyen ä engem is
¢rintû ä hatÀsok kapcsolÂdhatnak ehhez a cselekedethezÊ.
Az eddigiekben valÂban csak aprÂsÀgokat
emlÁtettem;7 most j´nnek a komolyabb probl¢mÀk. Neh¢zkess¢ teszi a magyar sz´veget a
n¢metes szÂrend. Nem a mondatok hosszÃsÀgÀval van baj: a vilÀgos szerkezetü, hosszÃ
mondatokat a magyar nyelv jÂl elviseli. De ha
egy sz´vegben viszonylag sok hosszÃ, ´sszetett mondat van, ¢s ezeknek minden egyes
tagmondata egyformÀn ¢p¡l fel ä nevezetesen a n¢met szÂrendet k´vetve mindegyiknek a v¢g¢re ker¡l az ÀllÁtmÀny ä, akkor hiÀba vilÀgos a mondatok szerkezete, unalmassÀ, kopogÂssÀ vÀlik a sz´veg. °s ha az olvasÂ
Ãgy a fel¢n¢l, harmadÀnÀl elunja a hosszÃ
mondatokat, akkor hamar elveszÁti a fonalat.
Az alÀbbi p¢ldamondat m¢g csak nem is nagyon hosszÃ, az egymÀsba ¢p¡lû tagmondatok n¢metes szÂrendje miatt m¢gis nehezen
k´vethetû:8 àHa tehÀt az erk´lcsis¢gnek nem lehets¢ges olyan valÂdi legfûbb alapt¢tele, amelynek ne
kellene minden tapasztalattÂl f¡ggetlen¡l, pusztÀn
a tiszta ¢szen alapulnia, akkor Ãgy gondolom, m¢g
csak megk¢rdezni sem sz¡ks¢ges, vajon jÂ-e ezeket a
fogalmakat, amelyek a hozzÀjuk tartozÂ elvekkel
egy¡tt a priori Àllnak fenn, ÀltalÀnossÀgban (in abstracto) adni elû, ha a megismer¢s a k´znapitÂl k¡l´nb´zve filozÂfiainak kÁvÀnja nevezni magÀt.Ê (36.)
Az id¢zett mondat persze nem csak a n¢metes szÂrend miatt ¢rthetû nehezen (szÀn-

d¢kosan vÀlasztottam olyan p¢ldÀt, mellyel
m¢g n¢hÀny tipikus fordÁtÀsi probl¢mÀt illusztrÀlhatok). HibÀs p¢ldÀul az interpunkciÂ. Ez olyan aprÂsÀg, amelyet szinte illetlens¢g szÂvÀ tenni, hiszen senki nem fogja Ãgy
¢rteni a mondatot, ahogy le van Árva (nevezetesen, hogy Kant akkor fogja Ãgy gondolni, àm¢g csak megk¢rdezni sem sz¡ks¢ges...Ê, ha
teljes¡l a mondat elej¢n megfogalmazott sÃlyos felt¢tel). M¢gis ¢rdemes figyelni az ilyen
aprÂsÀgokra, mert egy-egy hiÀnyzÂ vesszû
vagy gondolatjel olykor nagy zavart is okozhat (ezÃttal a gondolatjelek k´z¢ tett àÃgy
gondolomÊ lett volna a jobbik megoldÀs,
mert az agyonvesszûz´tt mondat szint¢n nehezen ¢rthetû). EgyÀltalÀn: mielûtt a fordÁtÂ
nekivÀg egy mondatnak, el kell d´ntenie, mi
az ´sszetartozÂ (de grammatikai okokbÂl
esetleg sz¢tszÂrtan fellelhetû) ÀllÁtÀs, ¢s mi az,
ami nem tartozik szorosan az ÀllÁtÀshoz, hanem valamik¢ppen mÂdosÁtja az elhangzottakat.9 Ezeket a d´nt¢seket nemcsak az¢rt
kell meghozni, mert a n¢met szÂrend (¢s persze: a n¢met filozÂfia) bonyolult, hanem legfûk¢ppen az¢rt, mert a magyar nyelv k´tetlen szÂrendje k´nnyen arra csÀbÁtja a fordÁtÂt, hogy vaktÀban nekivÀgjon a mondatnak
ä mÀrpedig ez a legvesz¢lyesebb. (FordÁtÂk,
vigyÀzzatok! A mondatkezd¢s csapda, amelyet magatoknak ÀllÁttok! JÂl gondoljÀtok
meg: ha egyszer belevÀgtok, mÀr nem folytathatjÀtok akÀrhogy, ¢s k¢nyszerpÀlyÀra ker¡lhettek!) Tengelyi LÀszlÂ Âvatlan volt:
ugyanÃgy kezdte a mondatot, ahogy Kant, ¢s
emiatt ä meg persze az¢rt is, mert makacsul
ragaszkodott a tartalmi hüs¢ghez ä mÀr nem
tudta ´sszehozni az ´sszetartozÂ r¢szeket (nevezetesen azt, hogy ha teljes¡l a mondat elej¢n megfogalmazott negatÁv felt¢tel, akkor
Kant szerint mÀr nem is sz¡ks¢ges megk¢rdezni, helyes-e ÀltalÀnossÀgban elûadni a fogalmakat, tudniillik Ãgy, ahogy azok a hozzÀjuk tartozÂ elvekkel egy¡tt a priori fennÀllnak). Az indÁtÀs miatt ugyanis a magyar mondatba m¢g k¡l´n be kellett illeszteni valahova
Kant ´nreflektÁv megjegyz¢s¢t (nevezetesen,
hogy û gondolja Ágy), ¢s ez¢rt az ÀllÁtÀsra vonatkozÂ k¢sûbbi megszorÁtÀs (nevezetesen,
hogy ez a àhelyes-e ÀltalÀnossÀgban elûadniÊ
k¢rd¢s ott ¢s addig vetûdik f´l, ahol ¢s ameddig a megismer¢s a k´znapitÂl elt¢rûen filozÂfiainak nevezi magÀt) mÀr v¢gk¢pp nem
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ker¡lhetett a hely¢re. Szeg¢ny fordÁtÂnak
egyre nyakatekertebben kellett rakosgatnia a
szavakat: mÀr az indÁtÀs is ä a negatÁv felt¢tel
(rÀadÀsul duplÀn negatÁv: ànem lehets¢ges olyan
[...] alapt¢tele, amelynek ne kelleneÊ!) ¢s a negatÁv
k´vetkezm¢ny (àakkor [...] m¢g csak megk¢rdezni sem sz¡ks¢gesÊ) ä olyan, mintha kÁnjÀban
mondanÀ, de ezt legalÀbb siker¡l elmondania; a v¢g¢re odabiggyesztett megszorÁtÀs
azonban (àha a megismer¢s [...] filozÂfiainak kÁvÀnja nevezni magÀtÊ) nagyon Ãgy hangzik,
mintha a felt¢telek k´z´tt m¢gsem siker¡lt
volna mindent elmondania (vagy legalÀbbis
neh¢z rÀj´nni, pontosan mire vonatkozik ez
az Ãjabb àhaÊ). ä °s miutÀn mÀr ennyit besz¢ltem rÂla, illik nekem is megprÂbÀlkoznom a mondat fordÁtÀsÀval: àögy gondolom
ugyanis, hogy ha az erk´lcsis¢gnek nincs olyan valÂban eredeti, legfûbb alapt¢tele, amely minden tapasztalattÂl f¡ggetlen¡l, biztosan csakis a tiszta
¢szen alapul, akkor nincs sz¡ks¢g arra sem, hogy
megk¢rdezz¡k, helyes-e ÀltalÀnossÀgban (in abstracto) elûadni a fogalmakat ä Ãgy, ahogy ezek a
hozzÀjuk tartozÂ elvekkel egy¡tt a priori fennÀllnak ä, m¢g ott sincs sz¡ks¢g ilyesmire, ahol a megismer¢s, hogy k¡l´nb´zz¢k a k´znapitÂl, filozÂfiainak nevezi magÀt.Ê
Eddig egy olyan mondattal bajlÂdtam,
amely ugyan nehezen k´vethetû, Àm ä ha
el¢g idût ¢s t¡relmet szÀnunk rÀ ä legalÀbb
megfejthetû. Nehezebb dolga van az olvasÂnak a szerkezetileg homonim (grammatikai
szerkezet¡k folytÀn t´bbf¢lek¢ppen is olvashatÂ) mondatokkal: itt ugyanis nem idû ¢s
t¡relem, hanem ´nfegyelem k¢rd¢se a helyes
olvasat. HiÀba lÀtom Àt azonnal, mit akart
mondani a szerzû (illetve a fordÁtÂ), a grammatikai szerkezet miatt folyton elût¢rbe tolakodik a hibÀs olvasat (is). Mondok egy p¢ldÀt: àIgaz, azokra a filozÂfusokra, akik a szemf¢nyveszt¢sen eg¢szen jÂl ÀtlÀtnak, kevesen hallgatnak, amikor egy idûre lemondanak az ÀllÁtÂlagos
n¢pszerüs¢grûl, hogy majd a megszerzett biztos tudÀs birtokÀban jogos n¢pszerüs¢gre tehessenek
szert.Ê (36.) °rtem ¢n persze, hogy az àamikorÊ-tÂl kezdve mÀsk¢pp kell olvasnom a
mondatot, mint addig (odÀig a àkevesenÊ
volt az alany, onnan kezdve pedig a àfilozÂfusokÊ), de hiÀba igyekszem, nehezen vÀltok.
Azt is ¢rteni v¢lem, hogy a fordÁtÂ mi¢rt nem
a szÂism¢tl¢st vÀlasztotta (egy sor tÀvolsÀgra
attÂl, hogy àazokra a filozÂfusokraÊ, igencsak

