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Utassy JÂzsef

MAGçBAN KçROGAT
SzÀll egy varjÃ. ¹reg. MagÀnyos.
Feketedik tûle a sz¢l.
Alatta alkonyul a vÀros,
kigyÃl milliÂ lÀmpaf¢ny.
Lassan, komÂtosan, kim¢rten
r´p¡l a horizonton Àt.
HÂfelhûk villognak az ¢gen,
holdat strÀzsÀlÂ katonÀk.
Vajon hovÀ suhog oly ÀrvÀn?
KukÀkat fosztogatva ¢l.
Csûre hidegebb, mint a mÀrvÀny.
MagÀban kÀrogat szeg¢ny.
Majd jû az ¢j, eljû a hajnal,
csonttÀ dermeszt mindent a fagy.
RÂka lel rÀ a virradatban,
t¢pi rÂla a tollakat.

RçNCOK, REDýK
TombolÂ tÀbortüz:
hol vagy, ifjÃsÀgom?!
Hol a kikeleti rÃzsfolt
szerelmes orcÀmrÂl?
T¡nd¢r, hovÀ tünt¢l?
N¢zd: meg´regedtem.
RÀncok, redûk tengertÀnca
arcomon, szÁvemben.
S¢tÀltat a bÀnat
mÂlÂja m¢g engem,
de mÀr k¢ri, k´veteli:
visszak´veteli szemem
sÂs viz¢t a tenger.
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OrbÀn OttÂ

A NAGY VISSZAT°R°S
Egy ´regedû f¢rfit k´nnyü becsapni, hogy m¢g mindig ¢l,
ha teste Ãjra mük´dik, ha Ãjra tudja azt,
amit egy k¢t¢ves, eg¢szs¢ges gyerek tud,
besz¢lni, fogni, l¢pni, f´l-alÀ jÀrkÀlni a lakÀsban
(gyorsan fordulni nem, mert akkor elesik) ä
nincs lelem¢ny, mely a mÃlÂ idûn kifogna,
a v¢gzet ravaszabb Od¡sszeusznÀl, hazÀig segÁti,
hogy otthon egy szikkadt ´lü kirÀlyn¢ legyen a jutalma,
a d´rzspapÁrk¢nt ¢rdes ´regasszony ´r´k zs¢mbel¢se:
mÀr megint ¢gve hagytad a gÀzt, a v¢g¢n m¢g f´lrobbanunk...
Halomra nyilazzuk a beteg sejteket? ¹r´kk¢ fogunk uralkodni IthakÀban
egy v¢get ¢rni nem akarÂ, g´r´g szappanopera daliÀs megasztÀrjak¢nt?
A foghÁjas l¢pcsûn botorkÀlva lefel¢ az AlvilÀgba
tisztÀn hallom magam k´r¡l a szir¢nek Àrnyam kÁs¢rû koloratÃrÀriÀit.

KALºPSZñ SZIGET°N
Az Âkori mÁtoszok nimfÀja t´bbnyire nimfomÀniÀs.
Kal¡pszÂnak nincs ¢letkora, ´tszÀz vagy ezer ¢ves,
de az arca rÀnctalan, alakja egy aktmodell¢,
¢s agyÀban egy d¡rgû s¡ketfajd kattogja: baszni, baszni...
Freud c¢lba talÀlt a rejtv¢nyfejtû mÂdszer¢vel:
az ¢let Àlma az eg¢szs¢g, az eg¢szs¢g¢ a korlÀtlan libidÂ ä
a g´r´g istenek kamaszvilÀga, a vÀzak¢pek¢,
melyeken ÀllÂ farokkal ugrÀndozik a f¢rfi,
s a nû, ha a csiklÂjÀhoz ¢rnek, elrep¡l...
F´lgyÂgyult beteg vagyok, komplikÀltabb l¢ny az istenekn¢l;
zsÀkomban a csontjainkat megroppantÂ halÀl nagy k´v¢vel
prÂbÀlok mosolyogni azon, amin e f´ld´n lehet,
mÁg a l¢gritka k´zegben zihÀlva k¡zd´k minden l¢p¢s¢rt,
hogy f´l¢rjek a csÃcsra,
a neh¢z testi munkÀval megszerzett, keserü gy´ny´rig.