rondÀn hangzott volna, hogy àamikor ezek a
filozÂfusokÊ). Ilyenkor ¢rdemes bedobni valamilyen aprÂ ä a mondat ¢rtelm¢n nem vÀltoztatÂ ä fordÁtÂi tr¡kk´t, melynek segÁts¢g¢vel egys¢gess¢ tehetû a grammatikai szerkezet. P¢ldÀul ezt: àVannak ugyan filozÂfusok, akik
eg¢sz jÂl ÀtlÀtnak a szemf¢nyveszt¢sen, Àm ha egy
idûre lemondanak az ÀllÁtÂlagos n¢pszerüs¢grûl,
hogy majd a megszerzett biztos tudÀs birtokÀban jogos n¢pszerüs¢gre tehessenek szert, kev¢s hallgatÂjuk lesz.Ê
Most mÀr eleget akad¢koskodtam, j´het a
dics¢ret. Az olvasÂ akÀr el is felejtheti, amit
arrÂl mondtam, hogy a fordÁtÀs olykor nehezen ¢rthetû. A MatÃra sorozatban megjelent
f¡zetek ugyanis egy-egy kivÀlÂ szakember
magyarÀzÂ jegyzeteivel ¢s sz´veg¢rtelmez¢s¢vel adjÀk k´zre a klasszikus sz´vegeket. EzÃttal a legjobb t´rt¢nt, ami t´rt¢nhetett:10 a
neh¢z Kant-sz´veget minden olvasÂ szÀmÀra
k´nnyen ¢rthetûv¢ teszi Tengelyi LÀszlÂ remek bevezetû tanulmÀnya, vilÀgos ¢s hozzÀ¢rtû sz´vegmagyarÀzata, valamint ä egy-egy
r¢szt k´vetûen ä a kristÀlytiszta sz´vegrekonstrukciÂ ¢s a gondolatgazdag ¢rtelmez¢s,
illetve a f¡zet v¢g¢n a kitekint¢s Kant erk´lcsfilozÂfiai ÀllÀspontjÀra. Elhiszem a szerzûnek, hogy àa jelen k´tetet nem kutatÂk szÀmÀra
Árt szakmunkÀnakÊ szÀnta (81.), csak ¢n Ãgy
folytatnÀm a mondatot, hogy àhanem t´bbnek: jÂ tank´nyvnekÊ. Ilyen nagyra t´rû
szÀnd¢kot persze az ember nem szÁvesen tulajdonÁt magÀnak; m¢g akkor sem, ha siker¡l
megvalÂsÁtania, mint Tengelyi LÀszlÂnak.
Mielûtt rÀt¢rn¢k a k´vetkezû k¢t Kant-fordÁtÀsra, elûre kell bocsÀtanom valamit. Az Ãj
magyar kiadÀsban nekem sem A GYAKORLATI
°SZ KRITIKçJç-t, sem AZ íT°LýERý KRITIKçJç-t
nem siker¡lt meg¢rtenem. Most persze tÃlzok, hiszen az utÂbbibÂl t´bbet ¢rtettem,
mint amennyit nem, ¢s n¢ha az elûbbiben is
oldalakon Àt jÂl elboldogultam a sz´veggel,
csak az¢rt fogalmazok ilyen sarkosan, mert
szerintem ez a kudarc sokkal tanulsÀgosabb,
mint a r¢szleges siker. Ez¢rt a tovÀbbiakban
nem (nem csak ¢s nem is elsûsorban) a fordÁtÂi munka eredm¢ny¢rûl ä a kinyomtatott
sz´veg minûs¢g¢rûl ä fogok besz¢lni, hanem
a sajÀt kudarcom okait prÂbÀlom feltÀrni.
Tudom, ez vesz¢lyes vÀllalkozÀs (k´nnyen kider¡lhet, hogy csakis a sajÀt fafejüs¢gemet
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okolhatom), m¢gis megkockÀztatom. Ehhez
a fordÁtÂi munkÀrÂl (nem az eredm¢ny¢rûl,
hanem magÀrÂl a tev¢kenys¢grûl) is el kell
valamit mondanom, de ezt a sajÀt tapasztalatomra fogom alapozni. Ami Papp ZoltÀn
munkÀjÀt illeti, pusztÀn felt¢telez¢sekre fogok hagyatkozni. Arra k¢rem az olvasÂt, vegye szÀmÁtÀsba, hogy mostantÂl kezdve nagyon ingovÀnyos ter¡leten mozgok, ¢s magam sem vagyok teljesen biztos benne, hogy
stimmel, amit mondok.
Kezdem azzal, amiben biztos vagyok:
Papp ZoltÀn jÂ fordÁtÂ. Ezt mÀr akkor is sejtettem, amikor m¢g csak a k¢t Kant-fordÁtÀsÀt ismertem. AzÂta viszont volt alkalmam
meggyûzûdni rÂla: a Holmi jÃliusi szÀmÀban
megjelent Schiller-fordÁtÀsÀrÂl11 csak a legjobbakat tudom mondani (ami persze nem
azt jelenti, hogy minden megoldÀsÀval egyet¢rtek). Gondolom, az olvasÂ belÀtja, hogy
helyzetem kÁnos: adva van egy jÂ fordÁtÂ, aki
Àt¡lteti anyanyelvemre szakmÀm k¢t alapvetû ä az egyetemi tananyag r¢sz¢t k¢pezû! ä
müv¢t, ¢s nekem m¢gis meg¢rt¢si neh¢zs¢geim vannak. Mivel a nyilvÀnvalÂan adÂdÂ
(Àmde igencsak botrÀnyos) k´vetkeztet¢st
nem szÁvesen vonnÀm le, ¢s az sem volna igazÀn Ányemre, ha a magam ments¢g¢re azt bizonygatnÀm, hogy a jÂ fordÁtÂ ezÃttal csapnivalÂ munkÀt v¢gzett, kÁnomban elûvettem
a r¢gi, jÂl bevÀlt mentû ´tletet, ¢s azt a k¢rd¢st tettem fel magamnak: hogyan lehets¢ges? Hogyan lehets¢ges, hogy mind a fordÁtÀshoz, mind a befogadÀshoz sz¡ks¢ges felt¢telek teljes¡lnek (vagy legyek szer¢nyebb:
m¢g elfogadhatÂ m¢rt¢kben teljes¡lnek), ¢s
a befogadÂ m¢gsem ¢rti a sz´veget? Vagy,
ugyanez a k¢rd¢s, kicsit mÀsk¢ppen: milyennek kell lennie a sz´vegnek, hogy ez lehets¢ges legyen?
Nos, talÀn valami ahhoz hasonlÂnak, amit
¢n sajÀt fordÁtÂi gyakorlatomban ä hÀzi hasznÀlatra ä àk´ztes sz´vegnekÊ nevezek. Elmondom, hogy mi ez (csak elûbb arra k¢rem
a gyeng¢bb idegzetü nyelvmüvelûket, ugorjÀk Àt a k´vetkezû k¢t bekezd¢st).
A nyelvileg ¢s/vagy gondolatilag neh¢z
sz´vegek fordÁtÀsa k´zben gyakran megakadok egy-egy mondatnÀl, melyet ä talÀn Ágy lehetne a legpontosabban mondani ä nem tudok igazÀn magyarul megk´zelÁteni. Most
nem arrÂl az egyszerü esetrûl besz¢lek, amikor nyelvi vagy tartalmi okokbÂl valamit nem

¢rtek (az ilyesmi jÂ szÂtÀrak, jÂ lexikonok ä
¢s nem utolsÂsorban hozzÀ¢rtû jÂ barÀtok ä
segÁts¢g¢vel viszonylag k´nnyen ÀthidalhatÂ), hanem a fordÁtÂk r¢m¢rûl: arrÂl, amikor
t´bb¢-kev¢sb¢ (esetleg: hajszÀlpontosan) ¢rtem a mondatot (ha csak olvasnÀm a sz´veget, valÂszÁnüleg minden tovÀbbi n¢lk¡l elsiklan¢k f´l´tte), magyarul m¢gsem siker¡l
megk´zelÁtenem. Mivel ami nem megy, azt
ÀltalÀban nem ¢rdemes erûltetni, ilyenkor inkÀbb ker¡lû utat szoktam vÀlasztani: ahelyett,
hogy egybûl magyarul prÂbÀlnÀm megk´zelÁteni a mondatot, elûsz´r Âvatosan, fokozatosan elkezdem tÀvolÁtani a n¢mettûl (illetve
attÂl a nyelvtûl, amelyen ÁrÂdott). Az elej¢n
m¢g nagyon Âvatos vagyok ä csupÀn egy-egy
mindig egyformÀn fordÁtandÂ terminust
(p¢ldÀul azt, hogy àc¢lracionÀlisÊ) vagy egyegy halÀlbiztos szerkezeti elemet (p¢ldÀul azt,
hogy àekkorÊ vagy àha..., akkorÊ) mondok
magyarul, minden egyebet vÀltozatlanul hagyok ä, azutÀn lassan felbÀtorodom, prÂbÀlgatom magyar szavakra cser¢lni a n¢meteket,
¢s a biztosan megfejtett grammatikai elemeket is magyarul mondom (p¢ldÀul magyar
v¢gzûd¢seket illesztek az egyelûre m¢g n¢met¡l szereplû szavakhoz). így azutÀn fokozatosan eljutok egy ä mÀr nem eg¢szen n¢met, de m¢g tÀvolrÂl sem magyar ä àk´ztes
mondathozÊ, amely ugyan r¢mesen hangzik
(m¢g mindig van benne egy-k¢t n¢met szÂ,
¢s tele van megfejtetlen nominÀlis szerkezettel, felbontatlan szÂ´sszet¢tellel, magyarul
nem hasznÀlatos igen¢vvel ¢s vonzattal, valamint egy¢b hercig germanizmussal), de mÀr
jÂl megk´zelÁthetû magyarul. Ilyenkor mÀr
sÁnen vagyok, a t´bbi csak t¡relem ¢s kitartÀs
k¢rd¢se: most mÀr csak a àk´ztes megoldÀsokatÊ kell kicser¢lnem v¢glegesekre. N¢ha
persze ez sem megy egyszerre, de sebaj, fokozatosan k´zelÁtek: egymÀs utÀn gyÀrtom a
àk´ztes mondatokatÊ (melyek egyre magyarabbak, vagy legalÀbbis egyre kev¢sb¢ n¢metek), mÁg v¢gre el¢rkezem ahhoz a megoldÀshoz, melyet v¢glegesnek (magyarnak) Át¢lek.
(EzutÀn j´n a kontrollszerkesztû, aki az ¢n
sz¢p, magyar àv¢gleges mondatombanÊ m¢g
mindig talÀl àk´ztes megoldÀsokatÊ, melyek
helyett javasol magyarabbakat, ¢s ez a folyamat tulajdonk¢ppen soha nem ¢rne v¢get,
ha nem volnÀnak hatÀridûk, nyomdai leadÀsok meg kinyomtatott k´nyvek.)12
Mivel nekem el¢g jÂ memÂriÀm van,
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rendszerint nem Árom le, inkÀbb csak magamban mormolgatom ä vagy f¢lhangosan
prÂbÀlgatom ä a àk´ztes mondatokatÊ. De ha
nagyon nem megy ä ha sehogy sem siker¡l
magyarul megk´zelÁtenem egy mondatot ä,
vagy ha nagyon s¡rget a hatÀridû, ¢s nem
idûzhetek ÂrÀkat egyetlen mondatnÀl (esetleg az¢rt nem t´lthetek tÃl sok idût vele, mert
vesz¢lyben forog a magamra rÂtt napi penzumom teljesÁt¢se), akkor m¢giscsak leÁrom
ezeket a mondatmonstrumokat, m¢gpedig
abban a rem¢nyben, hogy talÀn majd mÀsnap reggel, amikor friss fejjel nekilÀtok a
munkÀnak, el¢g lesz egyetlen pillantÀs, hogy
bekkattanjon a megoldÀs. Ilyenkor viszont
(mivel kicsit lusta vagyok, ¢s nem akarom Ãjra v¢gigjÀtszani az eg¢sz tÀvolÁtÀs-k´zelÁt¢s folyamatot) semmit nem bÁzok a v¢letlenre:
mindent beleÁrok a mÀsnapra eltett mondatsz´rnyetegbe, amit mÀr siker¡lt megfejtenem
(a n¢met szavakon ¢s germanizmusokon kÁv¡l bûven van benne szÂism¢tl¢s, explicit formÀra hozott belsû vonatkozÀs ¢s teljesen
egy¢rtelmüv¢ tett ide-oda utalÀs). Gondolom, mindenki meg¢rti, hogy amint megvan
a v¢gsû megoldÀs, azonnal elt¡ntetem a nyomokat (sût akkor is megsemmisÁtem az elûzû
àk´ztes mondatomatÊ, ha m¢g nincs jÂ megoldÀsom, csak talÀltam egy Àrnyalatnyit magyarabbat). AmÃgy sem lenne ¢rdemes mutogatni ezeket a sz´rnymondatokat, hiszen
ezek az elk¢pzelhetû legprivÀtabb nyelven (a
sajÀt idiolektusomnak, egy n¢metämagyar
kever¢k nyelvnek ¢s a szerzû nyelvhasznÀlatÀnak egyveleg¢bûl kialakÁtott s a pillanatnyi
c¢lokhoz igazÁtott nyelven) ÁrÂdtak: m¢g ¢n
magam is csak addig ¢rtem ûket, amÁg nem
talÀlok nÀluk magyarabbakat.13
Biztosan vannak fordÁtÂk, akik mÀs mÂdszerrel dolgoznak. P¢ldÀul nem mondogatjÀk, prÂbÀlgatjÀk, hanem leÁrjÀk ¢s n¢zegetik,
majd Ãjra ¢s Ãjra ÀtÁrjÀk àk´ztes mondataikatÊ. Esetleg nemcsak àk´ztes mondatokatÊ,
hanem r´videbb-hosszabb àk´ztes sz´vegeketÊ gyÀrtanak (ezeket valÂszÁnüleg muszÀj
leÁrni, mert mÀr nem lehet ûket megjegyezni). M¢g azt sem tartom elk¢pzelhetetlennek
(k¡l´n´sen miÂta a fordÁtÂk t´bbs¢ge sz´vegszerkesztûvel dolgozik), hogy valaki elsû l¢p¢sben leÁrjon egy teljes àk´ztes sz´vegetÊ,
utÀna pedig Ãjra ¢s Ãjra v¢gigmenjen rajta,
fokozatosan javÁtsa, csiszolja, mÁgnem eljut

egy (t´bb¢-kev¢sb¢) àv¢gleges sz´veghezÊ. Az
ilyen teljes àk´ztes sz´vegÊ persze valÂszÁnüleg egyenetlen: k¡l´nb´zû fokon ÀllÂ (Ãgy ¢rtem: magyarabb ¢s kev¢sb¢ magyar) àk´ztes
sz´vegr¢szekbûlÊ (esetleg: k¡l´nb´zû szinten
ÀllÂ àk´ztes mondatokbÂlÊ) ¢p¡l fel, ¢s m¢g
az sem lehetetlen, hogy mÀr az elsû vÀltozatba becsÃszik n¢hÀny àjavÁthatatlanÊ telitalÀlat. De a jÂ eredm¢ny ilyenkor is csak idû ¢s
kitartÀs k¢rd¢se, hiszen csak az a feladat,
hogy a fordÁtÂ sz¢pen sorban (¢s lehetûleg
m¢g nyomdÀba adÀs elûtt) elt¡ntesse sz´veg¢bûl a àk´ztes megoldÀsokatÊ.
Nem tudom, Papp ZoltÀn milyen mÂdszerrel dolgozott. Lehet, hogy az im¢nt felvÀzolt modell egyÀltalÀn nem illik az û munkamÂdszer¢re, de arra jÂ, hogy az ¢n kudarcomat magyarÀzza.
Aki keres, az term¢szetesen minden fordÁtÀsban talÀl olyan megoldÀsokat, melyek helyett ä Ãgy v¢li ä tudna ajÀnlani jobbakat (magyarabbakat). A PROLEGOMENA ¢s AZ ERK¹LCS¹K METAFIZIKçJçNAK ALAPV ET°SE eset¢ben
tulajdonk¢ppen ¢n is ezt csinÀltam: egyszerüen kikerestem azokat a helyeket, ahol Ázl¢sem vagy magyar nyelv¢rz¢kem alapjÀn ä
esetleg annak alapjÀn, amit a tÀrgyrÂl gondolok ä mÀs megoldÀst vÀlasztottam volna,
mint a fordÁtÂk. A GYAKORLATI °SZ KRITIKçJA
¢s AZ íT°LýERý KRITIKçJA14 eset¢ben azonban ez az Ãt nem jÀrhatÂ szÀmomra. Nem
mintha itt minden az Ázl¢sem szerint volna ä
term¢szetesen itt is talÀltam olyan megoldÀsokat, melyek ellen berzenkedett a magyar
nyelv¢rz¢kem ä, hanem mert sok esetben
egyÀltalÀn nem tudtam kiderÁteni, mi volt
(pontosabban: mi lett volna) a fordÁtÂ megoldÀsa. Mi ¢rtelme volna belek´tni egy nem
tÃl sz¢p megoldÀsba ä mondjuk abba, hogy
à[h]elyette viszont a spekulatÁv kritika k´vetkezetes gondolkodÀsmÂdjÀnak korÀbban aligha
vÀrt ¢s nagyon kiel¢gÁtû megerûsÁt¢se mutatkozik
megÊ (GY°K, 12.) ä, ha egyszer nem siker¡lt
kiderÁtenem, mi vezetett ide (kicsit leegyszerüsÁtve: nem tudom, mi helyett àmutatkozik
megÊ a vÀratlan, Àmde ànagyon kiel¢gÁtû
megerûsÁt¢sÊ), ¢s azt sem pontosan ¢rtem,
ami utÀna k´vetkezik. ValÂszÁnüleg bennem
van a hiba: az ¢n magyar nyelvi kompetenciÀm mindenesetre kev¢s ahhoz, hogy meg¢rtsem azt a ä talÀn mÀr nem kever¢k, de
m¢g tÀvolrÂl sem magyar ä nyelvet, amelyen
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az id¢zetet megelûzû ¢s utÀna k´vetkezû sz´veg ÁrÂdott. K¢sûbb persze a n¢met eredeti
segÁts¢g¢vel az eg¢sz bekezd¢st siker¡lt megfejtenem, Ágy most mÀr el tudom mondani,
hogy ä szerintem ä mi az, amit a fordÁtÂ nem
egybûl magyarul k´zelÁtett meg,15 hanem
csak kicsit eltÀvolÁtott a n¢mettûl (p¢ldÀul a
n¢met szavak hely¢re magyarokat Árt), ¢s
amit ä ¢n Ágy Át¢lem meg ä k¢sûbb sem k´zelÁtett el¢gg¢ a magyarhoz.16
A bekezd¢s elsû mondatÀt (melybûl a magyar sz´vegben k¢t mondat ä a 11. oldalon
indulÂ utolsÂ bekezd¢s elsû k¢t mondata ä
lett) nem neh¢z meg¢rteni, de igen neh¢z
magyarul megk´zelÁteni, mert legalÀbb n¢gy
olyan kifejez¢s vagy szÂkapcsolat szerepel
benne, amelyet magyarul nem lehet ugyanÃgy mondani, ahogy Kant mondta n¢met¡l.
(Szerintem Kant mondatÀban eredetileg
nemcsak ez a n¢gy nehezen fordÁthatÂ kifejez¢s ¢s szÂkapcsolat volt, de a t´bbire Papp
ZoltÀnnak siker¡lt kivÀlÂ megoldÀst talÀlnia.)
Probl¢mÀt jelent p¢ldÀul, hogy a n¢met
mondatban az à¡bersinnlichÊ a àGebrauchÊ jelzûje abban a szÂkapcsolatban, hogy àdem
¡bersinnlichen Gebrauche der KategorienÊ, magyarul viszont ä mivel mi a kategÂriÀkat valamire vagy valahogyan hasznÀljuk ä nem tudjuk ugyanezt kifejezni azzal, ha a àhasznÀlatÊ
el¢ tesz¡nk egy jelzût, m¢g akkor sem, ha az
az à¡bersinnlichÊ pontos magyar megfelelûje
(arrÂl, hogy Papp ZoltÀn vÀlasztÀsa ä az à¢rz¢kin-tÃliÊ ä jÂ-e, csak akkor lehet biztosat
mondani, ha mÀr siker¡lt magyarul megk´zelÁteni a szÂkapcsolatot, hiszen ez attÂl f¡gg,
milyen magyar megoldÀst vÀlasztunk a kicsit
m¢g àk´ztesnekÊ hangzÂ à¢rz¢kin-tÃli kategÂriahasznÀlatÊ [11.] helyett). A k´vetkezû probl¢mÀt az okozza, amit Kant elint¢z annyival,
hogy àin der SpekulationÊ, mert egy tev¢kenys¢grûl ugyan igen vÀltozatos dolgokat lehet
magyarul mondani, de azt m¢gsem, hogy
benne csinÀlunk valamit. Neh¢zs¢get jelent
tovÀbbÀ a legt´bbsz´r probl¢mamentes àobjective Realit¤tÊ is, mert Kant elûsz´r a kategÂriÀk hasznÀlatÀval kapcsolatban emlÁti, rÀadÀsul azt firtatja ä ez a negyedik neh¢zs¢g
a mondatban ä, àwie man dem [...] Gebrauche
der Kategorien [...] objective Realit¤t absprechen [...] k´nneÊ, amit ugyan magyarul is lehet mondani (mi is àelvitathatjukÊ vagy àk¢ts¢gbe vonhatjukÊ az àobjektÁv realitÀstÊ), Àm