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Tandori Dezsû

O. O. FEL°PºL°S°RE, ºDV¹ZLETºL
Kedves O. O., k´ltûd megint egy kicsit meghÁzott,
bevÀgÂdik nÀla a nadrÀg ´ve,
majd lefogy, k´nnyü besz¢d, kÁvÀnnÀ
drasztikusan ä beszarna harmadjÀra.
(K¢tszer fogyott le drasztikusan.)
K¡l´nben reggel vagy ´sszefÀzik a LÀnchÁdon,
vagy nem fÀzik,
vagy nem is ott megy Àt,
vagy nem is akkor.
Semmi bensûs¢g nem vez¢rli szavÀt senkihez
ä mÀj, vese, velû ä,
´sszefÀzik vagy viszket, allergia vagy hûm¢rs¢klet
vÀltozÀsa, elolvassa egy harminc¢ves k´ltû.
A harminc¢ves k´ltû harminc ¢v mÃlva
a ma hatvan¢ves k´ltû hascsikarÀsÀt is
figyelemre m¢ltÂnak tartja majd. Ez van, sÂhajtja. ír.
Elolvassa ût is egy harminc¢ves (k´ltû),
de mi akkor mÀr nem strapÀljuk magunkat, nem
´rvend¡nk az eg¢szs¢gnek, jÂ, rossz, k´ltû, nem k´ltû.

Lator LÀszlÂ

öGY LçTSZIK, BþNBE ESTEM
Sokf¢le volt ¢s kÁs¢rtû az °den.
Zengett-zÃgott sz¢p fÀival k´r´ttem
az ¢rthetetlen isten tenyer¢ben.
Hogy szerettem, nagy ¢g, Â, hogy szerettem!
Telhetetlen¡l, k¢ts¢gbeesetten,
mennyi gy´ny´rrel, kÁnnal, k´nnyel
szerelm¡nk hosszÃ lÀngjÀban mi ketten!
ögy lÀtszik, bünbe estem.
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Mert feltetszett az Át¢let felettem.
íme, k¢nesûvel, vÁz´z´nnel
a jelen¢sek ideje j´tt el.
Megtettem mindent, amit megtehettem.
°s meglett ¢s Ãgy lett, ki tudja, hÀtha ä
S most hely¢nvalÂ minden ¢s hibÀtlan
ebben a csÁrÀtlanÁtott vilÀgban.
Csak a l¢lek k´lt´z´tt el.
A szeplûtelen ¢gbolt k´z´ny¢ben
ki tudja, milyen megvÀltÀsra vÀrva.

Rakovszky Zsuzsa

HELYT¹RT°NET
Eml¢kszem, ebben a hÀzban lakott,
ezen a l¢pcsûn kopogott a botja,
erre vonult el a nyugalmazott
tÀbornok hibbant ´zvegye naponta,
szoknyÀjÀn macskaszûr, n¢mÀn mozgÂ, aszott
ajkÀn rÃzs ¢s szitok. Emitt a lÁrai
lelkü fogorvos ä a vÀrÂszobÀban
maga festette tÀjk¢pek tucatjai.
Amott a p¢k, aki szerelmi bÀnatÀban
´ngyilkos lett. °s m¢g ki tudja, ki:
egy gyarmatÀru-nagykereskedû?
Egy ÂrÀs pÀrtÀban maradt leÀnya?
Egy k´nyvelû ¢s betegeskedû,
kibÁrhatatlan anyja? °s m¢g ki tudja, hÀny a
sokbÂl, akit benyelt a lÀp idû:
K´t¢lverûk, r¢z´ntûk, bÀbs¡tûk,
hÀzat vettek, vagy szûlût, ´lre mentek,
pert indÁtottak, egyszer tüz ¡t´tt
ki, mÀsszor a pestis j´tt, eltemettek
k¢t-hÀrom feles¢get, nyolc gyerekbûl ´t´t...
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Rossz ¢v a borra: fagy, gy¢r naps¡t¢s.
Szekeret rÀngattak ki ûszi sÀrbÂl.
EgymÀs szÁv¢nek szegezt¢k a k¢st,
csereszny¢t Àrultak fonott kosÀrbÂl...
Kev¢s ´r´m, t´bb gond, sok retteg¢s.
KampÂrÂl f¡ggû f¢l disznÂn legyek.
Egy Àgyban sz¡ltek, haltak ä vÀlad¢k, v¢r.
J¢g verte a s´t¢t szûlûhegyet.
BorogatÀst cser¢ltek gyertyaf¢nyn¢l,
ecettel tisztÁtottak pecs¢tes szûnyeget.
SzennyvÁz ¢s csillagf¢ny, kÃtban halott
magzat, a hÀzak k´zt f´ldek s´t¢tje.
A t¢l, mikor a t¢rig j´ttek a farkasok...
A tüz, mikor megolvadt a nagyharangok ¢rce...
Lement a bÃza Àra, v¢rszÁnre vÀlt a Hold...
Szeles tavaszt aszÀlyos nyÀr k´vet.
Minden valaminek a folytatÀsa.
A n¢v kitart: n¢vtÀblÀk, sÁrk´vek...
Az Ãjsz¡l´tt halott ¡kanyja k¢pe mÀsa.
Kev¢s jÂindulat, sok gyül´let.
A hÀztetûkre nap s¡t, j¢g kopog.
Csontok, t´r´tt cser¢ped¢ny a m¢lyben,
az utcakû alatt. ýscÀpafog
nyoma a pestisoszlop m¢szk´v¢ben.
A hÀztetûk f´l´tt holt csillagok.

RÀba Gy´rgy

VALAMI A BELSý FORMçRñL
A belsû forma fogalma nem ismeretlen a magyar irodalomtudomÀnyban. Erd¢lyi JÀnossal polemizÀlva Arany JÀnos I RçNYOK cÁmü tanulmÀnya a Sz¢pirodalmi Figyelûben
(1860ä61) emlÁti a àbelformÀtÊ. K´vetelm¢nyeibûl kih¡velyezhetû, hogy mit is ¢rtett
belsû formÀn. A àbensû, l¢nyeges k´ltûi formÀtÊ k¢ri szÀmon a korabeli àn¢piesÊ divaton.
A verstan, allÃziÂk, a k´ltûi nyelv: szÂk´t¢sek, a mondatfüz¢s k¡lsû formai jegyei ellen¢ben egy¢rtelmüen a jelent¢s, az invenciÂ sz¢tsugÀrzÂ erej¢t fogja f´l belsû formÀul,
¢s ezt, ahogy megism¢telt utalÀsai tanÃsÁtjÀk, a müfajok hangulati k¡l´nnemüs¢g¢vel
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azonosÁtja. így nem l¢p tÃl, nem l¢phet tÃl a klasszicizmus kÀnontisztelet¢n. A romantikÀt is megem¢sztett kor müv¢sze, KosztolÀnyi utÂbb Ágy Ár: àAz alkotÂ k´ltûk eredetis¢ge
kizÀrÂlag a belsû formÀban gy´keredzik.Ê FÂnagy IvÀn Ãjabb k´nyve egy teljes fejezetben
foglalkozik a belsû formÀval. BÀr ezen a cÁmen retorikai alakzatokat ¢s tÀrsmüv¢szeti
pÀrhuzamokat sorakoztat f´l, a belsû forma mÀs f´lfogÀsÀnak is kaput nyit, amikor àa
mondaton tÃli elrendez¢si t´rv¢nyekkel, a tartalmi szerkezettel, a jelent¢s szintj¢velÊ Át¢li egynek.1
Gero von Wilpert vagy WellekäWarren k¢zik´nyve nem ´nÀllÂ cÁmszÂval ugyan, de
a fogalom forrÀsÀul Shaftesburyt, az û elûdj¢¡l PlÂtinoszt nevezi meg.2 De Shaftesbury