a àhasznÀlattalÊ kapcsolatban magyarul meglehetûsen zavarba ejtû dolog ilyesmit firtatni
(k¢sûbb ä amikor Kant mÀsodszor emlÁti àezt
a realitÀstÊ ä minden jÂra fordul, mert ott
mÀr egy¢rtelmüen a àkategÂriÀkrÂlÊ van szÂ,
¢s azt magyarul is meg lehet k¢rdezni, hogy
a kategÂriÀkat mik¢nt illetheti meg ez a realitÀs).17 Persze ha nagyon megerûltetem magam, m¢g a felsorolt àk´ztesÊ ä nem teljesen
magyar ä megoldÀsokkal egy¡tt is ¢rtem a
bekezd¢st indÁtÂ k¢t mondatot, mely Ágy
hangzik: àItt nyer elûsz´r magyarÀzatot a kritika
azon rejt¢lye is, hogy mik´zben a spekulÀciÂban elvitatjuk az objektÁv realitÀst az ¢rz¢kin-tÃli kategÂriahasznÀlattÂl, a tiszta gyakorlati ¢sz objektumai tekintet¢ben mik¢nt illetheti meg m¢gis a kategÂriÀkat az ¢rz¢kin-tÃli hasznÀlat objektÁv realitÀsa. Ennek sz¡ks¢gk¢ppen k´vetkezetlens¢gnek kell tünnie mindaddig, amÁg az ilyen gyakorlati hasznÀlatot csak n¢vrûl ismerj¡k.Ê (11.) A
nem teljesen magyar megoldÀsok azonban
mindig megbosszuljÀk magukat. Egyr¢szt
nem lehet egyszerüen visszautalni rÀjuk, hiszen mÀr az elsû elûfordulÀs is olyan furcsa
(szokatlan, esetleg abszurd) volt, hogy m¢g a
legegy¢rtelmübb grammatikai megoldÀssal
sem lehet el¢rni, hogy k¡lsû k¢nyszer n¢lk¡l
m¢g egyszer gondoljunk rÀjuk (bele kell verni az orrunkat: p¢ldÀul ism¢telni kell ûket,
vagy oda kell Árni el¢j¡k, hogy a ànevezettÊ).
MÀsr¢szt ä ¢s ez a rosszabb ä rendszerint egyre vadabb dolgokat mondunk rÂluk: mivel
ezek a megoldÀsok mÀr eredetileg sem voltak
(eg¢szen) magyarok, nagyon neh¢z (n¢ha lehetetlen) eld´nteni, hogy magyarul mit
mondhatunk ¢s mit nem mondhatunk rÂluk.
°n p¢ldÀul v¢gk¢pp feladtam, hogy Kant
gondolatmenet¢t a magyar vÀltozatbÂl meg¢rtsem, amikor azt olvastam a k´vetkezû
mondatban, hogy àa nevezett realitÀs [...] csak
arra fut kiÊ (11ä12.).18 °s mivel tÃl hamar adtam fel, azt sem siker¡lt igazÀn meg¢rtenem
(ti. az àaligha vÀrt ¢s nagyon kiel¢gÁtû megerûsÁt¢sÊ
megmutatkozÀsÀt), amirûl ä ha ¢rtem ä azt
mondhattam volna, hogy nekem speciel nem
tetszik.19
Nem akarom tovÀbb untatni az olvasÂt a
ä szÀmomra ä meg¢rt¢si neh¢zs¢geket okozÂ
(szerintem m¢g àk´ztesÊ) megoldÀsok elemz¢s¢vel, ez¢rt csak f´lsorolok n¢hÀnyat, ¢s jelzem, miben lÀtom a neh¢zs¢get. Az alÀbbiakban igyekeztem a sz´vegekben sokszor elû-
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fordulÂ ä mÀr-mÀr àtipikusnakÊ mondhatÂ ä
àk´ztes megoldÀsokatÊ ´sszegyüjteni.
Az idegen szavak hasznÀlata ÀltalÀban
nem zavar (sok esetben talÀlÂbban ¢s egyszerübben ki tudunk fejezni valamit a szerzûtûl
Àtvett idegen szavakkal, mint magyar k´r¡lÁrÀssal). De ha t´bb van belûl¡k egy rakÀson,
vagy ha ritkÀn hasznÀlt, esetleg a szokÀsostÂl
kicsit elt¢rû jelent¢ssel hasznÀlt idegen szavak fordulnak elû a sz´vegben, az rendszerint megoldatlansÀgot takar, ¢s ami nincs
megoldva, azt nem ä vagy nehezen ä ¢rtem,
mint p¢ldÀul az àeszes l¢ny patologikusan afficiÀlt akaratÀÊ-t (GY°K, 27.), illetve azt, hogy àa
szubjektum afficiÀltatikÊ (IK, 42.), nem tudom,
pontosan mit ¢rtsek az à´r´m vagy ´r´mtelens¢g
receptivitÀsÀnak szubjektÁv felt¢tel¢nÊ (GY°K,
30.), illetve azon (ez a legabszurdabb!), ami
ÀllÁtÂlag a àk´znapi szÂhasznÀlatban szokÀsos
megfogalmazÀsÊ, hogy àaz ÀltalÀnos alatt ÀllÂ k¡l´n´st kell specifikÀlniÊ (IK, 35.).
NehezÁtik a meg¢rt¢st a n¢metbûl Àtvett,
de magyarul nem hasznÀlatos vonzatok. °n
mÀr azt sem pontosan ¢rtem, hogy à[azt]
azonban a tÀrgyak semmilyen megjelenÁt¢s¢rûl nem
lehet a priori megismerniÊ (GY°K, 30.), magyarul ugyanis valamit ismer¡nk meg, m¢gpedig
ä ha a k´zvetett vonzat is ott Àll ä valaminek
az alapjÀn, valaminek a segÁts¢g¢vel, valamibûl kiindulva, ¢s m¢g szÀmtalan egy¢b mÂdon (jelen esetben p¢ldÀul valamivel kapcsolatban), de semmik¢ppen nem valamirûl. çm
itt legalÀbb tudom, mire kell gondolnom (mit
kellett volna mÀsk¢pp mondani magyarul).
Azt viszont v¢gk¢pp nem ¢rtem, hogy àvalami valamire meghatÀrozÂdikÊ: amikor azt olvasom, hogy àa vÀgyÂk¢pess¢g az objektum valÂsÀgossÀ t¢tel¢re hatÀrozÂdik megÊ (uo.), egyÀltalÀn nem tudom, mire kell gondolnom.20
NehezÁtik tovÀbbÀ a meg¢rt¢st a feloldatlan nominÀlis szerkezetek is. Ha ezek r´videk, akkor csak csÃnyÀk, de ¢rthetûk (elcsÃfÁtja p¢ldÀul a sz´veget, ha semmi nem
àeredÊ vagy àszÀrmazikÊ valamibûl, hanem
àeredete van valamibenÊ, mint mondjuk àa
megjelenÁt¢seknek, melyekhez az ´r´m ¢rz¢se
kapcsolÂdik, az ¢rzetekben vagy az ¢rtelembenÊ
[GY°K, 31.]). A hosszÃ nominÀlis szerkezeteket azonban az olvasÂnak fel kell bontania
ahhoz, hogy meg¢rtse ûket, ¢s ez¢rt folyton
elakad, nem tudja folyamatosan olvasni a
sz´veget. Ha el¢g idût szÀn rÀ, valahogy m¢g