a sz¢p ¢s jÂ hat¢konysÀgÀrÂl elm¢lkedik, s ez az eszt¢tikÀra, valamint az etikÀra tartozik, holott benn¡nket a belsû forma a jelent¢s rendezûelvek¢nt ¢rdekel. PlÂtinosz gondolatmenete m¢g teleologikusabb: az abszolÃt sz¢ps¢g eszm¢ny¢t, emebben az isteni
megnyilvÀnulÀsÀt f¡rk¢szi. Eszt¢tikat´rt¢netek idevonatkoztatjÀk m¢g PlatÂn P HAIDROSZ-Àt ¢s a SZºMPOSZION-t, de û sem Árt po¢tikÀt, ¢s amit a mozgatÂerûkrûl mond,
az nem mÀs, mint ideatana. K´zelebb Àll probl¢mÀnkhoz Arisztotel¢sz, aki PO°TIKçjÀban csakugyan t¢telesen szÂl a müalkotÀs formÀlÂelveirûl, k´zt¡k a dianoiÀrÂl, amit
leginkÀbb a gondolati tartalom ´sszess¢g¢nek ¢rtelmezhetn¢nk. De a dianoiÀt, akÀrcsak a t´bbi alakÁtÂelvet, a trag¢diÀhoz tartozÂk¢nt vizsgÀlja, napjaink po¢tikai tÀrgya
azonban mÀr t´bb münemet is ¢rint, hiszen a g´r´g b´lcselû korÀban m¢g nincs mai
¢rtelemben vett reg¢ny vagy novella. RÀadÀsul û a dianoia mük´d¢s¢t az alkotÂra vonatkoztatja, ¢s ez az utÀnzÀs, mim¢szisz keret¢ben valami ÀltalÀnost f´lismerû mozzanat,
azaz metafizikai term¢szetü, Ágy sarkalatosan ellent¢tes a belsû formÀt heurisztikusan
keresû mü¢rtelmez¢s¡nkkel, valamely teremtûelvvel, mely egyszeri alakvÀltozatÀban
mutatkozik meg.3
Mint minden fontos Ãt, a mi¢nk is Goethe b´lcsess¢g¢n halad kereszt¡l. Eckermann-nal folytatott egyik besz¢lget¢s¢ben ezt mondja: àEgy darabokbÂl k¢sz¡lt g¢p egyes
r¢szeit ´sszeilleszthetem, ¢s egy ilyen tÀrggyal kapcsolatban csakugyan besz¢lhetek kompozÁciÂrÂl,
de nem akkor, ha olyan szerves eg¢sz r¢szeirûl besz¢lek, amelyek elevenen fejlûdnek, ¢s egy k´z´s
l¢lektûl vannak Àthatva.Ê4 Goeth¢vel r¢szben rokon, r¢szben tûle elt¢rû mÂdon belsû
formÀn azt a szerves eg¢szet ¢rtem, mely a müvet ¢lteti, mozgatja an¢lk¡l, hogy minden egyes r¢sz¢t t´bb¢-kev¢sb¢ f´lt¢telezn¢, tehÀt nem azonos a teljes müvel. Ehhez
a n¢zethez k´zel Àll a lengyel Markiewicz ÀllÀspontja. MegfogalmazÀsa szerint a belsû
forma: àa müben rejlû, azt bel¡lrûl alakÁtÂ alapelv vagy erû, s a tartalom ¢s a k¡lsû alak egybeforrasztÀsÀban nyilvÀnul megÊ.5 Amikor FÂnagy a nyelv sorompÂin tÃl, a jelent¢s szintj¢hez rendeli a belsû formÀt, hasonlÂ n¢zetet fogalmaz meg.
Szeml¢ltetû k¢ppel ¢lve, a belsû forma a mü szÁve, l¢tfontossÀgÃ szerve, de korÀntsem maga a szervezete.