azt is megfejti, hogy àha a vÀgyÀs meghatÀrozÂ
alapjaira k¢rdezv¢n azokat a valamitûl vÀrt kellemess¢gben t¢telezz¡kÊ (uo.), de ehhez meg kell
Àllnia, ¢s tisztÀznia kell, hogy akkor most tulajdonk¢ppen milyen alapokra k¢rdez¡nk
(azokra-e, amelyek a vÀgyÀst meghatÀrozzÀk,
vagy inkÀbb azokra, amelyekkel a vÀgyÀs
meghatÀroz valami mÀst?), ¢s hogy valÂjÀban
mit is csinÀlunk, amikor ezeket az alapokat
àa valamitûl vÀrt kellemess¢gben t¢telezz¡kÊ (azt
vÀrjuk, hogy valami kellemes lesz, ¢s ezt a
kellemess¢get ä vagy pedig ezt a vÀrakozÀst
ä gondoljuk vÀgyakozÀsunk alapjÀnak?),
mert ha nem tisztÀzza ezeket a k¢rd¢seket,
egyÀltalÀn nem biztos, hogy ¢rti a folytatÀst.
A nominÀlis szerkezetek persze elvben n¢met¡l is eld´ntetlenek (t´bbf¢lek¢ppen ¢rtelmezhetûk), m¢gis ¢rthetûk: mivel ezek bevett, gyakran hasznÀlt formÀk, a n¢met¡l besz¢lûk azonnal a k¢zenfekvûbb ¢rtelmez¢st
(jelen esetben mindk¢tszer az elsû lehetûs¢get: a vÀgyÀst meghatÀrozÂ alapokat, illetve
a kellemess¢get) vÀlasztjÀk (¢s ha a szerzû
m¢gis a mÀsikat akarta mondani, akkor ä sajnos ä rosszul fogalmazott). Magyarul azonban az ilyen szerkezetek nemcsak elvben eld´ntetlenek: egyszerüen nem ¢rtj¡k ûket,
amÁg nem tisztÀztunk bizonyos k¢rd¢seket.
Sokszor megoldatlansÀgot takarnak ¢s nehezÁtik a meg¢rt¢st az ´sszetett szavak is. Ha
az ´sszetett szÂ csak egyf¢lek¢ppen bonthatÂ
fel ä mint p¢ldÀul a àmegismerûk¢pess¢gÊ ä,
akkor merûben Ázl¢s ¢s stÁlus k¢rd¢se, hogy
magyarul felbontjuk-e. De ha t´bbf¢le felbontÀs lehets¢ges ä mint mondjuk az à¢szmegjelenÁt¢sekÊ (GY°K, 32.) vagy a àterm¢szetfogalmakÊ (IK, 83.) eset¢ben ä, ¢s a magyar sz´vegbûl nem der¡l ki egy¢rtelmüen,
melyikre kell gondolnom, akkor k´nnyen elbizonytalanodom.21 Fejt´r¢st okozott p¢ldÀul
a k´vetkezû sz´veg: àA fogalmaknak pedig csak
k¢t olyan fajtÀja van, amelyek tÀrgyaik lehetûs¢g¢nek mÀs-mÀs elv¢t engedik meg: nevezetesen a term¢szetfogalmak ¢s a szabadsÀgfogalom.Ê (IK,
83.) Nem a bizonytalan egyeztet¢s zavart
(àfajtÀja [...], amelyekÊ), hanem a àterm¢szetfogalmakÊ, mert ezt legalÀbb hÀromf¢lek¢ppen fel tudom bontani (Ãgy, hogy àterm¢szeti fogalmakÊ, àa term¢szet fogalmaiÊ, illetve àa term¢szetrûl alkotott fogalmakÊ), ¢s
el kellett gondolkodnom, vajon ez a hÀrom
pontosan ugyanazt jelenti-e. Pechemre arra
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jutottam, hogy ä noha ez a hÀrom nem nagyon k¡l´nb´zik egymÀstÂl ä a àterm¢szetfogalmakÊ (Ágy t´bbes szÀmban) m¢gis
legalÀbb k¢t dolgot jelenthet: jelentheti a term¢szetrûl alkotott (biolÂgiai, csillagÀszati stb.)
fogalmakat, Àm jelentheti a term¢szetrûl
mint eg¢szrûl alkotott fogalmakat is. A tovÀbbiak miatt (meg az¢rt is, mert szeretem Cassirer Kant-¢rtelmez¢s¢t)22 ¢n az utÂbbi mellett
d´nt´ttem, ami ä valljuk be ä csak annak jut
esz¢be, aki felbontja ¢s a àterm¢szetrûl alkotott fogalmakÊ-nak olvassa az ´sszetett szÂt.
Ha el akarunk igazodni egy hosszÃ ¢s bonyolult n¢met mondatban, sokat segÁtenek az
egyeztet¢sek (lehet, hogy m¢g Ágy is t´bb lehetûs¢g marad, de az biztos, hogy csak olyan
r¢szek tartozhatnak ´ssze, amelyek grammatikai nem¡k, valamint egyes, illetve t´bbes
szÀmÃ alakjuk tekintet¢ben egyeznek). Magyarul viszont a felvÀltva hasznÀlt egyes, illetve t´bbes szÀmÃ formÀk nem eligazÁtanak,
hanem hibÀsak, grammatikai nemek pedig
nincsenek (tehÀt nem is segÁthetnek). Az
olyan mondat, amelyben egyeztet¢si hibÀk
vannak, nem nehezen ¢rthetû magyar mondat, hanem t´k¢letesen ¢rthetetlen àk´ztes
mondatÊ. Mint p¢ldÀul ez: àBÀrmennyire elt¢rû
fajtÀjÃak legyenek is a tÀrgyak megjelenÁt¢sei, legyenek akÀr, az ¢rz¢kiekkel ellent¢tben, ¢rtelmi vagy
¢pp ¢szmegjelenÁt¢sek, az ´r´m ¢rz¢se, mely voltak¢ppen m¢giscsak az egyed¡li, aminek r¢v¢n az
akarat meghatÀrozÂ alapjÀt alkotjÀk (a kellemess¢get, az ezÀltal Ág¢rt ¢s a tev¢kenys¢get az objektum
l¢trehozÀsÀra ´szt´nzû gy´ny´rt), nemcsak annyiban azonos fajtÀjÃ, hogy mindenkor pusztÀn empirikusan ismerhetû meg, hanem annyiban is, hogy
minden esetben ugyanazt a vÀgyÂk¢pess¢gben megnyilvÀnulÂ ¢leterût afficiÀlja, s ebben a vonatkozÀsban csakis fokozatilag k¡l´nb´zhet bÀrmely mÀs
meghatÀrozÂ alaptÂl.Ê (GY°K, 32.)
UtolsÂnak hagytam a legnehezebb ä tartalmi k¢rd¢seket is ¢rintû ä probl¢mÀt: a terminolÂgiÀt. NehezÁtheti a meg¢rt¢st az is, ha
a magyar terminolÂgia nem a legszerencs¢sebb, ¢s a fordÁtÂ m¢gis nagyon k´vetkezetes.
Erre k¢t p¢ldÀm van.
Szerintem a àmegjelenÁt¢sÊ nem minden
elûfordulÀsÀban szerencs¢s vÀlasztÀs a àk¢pzetÊ helyett, most m¢gsem Papp ZoltÀn vÀlasztÀsÀt, hanem a k´vetkezetess¢g¢t vitatom.
Ami a vÀlasztÀst illeti, elfogadom a fordÁtÂ indoklÀsÀt: àa ÏVorstellungÎ eset¢ben elt¢rtem a

KANT-fordÁtÀsokban eddig szokÀsos gyakorlattÂl,
¢s a Ïk¢pzetÎ helyett a ÏmegjelenÁt¢sÎ-t hasznÀltam.
KANTnÀl ugyanis a ÏVorstellungÎ nemcsak azt jelenti, amit Ïk¢pzetÎ-en ¢rt¡nk, hanem a k¢pzetalkotÀs aktusÀt is, ¢s ezt a kettûss¢get a ÏmegjelenÁt¢sÎ
vissza tudja adni. Nem volt lehets¢ges, hogy a Ïk¢pzetÎ ¢s a Ïk¢pzetalkotÀsÎ szavakat vÀlasszam, mert
a ÏVorstellungÎ elûfordulÀsainÀl nem mindig d´nthetû el teljes biztonsÀggal, melyik jelent¢srûl van
szÂ. Ahol ellenben eld´nthetû ä ¢s az esetek t´bbs¢g¢ben Ágy van ä, ott a ÏmegjelenÁt¢sÎ-bûl is kivilÀglik a relevÀns jelent¢s. Emellett a ÏmegjelenÁt¢sÎ
´sszhangban van a ÏvorstellenÎ ige ÏmegjelenÁteniÎ-k¢nt valÂ fordÁtÀsÀvalÊ. (A FORDíTñ UTñSZA23
VA, IK, 442.) Van azonban a àVorstellungÊnak (¢s a megfelelû igei alaknak) egy teljesen
h¢tk´znapi ä nem terminus ¢rt¢kü ä hasznÀlata is: az àelk¢pzel¢sÊ (illetve: elk¢pzelni valamit), ¢s ez nagyon tÀvol esik attÂl, amit a
àmegjelenÁt¢sÊ (vagy a àmegjelenÁteniÊ) lefedhet. A fordÁtÂ azonban k¢rlelhetetlen¡l
k´vetkezetes volt, Ágy az olvasÂnak m¢g egy
olyan egyszerü sz´veg meg¢rt¢se is neh¢zs¢get okoz, mint ez: àHogy a v¢tkest Ãgy jelenÁts¢k
meg, mint akinek elm¢j¢t nyugtalansÀggal gy´tri
rossz cselekedeteinek tudata, ehhez jellem¢nek elsûdleges alapzata szerint mÀr eleve legalÀbb bizonyos
fokig morÀlisan jÂnak kell megjelenÁteni¡k ût.Ê
(GY°K, 52.)24
A mÀsik p¢lda kicsit bonyolultabb. Papp
ZoltÀn ä szerintem ä nagyon jÂl vÀlasztja meg
a n¢met àGemeinsinnÊ ¢s àgemeiner VerstandÊ
magyar megfelelûit: megoldja, ami megoldhatÂ ä az elûbbit àk´z´s ¢rz¢kÊ-nek, az utÂbbit àk´z´ns¢ges ¢rtelemÊ-nek fordÁtja ä, ¢s
nem erûlteti, ami magyarul nem megy (nevezetesen, hogy a àGemeinÊ-t ¢s a àgemeinerÊ-t
ugyanazzal a szÂval fordÁtsa. Vannak azonban helyek ä ¢n kettût talÀltam: AZ íT°LýERý
KRITIKçJç-nak 20. ¢s 40. Ù-Àt ä, ahol ez az
amÃgy jÂ vÀlasztÀs ¢rthetetlenn¢ teszi a magyar sz´veget. Kant ugyanis ezeken a helyeken arrÂl besz¢l, hogy noha àa k´z´s ¢rz¢k l¢nyegileg k¡l´nb´zik a k´z´ns¢ges ¢rtelemtûlÊ, az
utÂbbit àolykor szint¢n k´z´s ¢rz¢knek (sensus
communis)Ê nevezik (IK, 155.). Itt bizony baj
van: ezt a r¢szt nem lehet Ãgy fordÁtani,
ahogy Kant mondja, mivel a magyar à¢rz¢kÊ
szÂnak nincs meg az a k¢t¢rtelmüs¢ge, amely
a n¢met àSinnÊ-nek ¢s a latin àsensusÊ-nak
megvan. Kant ugyan mÀsodszor is àGemeinsinnÊ-t mond, de ettûl m¢g nem lesz igaz,
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amit a fordÁtÂ (magyarul) ÀllÁt, hiszen a àk´z´ns¢ges ¢rtelmetÊ (magyarul) m¢g elv¢tve
sem nevezt¢k àk´z´s ¢rz¢knekÊ, de persze
sensus communisnak, azaz àjÂzan ¢szÊ-nek
igen. Itt bizony csak a csalÀs segÁthet (m¢g
szerencse, hogy az id¢zett hely nem A GYAKORLATI °SZ KRITIKçJç-ban van, mert a morÀlfilozÂfiÀban nem szÁvesen javasoln¢k csalÀst). Ezeken a helyeken a rossz megoldÀs tulajdonk¢ppen nem is nehezÁti a meg¢rt¢st,
hiszen a magyar olvasÂ r´gt´n lÀtja, hogy a
fordÁtÂ mell¢fogott.
Rem¢lem, ennyi p¢lda el¢g: a f´lsorolt
àk´ztes megoldÀsokÊ talÀn (vagy legalÀbb
r¢szben) magyarÀzzÀk, mi¢rt nem siker¡lt
nekem az Ãj kiadÀsban sem A GYAKORLATI °SZ
KRITIKçJç-t, sem AZ íT°LýERý KRITIKçJç-t
(teljesen) meg¢rtenem. Ugyanez magyarÀzza
azt is, hogy meg sem prÂbÀltam a fordÁtÂ
megoldÀsai helyett mÀs megoldÀsokat javasolni: arra merek vÀllalkozni, hogy egy szÀmomra (mÀr) ¢rthetû, de (m¢g) nem el¢g
magyaros vagy magyarul nem (el¢g) sz¢p
megoldÀs helyett ä ha tudok ä javasoljak jobbat, de arra nem, hogy egy mÀsik fordÁtÂ fej¢vel gondolkodjam. MÀrpedig erre lenne
sz¡ks¢g ahhoz, hogy valaki mÀsnak a szÀmomra (m¢g) nem ¢rthetû ä m¢g tÃlsÀgosan
àk´ztesÊ, (m¢g) nem magyar ä megoldÀsÀtÂl
elinduljak, ¢s innen eljussak egy v¢gleges
(magyar) megoldÀshoz, vagy ha v¢glegeshez
nem is, legalÀbb valamilyen (mÀr) ¢rthetû,
(magyarul) elfogadhatÂ megoldÀshoz.25 °s
v¢g¡l a àk´ztes megoldÀsokÊ miatt nem mertem nyilatkozni arrÂl sem, hogy vannak-e
fordÁtÀsi hibÀk a magyar sz´vegben: egy
àk´ztes megoldÀsÊ ugyanis ä bÀr attÂl f¡ggûen, hogy merre mozdul el a fordÁtÂ, m¢g leiterjakab is, ¢s telitalÀlat is lehet belûle ä nem
lehet àhibÀsÊ. Papp ZoltÀn fordÁtÀsa azonban
nem àk´ztes sz´vegÊ (¢n is csak azt prÂbÀltam bemutatni, hogy tÃl sok àk´ztes megoldÀsÊ maradt benne ahhoz, hogy nekem siker¡lj´n marad¢ktalanul meg¢rtenem), ¢s a
nyelvileg jÂl megoldott r¢szben talÀltam is
emlÁt¢st ¢rdemlû hibÀt. A magyar fordÁtÀsban
a k´vetkezût olvashatjuk: àez esetben, akÀr a
CHESELDEN-f¢le vaknak, azt kell k¢rdezn¡nk:
mi csal meg, a lÀtÀs vagy az ¢rz¢s?Ê (GY°K, 20.).
A Kant sz´veg¢ben szereplû àGef¡hlÊ szÂ
azonban ezen a helyen nem à¢rz¢sÊ-t, hanem
àtapintÀsÊ-t jelent (a szÂtÀrban is szerepel a