Flaubert: BOVARYN°
A BOVARYN° a romantika kÂrleÁrÀsa egy asszonyi sors t¡kr¢ben. Ez a mü tÀrgya. A
reg¢ny àiskolap¢lda-forma elemz¢se a romantikus vÀgynak, szenved¢lynek ¢s k´vetkez¢seinekÊ
ä Árta Babits.6 A B OVARYN° a fejlûd¢sreg¢ny müfajÀba tartozik, szabatosabban: nevelûd¢si reg¢ny, m¢g ha negatÁv ¢rtelemben is. T¢mÀja szerint megism¢tlûdû hÀzassÀgt´r¢s histÂriÀja. Ha ezt a àt¢mÀtÊ elûjeleitûl a v¢gkifejletig k´vetj¡k, megvilÀgosodik
a mü ¢lettana. àEz a reg¢ny inkÀbb ¢letrajz, mint k´vetkezetesen v¢gigvitt bonyodalomÊ ä vallotta Flaubert kedves¢nek, Louise Colet-nak Árt egyik level¢ben.7
Amikor Emma f´ltünik a szÁnen, Bovary doktor beteggondozÀsÀt segÁtendû pÀrnÀcskÀkat varr ànagy veszûds¢ggelÊ.8 NyilvÀnvalÂ, hogy hÀzias tev¢kenys¢gre nem ter-
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mett; Bovary doktor lÀnyk¢r¢se utÀn Emma fantasztikus à¢jf¢li, fÀklyÀs esk¡vûrûlÊ ÀbrÀndozik,9 Àm a csalÀdi ¢let aprÂ kellemetlens¢gei meglepik ¢s lehangoljÀk. àMÁg f¢rjhez nem ment, azt hitte, szerelmes, de mivel boldogsÀg nem lett a szerelembûl, mint vÀrta, Ãgy
gondolta, bizonyÀra t¢vedett.Ê10 íme, baljÂs nyitÀnya egy hÀzas¢let asszonyi ¢rzelmeinek.
Emma visszatekintû jellemz¢se szeml¢lteti, hogy milyen talajra hulltak elsû hitvesi
benyomÀsai. ZÀrdan´vend¢kk¢nt az ima elûtti sz´vegfelolvasÀst k¢pzelgû l¢lekkel
hallgatta: àNyugodt lÀtvÀnyokhoz szokott, ez¢rt most a mozgalmas k¢pek fel¢ fordult. A tengert
csak a tengeri viharok¢rt szerette, a f¡vet csak akkor, ha romok k´zt sarjadt.Ê11 MÀr tizen´t
¢ves korÀban falta a kalandos reg¢nyeket, fûk¢nt Walter Scottot: balsorsÃ hûseikkel
¢rzett egy¡tt, ¢s heroikus t´rt¢netekbe ¢lte bele magÀt. A hÀzas¢let elsû hetei, hÂnapjai
kijÂzanÁtjÀk Ãj helyzet¢rûl szûtt ÀlmaibÂl. àMost nem tudta elk¢pzelni, hogy ez a nyugalom,
amiben ¢l, ez volna az Àlmodott boldogsÀg.Ê12
De m¢g hordozza magÀban a mesebeli kifejlet romantikus vÀgyk¢p¢t, mint valami
hamuban s¡lt pogÀcsÀt. P¢ldÀul skÂt falusi lakba Àlmodja magÀt f¢rj¢vel, àaki hosszÃ
szÀrnyÃ fekete frakkot visel, puha szÀrÃ csizmÀt, csÃcsos kalapotÊ,13 ezzel szemben a doktor
nem felel meg az olvasmÀnybeli hûs´k egyetlen tulajdonsÀgÀnak sem: àNem tudott se
Ãszni, se vÁvni, se pisztollyal bÀnni, s egyszer egy lovaglÀsi szakkifejez¢st sem tudott megmagyarÀzni.Ê14 Ez utÂbbi hiÀnyossÀga v¢gzetes lesz.