àtapintÀsÊ a àGef¡hlÊ szÂ jelent¢sei k´z´tt). A
Cheseldenre t´rt¢nû utalÀs minden k¢ts¢get
kizÀr: û volt ugyanis az az angol seb¢sz, aki
1728-ban egy jÂl siker¡lt szemoperÀciÂval
egyszer s mindenkorra megvÀlaszolta a mÀr
hosszÃ ¢vtizedek Âta vitatott, Ãgynevezett
àMolyneux- (vagy: Molineux-) probl¢mÀtÊ
(nevezetesen, ha egy vakon sz¡letett ember
ä aki tapintÀs ÃtjÀn megtanult k¡l´nbs¢get
tenni egy azonos anyagbÂl k¢sz¡lt ¢s k´r¡lbel¡l azonos nagysÀgÃ kocka ¢s g´mb k´z´tt
ä egyszerre lÀtni kezdene, vajon a tapintÀs segÁts¢ge n¢lk¡l is meg tudnÀ-e k¡l´nb´ztetni
a k¢t testet? a vÀlasz: nem).26 TudatÀban vagyok annak, hogy a probl¢ma egy egyszerü
szÂcser¢vel m¢g nincs megoldva, mivel a
mondatot k´vetû zÀrÂjeles megjegyz¢sben
szerepel a àgef¡hltÊ igen¢v ä m¢gpedig a
àNothwendigkeitÊ jelzûjek¢nt ä, ¢s noha fogalmam sincs rÂla, hogy ez pontosan mit jelent,
abban biztos vagyok, hogy nem àtapintott
sz¡ks¢gszerüs¢gÊ-et. Ez bizony nagyon neh¢z, de ÀltalÀban ilyenek a fordÁtÀsi probl¢mÀk. Csak azzal tudom biztatni Papp ZoltÀnt,
hogy ha neki sem siker¡l egybûl megk´zelÁtenie magyarul, prÂbÀlja elûsz´r fokozatosan
tÀvolÁtani a n¢mettûl...
Van m¢g valami, de ez mÀr nem a fordÁtÀsokat, hanem a k´nyvkiadÀst ¢rinti. Az elmÃlt
¢vekben a Müvelûd¢si ¢s K´zoktatÀsi Miniszt¢rium FelsûoktatÀsi Tank´nyvtÀmogatÀsi PÀlyÀzata sokat lendÁtett a magyar k´nyvkiadÀson, de ä a nagyon szükre szabott hatÀridûkkel ä sokat is Àrtott. JÂ p¢lda erre AZ íT°LýERý KRITIKçJç-nak Ãj magyar kiadÀsa, melyre el¢g lett volna m¢g egy icipici idût szÀnni,
hogy ne maradjon benne àk´ztes megoldÀsÊ.
A GYAKORLATI °SZ KRITIKçJç-val mÀs a helyzet: mivel nem szerepel a k´tetben, felt¢telezem, nem tÀmogatta az MKM, ¢s ha nem tÀmogatta, nem is szabhatott hatÀridût a megjelen¢snek (a Soros-alapÁtvÀny pedig nem
szokott lehetetlen k´vetelm¢nyeket tÀmasztani). így hÀt k¢nytelen vagyok a kiadÂt hibÀztatni a t´rt¢ntek¢rt. Pedig szÁvesen mondtam
volna jÂt az IctusrÂl, hiszen ez a Kant-sorozat
olyan jÂl indult! Ha az elsû k¢t k´tettel, A
27
TISZTA °SZ KRITIKçJç-val ¢s a T¹RT°NETFI28
LOZñFIAI íRçSOK -kal tudott vÀrni a kiadÂ,
amÁg elk¢sz¡l a fordÁtÀs (pedig az utÂbbit az
MKM tÀmogatta!), A GYAKORLATI °SZ KRITI-
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mi¢rt nem volt el¢g t¡relme? Nemcsak az olvasÂnak, hanem magÀnak is Àrtott
ezzel a t¡relmetlens¢ggel, mÀrpedig olyat
cselekedni, ami minden ¢rintettnek Àrt, nem
b´lcs dolog. Csak az¢rt nem mondom, hogy
az ilyesmi Át¢lûerû hiÀnyÀra enged k´vetkeztetni, mert egy kiadÂ eset¢ben egyÀltalÀn
nem hely¢nvalÂ dolog Át¢lûerûrûl besz¢lni.

Jegyzetek
1. RÀadÀsul az is teljesen ¢rdektelen, szokvÀnyos hiba: a javÁtÀsok Àtvezet¢sekor valaki valamit benne
hagyott, vagy rossz helyre illesztett be a sz´vegbe
(lÀsd a 84. oldal aljÀn indulÂ ¢s 85. oldalon folytatÂdÂ ¢rtelmetlen ¢s nyilvÀnvalÂan elÁrt mondatot).
2. Zavaromat csak fokozza, hogy A TISZTA °SZ KRITIKçJç -nak azon a hely¢n, amelyre itt Kant hivatkozik,
nyoma sincs àszubsztancial¢Ê-nak: ott nincs mÀs,
csak àszubsztanciaÊ ¢s àegyszerü szubsztanciaÊ.
3. Persze nem voltam el¢g k´vetkezetes: igaz, hogy
nem tudtam belek´tni sem a fordÁtÂkba, sem a sz´veget gondozÂ kiadÂba, de ettûl m¢g belek´thettem
volna a szerzûbe. SzÁvem szerint meg is tettem volna,
csak nem vagyok Kant-szak¢rtû, ¢s nem mertem belemenni tartalmi k¢rd¢sekbe. De nem titkolom:
most, hogy Ágy egyv¢gt¢ben elolvastam a k´nyvet,
kicsit bosszantott Kant nagyk¢püs¢ge. çllandÂan az
a k¢rd¢s motoszkÀlt a fejemben, hogy vajon a PROLEGOMENA megÁrÀsakor mitûl volt ennek a Kantnak
olyan nagy a mell¢nye? Igaz, hogy megÁrt mÀr egy
K RITIKç -t (de kettût m¢g nem!), ¢s ha tÀrgyilagosan
n¢zem, nem minden vÀrakozÀsa j´tt be a j´vût illetûen (itt van p¢ldÀul ä ezt csak jegyzetben ¢s ott
is csak zÀrÂjelben merem mondani ä David Hume
kauzalitÀsfelfogÀsa, amelynek m¢g ma is nagyobb a
keletje, mint az ´v¢nek).
4. Mind´ssze hÀrom hibÀt talÀltam, de azok legalÀbb
bosszantÂk. Az elsû az¢rt, mert akkor is ¢szrevevûdik, ha az ember nem olvassa, csak lapozgatja a
k´nyvet: a 23. oldalon feltünû helyen ä az oldal sz¢l¢n talÀlhatÂ magyarÀzÂ jegyzetben ä hibÀsan szedt¢k Rousseau nev¢t. A mÀsodik hiba viszont az¢rt
bosszantÂ, mert nagyon fontos (Kant Àltal is kiemelt,
a jelen kiadÀsban dûlt betüvel szedett) sz´vegr¢szben talÀlhatÂ: az 51. oldalon az egyik jÂl ismert, sokat id¢zett megfogalmazÀst ¢rtelmetlenn¢ teszi egy
ä nyilvÀn valamilyen korÀbbi vÀltozatbÂl ott felejtett
ä f´l´sleges szÂ (ti. az àakaratokÊ): àtehÀt Ãgy cselekedj,
hogy akaratod maximÀja r¢v¢n akaratok egyÃttal
ÀltalÀnosan t´rv¢nyhozÂnak is tekinthesse magÀtÊ
(valamit javÁt a helyzeten, hogy a 64. oldalon ä a sz´-