Emma el¢gedetlens¢g¢t f´lerûsÁti r¢szv¢tel¡k Andervilliers mÀrki est¢ly¢n Vaubyessard-ban. Az elûkelû tÀrsasÀg, a vÀlaszt¢kos vacsora, a tÀncmulatsÀg ¢s kivÀltk¢ppen keringûz¢se a vicomte-tal elkÀprÀztatja. Hazafel¢ fogatukat lovasok elûzik meg,
k´zt¡k talÀn ¢pp a vicomte-¢. Emma az Ãton talÀlt szivartÀrcÀt legalÀbbis az ´v¢nek
v¢li, ¢s egy szekr¢nybe rejti. àVaubyessard-i utazÀsa Àrkot hasÁtott az ¢let¢benÊ ä tolmÀcsolja
hangulatÀt Flaubert, aki az asszony Ãjabb ÃrhatnÀmkodÀsaihoz hozzÀfüzi m¢g: àMeghalni vÀgyott, s egyszersmind PÀrizsban lakni.Ê15
Bovaryn¢ c¢ltalan epeked¢se fesz¡lts¢gbe nû Àt. àK¡l´n´sen az ¢tkez¢sek idej¢t bÁrta
nehezen, elege volt a kis f´ldszinti szalonbÂl, a f¡st´lû kÀlyhÀjÀbÂl, a nyikorgÂ ajtÂbÂl, az izzadÂ
falakbÂl, a nyirkos kûpadlÂbÂl; mintha ¢lete minden keserüs¢g¢t a tÀny¢rjÀba tÀlaltÀk volna, ¢s
a leveshÃs gûz¢be a lelke m¢ly¢bûl felszÀllÂ undor mÀsf¢le pÀrÀja is belevegy¡lt. Charles sokÀig
evett; Emma elropogtatott n¢hÀny szem mogyorÂt, vagy az asztalra k´ny´k´lt, ¢s azzal szÂrakozott,
hogy k¢se hegy¢vel vonalakat hÃzogatott a viaszosvÀszonra.Ê16 Ezek a vonalak mintha az
asszony ¢let¢nek korlÀtait jel´ln¢k ki. Ezt a jelenetet magyarÀzza MIMESIS-¢ben Erich
Auerbach, ¢s az û nyomÀn Georges Poulet hangsÃlyozza, hogy a kis ¢letk¢p Emma
lelkivilÀgÀt bel¡lrûl vilÀgÁtja meg, ahogy p¢ldÀul az emberi tudatot egy tÀny¢rral
szeml¢lteti.17
Bovaryn¢ fesz¡lts¢ge betegs¢gg¢ romlik, ez¢rt f¢rje a k´rnyezetvÀltozÀs gyÂgyhatÀsÀnak rem¢ny¢ben Yonville-be teszi Àt otthonukat. Az Ãj kisvÀrosi k´zeg ism¢tlûdû
l¢thelyzetei alapjÀn Bahtyin a B OVARYN°-ban a megÀllt idû formateremtû szerep¢t
lÀtja.18 De Ágy van-e?
Amikor a hÀzaspÀr postakocsin Yonville-be ¢rkezik, elûsz´r az Arany OroszlÀn fogadÂba l¢pve talÀlkoznak a helys¢g jeles szem¢lyis¢geivel, egyszersmind a kiteljesedû
bonyodalom k¢sûbbi szereplûivel, mindenekelûtt Homais Ãrral, a patikussal, aki a haladÀs kritikÀtlan hÁve ¢s az aprÂp¢nzre vÀltott voltaire-ianizmus k¢pviselûjek¢nt Emma rajongÂ romanticizmusÀnak ellenpontja, s mÀr ekkor kimondja egyik jelszavÀt:
àHaladni kell a korral!Ê J´n Binet adÂszedû, a kispolgÀr prototÁpusa, Bournisien, az
atl¢tatermetü pap, Homais ÀllandÂ vitapartnere. A hÀzaspÀrral egy¡tt ¢rkezett Lheureux textilkereskedû, balk¢zrûl zsarolÂ ¢s uzsorÀs, a tüzhelyn¢l pedig ott a t´rt¢net
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egyik nagyramenendû szereplûje, L¢on seg¢djegyzû, maga is elvÀgyÂdÂ sz¢pl¢lek,
akÀrcsak Emma. Flaubert ide ¢s erre az alkalomra gyüjt´tte az ´ssze¡tk´z¢sek szinte
valamennyi szÀlÀnak mozgatÂit ¢s Àldozatait.19 Emma itt, a fogadÂban vÀlt elûsz´r szÂt
L¢onnal, ¢s Ágy jellemzi ´nmagÀt: àUtÀlom a k´znapi reg¢nyhûs´ket ¢s a m¢rs¢kelt ¢rzelmeket,
amilyenek a valÂsÀgban vannak.Ê20 Ez a m¢g mindig kordÀba szorÁtott romantika nyilvÀnul meg, amikor ezutÀn az asszony Ãj lakÀsuk k´rnyezeti benyomÀsait Àt¢rzi: àEmma
mÀr az elûszobÀban ¢rezte, hogy nyirkos ingk¢nt hull a vÀllÀra a vakolat hidege. öjak voltak a
falak, a fal¢pcsû recsegett. Az emeleti hÀlÂszoba f¡gg´nytelen ablakaiban feh¢res f¢ny derengett.