veget k´vetû elemzû Àttekint¢sben, ahol Tengelyi
LÀszlÂ id¢zi ezt a helyet ä hibÀtlanul szerepel a sz´veg). A harmadik hiba tulajdonk¢ppen aprÂsÀg,
csak nagyon megnehezÁti az olvasÂ dolgÀt: a 67. oldalon az Àll, hogy àhacsak az elûbbi egyszersmind alkalmassÀ tesz benn¡nket arra isÊ: ez Ágy nem jÂ, a àhacsakÊ
utÀn akkor is azt kell mondani, hogy àalkalmassÀ
nem tesz benn¡nket arra isÊ, ha a n¢metben nincs
ott a ànemÊ. Ha jÂl rekonstruÀlom a t´rt¢nteket,
eredetileg Ãgy szÂlhatott ez a r¢sz, hogy àcsak ha az
elûbbi egyszersmind alkalmassÀ tesz benn¡nket arra isÊ; azutÀn valaki m¢gis a àhacsakÊ mellett d´nt´tt, Àm elfelejtette v¢gigvinni a javÁtÀst.
5. Itt jegyzem meg, hogy az Àtdolgozott vÀltozatot
nem vetettem ´ssze a korÀbbi fordÁtÀssal. Elûre is eln¢z¢st k¢rek Tengelyi LÀszlÂtÂl, ha olyasmit k¢rek
szÀmon rajta, amit vÀltoztatÀs n¢lk¡l Àtvett, ¢s arra
k¢rem Ber¢nyi GÀbort, hogy ä ha ût illetik meg ä
nyugodtan vegye magÀra a dics¢reteket.
6. Ha a fordÁtÂ Ãgy ¢rzi, muszÀj ism¢telnie, az àÀltalÀnosÊ maxima vilÀgosabb lenne.
7. Nem akartam untatni az olvasÂt, ez¢rt nem hoztam p¢ldÀt olyan (ebben a fordÁtÀsban amÃgy is feltünûen ritkÀn elûfordulÂ) aprÂsÀgokra, mint a vonatkozÂ n¢vmÀs hibÀs vagy bizonytalan hasznÀlata.
TÃl hosszadalmas lett volna megvilÀgÁtani azokat az
Àrnyalatnyi tartalmi k¡l´nbs¢geket, melyek abbÂl
erednek, hogy az àamiÊ nem az elûzû tagmondat
utolsÂ (vagy valamelyik egy¢rtelmüen kiemelt) szavÀra, hanem az eg¢sz tagmondatra utal vissza. M¢g
enn¢l is k´r¡lm¢nyesebb magyarÀzatot ig¢nyeltek
volna azok az esetek, ahol a fordÁtÂ ugyan a jÂ vonatkozÂ n¢vmÀst vÀlasztja, de az olvasÂ a mondatszerkezet miatt a mÀsikat (mondjuk az àamelyÊ helyett az àamiÊ-t) vÀrja, ¢s a vÀratlan fordulat elbizonytalanÁtja, vajon Ãgy kell-e ¢rteni a mondatot,
ahogy a fordÁtÂ Árja, vagy inkÀbb Ãgy, ahogy û vÀrta
(persze, ha mind a k¢tf¢lek¢ppen v¢giggondolja,
rendszerint kider¡l ä ha pedig megn¢zi a n¢met
eredetit, mindig kider¡l ä, kinek van igaza, de ez a
sok babramunka egy egyszerü szÂism¢tl¢ssel elker¡lhetû lett volna).
8. Aki igazÀn hosszÃ mondatot szeretne illusztrÀciÂnak, annak ajÀnlom, prÂbÀlja elsû olvasÀsra megfejteni az 57. oldalon talÀlhatÂ, àEzzel szemben a morÀlis
¢rz¢sÊ kezdetü mondatot vagy a 67. oldalon azt a 17
soros ä egyetlen mondatbÂl ÀllÂ ä bekezd¢st, amely
azzal kezdûdik: àögy tünhet fel tehÀtÊ.
9. Ez utÂbbi nagyon sokf¢le lehet (korlÀtozhatja
vagy kiterjesztheti az ÀllÁtÀs ¢rv¢ny¢t, lehet stilÀris finomÁtÀs vagy ä mint a jelen p¢ldÀban ä a szerzû ´nreflexiÂja ¢s m¢g szÀmtalan egy¢b), s a fordÁtÂnak
azt is el kell d´ntenie, hogy mire vonatkozik a mÂdosÁtÀs: az eg¢sz ÀllÁtÀsra vonatkozik-e vagy csak egy
r¢sz¢re (¢s ha az utÂbbi eset Àll fenn, akkor melyikre). Azt mÀr meg sem prÂbÀlom elmondani, mi mindenrûl kell a fordÁtÂnak elûzetesen d´ntenie abban

Figyelû ã 1471

a bonyolult, de igencsak gyakori esetben, amikor
egy mondat t´bb ÀllÁtÀsbÂl ¢p¡l fel.
10. InkÀbb azt kellene mondanom, hogy ezÃttal is,
mert az eddigi f¡zeteket is csak dics¢rni lehet.
11. Friedrich Schiller: KALLIAS , AVAGY A SZ°PS°GRýL
(R¢szletek), Holmi, XI. (1999.) 7. 842ä864.
12. A folyamat persze ezzel sem ¢r v¢get, hiszen amikor a megjelent k´nyvvel eldicsekszem a barÀtaimnak, j´n R¢z PÀl, aki mindig szÀmos àk´ztes mondatotÊ talÀl a kinyomtatott sz´vegben. InkÀbb csak
arrÂl van szÂ, hogy a fordÁtÂk Àltal v¢glegesnek Át¢lt
megoldÀsokrÂl ÀltalÀban nyomtatott dokumentumaink vannak.
13. TalÀn segÁt, ha elk¢pzel¡nk egy skÀlÀt, melynek
egyik v¢gpontjÀn a n¢met nyelv (annak is a szerzûre
jellemzû vÀltozata), a mÀsik v¢gpontjÀn pedig a magyar nyelv Àll, a k´ztes fokokon pedig kever¢k nyelvek vannak: min¢l jobban megk´zelÁtj¡k a v¢gpontokat, annÀl interszubjektÁvebbek ezek a nyelvek
(eg¢szen k´zel a v¢gpontokhoz tulajdonk¢ppen
csak egy kicsit elrontott magyar, illetve kicsit elrontott n¢met nyelvet talÀlunk), Àm min¢l inkÀbb tÀvolodunk a v¢gpontoktÂl, annÀl kev¢sb¢ hasonlÁtanak
a k¢t nyelv egyik¢re (annÀl kev¢sb¢ ¢rthetûk a n¢met¡l, illetve magyarul besz¢lûk szÀmÀra) ezek a kever¢k nyelvek, a k´z¢ppont k´zel¢ben pedig mÀr
csak az ¢ppen besz¢lû szÀmÀra ¢rthetû privÀt nyelvek vannak (ezeket viszont kicsit tÀvolabbrÂl mÀr az
sem ¢rti, aki az im¢nt m¢g hasznÀlta ûket).
14. Mivel a tovÀbbiakban a k¢t fordÁtÀst egy¡tt tÀrgyalom, a hivatkozÀsoknÀl a szokÀsos r´vidÁt¢seket
(GY°K, illetve IK) hasznÀlom.
15. M¢g egyszer hangsÃlyozom: nem ÀllÁtom, hogy
a fordÁtÂ ilyen tÀvolÁtÂ-k´zelÁtû mÂdszerrel dolgozott, csupÀn ¢n rekonstruÀlom Ágy a t´rt¢nteket,
mert Ágy tudom a legjobban megvilÀgÁtani az ¢rtetlens¢gemet. °s azt is hozzÀ kell tennem, hogy ebben
a rekonstrukciÂban nem egy szinten Àll a k¢t sz´veg:
noha AZ íT°LýERý KRITIKçJç-ban is talÀltam olyasmit, amit ¢n m¢g àk´ztes megoldÀsnakÊ tartok, csak
A GYAKORLATI °SZ KRITIKçJA eset¢ben merem a magyar sz´vegben maradt àk´ztes megoldÀsokÊ szÀmlÀjÀra Árni meg¢rt¢si neh¢zs¢geimet.
16. M¢g az is lehet, hogy szÀnd¢kosan nem k´zelÁtette sz´veg¢t a magyarhoz, mert akkor el kellett
volna d´ntenie, melyiket vÀlassza a kÁnÀlkozÂ ä de
k¢ts¢gkÁv¡l kisebb-nagyobb jelent¢sk¡l´nbs¢ggel
jÀrÂ ä magyar megoldÀsok k´z¡l. LegalÀbbis erre
vall, hogy a fordÁtÂ ä mÀs-mÀs megfogalmazÀsban ä
mind a k¢t k´tet utÂszavÀban megjegyzi, hogy
amennyire lehet, igyekszik k´vetni Kant eredeti sz´veg¢t: àegyszerre ragaszkodom ahhoz, amit mond, ¢s ahhoz,
ahogyan mondjaÊ (IK, 439.), illetve àa magyar sz´vegnek
a jelent¢s ¢s a forma tekintet¢ben egyarÀnt a lehetû legpontosabban kell k´vetnie a n¢metetÊ (GY°K, 193.).
17. Azt viszont mÀr kicsit kev¢sb¢ lehet magyarul

k¢rdezni, amit Papp ZoltÀn k¢rdez (aki ehhez hozzÀteszi eml¢keztetû¡l a nehezen megk´zelÁthetû elsû elûfordulÀsnÀl hasznÀlt àk´ztesÊ megoldÀst is):
àmik¢nt illetheti meg m¢gis a kategÂriÀkat az ¢rz¢kin-tÃli
hasznÀlat objektÁv realitÀsaÊ (11.), mert a àhasznÀlatÊrÂl (magyarul) noha Kant t¢nyleg erre utal (n¢met¡l) ä nem mondhatjuk, hogy van neki (vagy nincs
neki) àobjektÁv realitÀsaÊ.
18. Ide Árom a teljes mondatot is, biztosan lesz, aki
meg¢rti: àMost viszont e gyakorlati hasznÀlat teljes elemz¢se r¢v¢n tudatÀra ¢bred¡nk annak, hogy a nevezett realitÀs a legkev¢sb¢ sem a kategÂriÀk elm¢leti meghatÀrozÀsÀhoz ¢s a megismer¢snek az ¢rz¢kin-tÃlira valÂ kiterjeszt¢s¢hez kapcsolÂdik, hanem csak arra fut ki, hogy a kategÂriÀknak ebben a vonatkozÀsban egyÀltalÀn objektuma legyen, tekintettel arra, hogy a kategÂriÀk vagy benne
foglaltatnak a sz¡ks¢gszerü a priori akaratmeghatÀrozÀsban, vagy elvÀlaszthatatlanul kapcsolÂdnak ennek tÀrgyÀhoz.Ê (GY°K, 11ä12.)
19. Az id¢zet utÀni r¢sszel mÀsfajta probl¢mÀm volt:
ott a magyarul (szÀmomra) k´vethetetlen mondatszerkezet miatt nem ¢rtettem a sz´veget.
20. Csak mellesleg jegyzem meg, hogy talÀn nem
kellett volna mindenben hallgatni a szerkesztûkre
(vagy nem kellett volna A GYAKORLATI °SZ KRITIKçJç-ban is ¢rv¢nyesÁteni AZ íT°LýERý KRITIKçJç-nak
fordÁtÀsÀval kapcsolatos javaslatukat). Arra gondolok, amirûl Papp ZoltÀn A FORDíTñ UTñSZAVç-ban
ezt Árja: à[a] szerkesztûk javaslatÀra mÂdosÁtottam a ÏBestimmungÎ fordÁtÀsÀt [...]. Eltünt az eredetileg alkalmazott
Ïrendeltet¢sÎ [...]. Hely¢be r¢szint a ÏmivoltÎ, r¢szint a
Ïmagunk meghatÀrozÀsaÎ l¢pett.Ê (IK, 443.)
21. Az à¢szmegjelenÁt¢sekÊ eset¢ben a sz´vegbûl
ugyan kider¡l, hogy az à¢sz Àltali megjelenÁt¢sekreÊ
kell gondolnom, m¢gsem tartom szerencs¢snek a
szÂ´sszet¢telt. Szerintem mÀr az is vitathatÂ (k¢sûbb
vitatni is fogom), hogy minden elûfordulÀsban jÂ vÀlasztÀs-e a àmegjelenÁt¢sÊ a àk¢pzetÊ helyett, a k¡l´nf¢le szÂ´sszet¢telekben azonban kifejezetten zavarÂnak ¢rzem a à-megjelenÁt¢sÊ-eket.
22. V´. Ernst Cassirer: KANTS LEBEN UND LEHRE .
Berlin, 1923. 177. sk.
23. A meggyûzû indoklÀs ellen¢re a fordÁtÂ figyelm¢be ajÀnlom Dilthey àVorstellenÊ fogalmÀt, amely
gyakran az ¢szlel¢s, a k¢pzetalkotÀs (ez n¢met¡l
vagy szint¢n àVorstellenÊ, vagy àVorstellungÊ) ¢s a
gondolkodÀs folyamataira (az akarÀs ¢s az ¢rz¢s folyamataival szembeÀllÁtott Ãn. àintelligencia-folyamatokraÊ) vonatkozik. Mivel Diltheyn¢l mindig
egy¢rtelmüen eld´nthetû, hogy melyikrûl van szÂ,
a magyar fordÁtÀsban k¡l´nbs¢get kellett tennem a
k¢tf¢le àVorstellenÊ (illetve a àVorstellenÊ ¢s a àVorstellungÊ) k´z´tt: az ÀltalÀnosabb fogalmat neveztem
àmegjelenÁt¢sÊ-nek, a szükebbet pedig àk¢pzetÊnek vagy ä ha a kontextus Ãgy kÁvÀnta ä àk¢pzetalkotÀsÊ-nak. (Ettûl persze Papp ZoltÀn m¢g nyugod-
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tan hasznÀlhatja mÀsra a àmegjelenÁt¢sÊ szÂt, mint
amire ¢n hasznÀltam a magyar Dilthey-fordÁtÀsban.
De talÀn ¢rdemes meggondolnia, hogy a àVorstellungÊ, illetve a àVorstellenÊ szÂ nemcsak az¢rt k¢t¢rtelmü, mert egyarÀnt vonatkozhat a tev¢kenys¢gre
¢s a tev¢kenys¢g eredm¢ny¢re, hanem az¢rt is, mert
ä Diltheyn¢l is, KantnÀl is ä van egy szükebb ¢s egy
tÀgabb ¢rtelme. Ebben az ´sszef¡gg¢sben talÀn m¢g
annak is van jelentûs¢ge, hogy a magyar àmegjelenÁt¢sÊ szÂt ä az angol àrepresentationÊ ¢s a francia àrepr¢sentationÊ megfelelûjek¢nt ä gyakran hasznÀljuk a
tÀgabb ¢rtelemben.)
24. Nem ide tartozik, de nem tudom megÀllni, hogy
ne emlÁtsem: a Holmiban k´zz¢tett sz¢p Schiller-fordÁtÀsban is fennakadtam a àmegjelenÁt¢sÊ-eken. N¢ha egyszerüen az¢rt, mert (mint mondjuk a àjelens¢gek megjelenÁt¢seÊ) nem sz¢p megoldÀs: àA jelens¢geknek ugyanis megjelenÁt¢s¡kben a megjelenÁtûerû formai
felt¢teleihez kell igazodniukÊ (Holmi, id. kiad. 844.). N¢ha viszont komolyabb probl¢mÀm volt a àmegjelenÁt¢sÊ-sel, egy helyen egyenest ¢rtelemzavarÂnak
talÀltam, hogy a magyar mondatban nem àk¢pzetÊ,
hanem àmegjelenÁt¢sÊ szerepel: àAz ¢sz vagy megjelenÁt¢st kapcsol ´ssze megjelenÁt¢ssel megismer¢ss¢ (elm¢leti
¢sz), vagy megjelenÁt¢seket az akarattal cselekv¢ss¢ (gyakorlati ¢sz)Ê (uo.).
25. °s mivel Kant-sz´vegekrûl van szÂ, arra sem merek vÀllalkozni, hogy a mÀsik fordÁtÂ (szÀmomra ¢rthetetlen) àk´ztes megoldÀsaitÊ egyszerüen f¢lretoljam, ¢s (esetleg ker¡lû Ãton, fokozatosan, de a sajÀt

àk´ztes megoldÀsaimmalÊ k´zelÁtve a sz´veghez)
magam prÂbÀlkozzam a fordÁtÀssal.
26. A filozÂfusok k´z¡l a nemleges vÀlaszt ä hogy ti.
a tapintÀs segÁts¢ge n¢lk¡l a vakon sz¡letett ember
sem a tÀvolsÀgrÂl, sem az alakrÂl, sem a nagysÀgrÂl
nem tudna biztos ideÀt alkotni magÀnak ä Locke
nyomÀn elûsz´r Berkeley fogalmazta meg hatÀrozottan. A franciÀk k´z¡l Diderot, Condillac ¢s Voltaire foglalkozott r¢szletesen a probl¢mÀval.
27. Kis JÀnos kitünû fordÁtÀsÀrÂl e hely¡tt nem
kell szÂlnom: ezt mÀr korÀbban megtettem (l. Holmi, VIII. [1996.] 12. 1803ä1809.).
28. Be kell vallanom, hogy nem csak terjedelmi
okokbÂl mondtam le rÂla, hogy ebben a recenziÂban a T¹RT°NELEMFILOZñFIAI íRçSOK (fordÁtotta ä
Hildenstab Gy´rgy ¢s Nagy LÀszlÂ fordÁtÀsainak felhasznÀlÀsÀval ä MesterhÀzi MiklÂs ¢s VidrÀnyi Katalin, Ictus, ¢. n., k¢sz¡lt: 1995ä97-ben) magyar fordÁtÀsÀrÂl is szÂljak. A fû ok az volt, hogy Kisbali LÀszlÂ alapos ¢s ÀtfogÂ ä ¢s nem utolsÂsorban: rendkÁv¡l
szellemes ä kritikÀt Árt errûl a k´tetrûl (l. LEHETS° GES-E, °S HA NEM, HOGYAN ?, BUKSZ, IX. [1997.] 3.,
286ä301.), melyben r¢szletesen bÁrÀlta a fordÁtÀst is.
M¢ltatlannak ¢s igazsÀgtalannak ¢rezn¢m azonban,
ha a sorozatrÂl szÂlva nem jegyezn¢m meg, hogy a
MesterhÀzi Àltal ´sszeÀllÁtott k´tet ä azokkal a hibÀkkal ¢s mell¢fogÀsokkal egy¡tt is, melyeket Kisbali
(remek¡l!) kip¢c¢zett ä hasznÀlhatÂ, jÂ munka.

Erd¢lyi çgnes

A folyÂirat a Nemzeti KulturÀlis Alap, a Soros-alapÁtvÀny
¢s a JÂzsef Attila-alapÁtvÀny tÀmogatÀsÀval jelenik meg