Valamennyire lÀtni lehetett a fÀk hegy¢t ¢s tÀvolabb a f¢lig k´dbe fÃlt r¢tet, a folyÂ ment¢n f¡st´lgû
holdf¢nyes k´d´t. A lakÀs k´zep¢ben egymÀs hegy¢n-hÀtÀn sublÂtfiÂkok, palackok, f¡gg´nyrudak,
sz¢kek, aranyozott l¢cek meg matracok, a f´ld´n mosdÂtÀlak ä a k¢t ember, aki a holmit szÀllÁtotta,
ott hagyott mindent, rendetlen¡l.Ê21 Ez az enteriûr a maga zürzavarÀval elûlegezi Bovaryn¢ j´vendû drÀmÀjÀt. Figyelj¡k meg a term¢szet lÀtvÀnyÀra, majd a f´lfordult szobabelsûre vetett pillantÀsÀnak ellent¢t¢t.22 Flaubert, aki a r¢szletek ¢leslÀtÂja is, k´zvetve
sejteti az ÀbrÀndok balsorsÀt.23
De mindez csak elûjÀt¢k. Mert lehet, hogy van a tÀrgyaknak k´nny¡k, m¢regfoguk
csak az emberi kapcsolatoknak van. Emma elsû trag¢diÀja miniat¡rizÀlt, pontosan:
csecsemû m¢retü. FiÃt rem¢l, mert Ãgy v¢li, azt majd nem nyüg´zik a nûi l¢t korlÀtai.
Amikor megtudja, hogy lÀnya sz¡letett, elÀjul. DajkasÀgba adja az aprÂsÀgot, ¢s Ãjra
prÂbÀlja az ¢letet. L¢on ¢s Emma sarjadÂ szerelme mintha a romantika megvalÂsulÀsa
volna, de a bÀtortalanok vonzalma nem realizÀlÂdik; a fiatalember PÀrizsba k´lt´zik.
Bovaryn¢ kÀrpÂtlÀsul elkezd mindenf¢l¢t vÀsÀrolni. Rodolphe-nak, a k´zeli szoknyapec¢r f´ldbirtokosnak mÀr k´nnyü pr¢dÀja. A mezûgazdasÀgi vÀsÀron a f¢rfi udvarlÂ szavaira EmmÀnak elûbb a kast¢lybeli est k¢pei jutnak esz¢be, majd L¢on irÀnti
¢rz¢sei ¢lednek ÃjjÀ. Amikor Rodolphe-fal kilovagolnak, a f¢rfi megkapja, amit akart,
a nût, Emma pedig ÀbrÀndjainak megvalÂsulÀsÀt. àEsz¢be jutottak olvasmÀnyai hûsnûi, ¢s
a hÀzassÀgt´rû nûk lelkes¡lt l¢giÂja testv¢ri, varÀzslatos dalt dalolt eml¢kezet¢ben. Maga is mintegy valÂsÀgos r¢sze lett k¢pzelg¢seinek, most megvalÂsÁtotta ifjÃsÀgÀnak hosszan tartÂ ÀbrÀndjÀt...Ê24 TÃlÀradÂ boldogsÀgÀban drÀga ajÀnd¢kokkal halmozza el Rodolphe-ot, ezzel
adÂssÀgokba verve ´nmagÀt, k¢nyelmetlen ¢rz¢seket keltve a f¢rfiban. Ahogy szenved¢lye m¢ly¡l, Ãgy talÀlja egyre elviselhetetlenebbnek otthonÀt; rÀbesz¢li szeretûj¢t,
hogy sz´kjenek meg. ý maga k¢pzeletben mÀr ÀlomvilÀgÀban andalog szerelmes¢vel.
HÁvatja is Lheureux-t, ¢s ÃtiruhÀt, bûr´nd´t meg piperetÀskÀt rendel hitelbe, ÂrÀjÀt
adva zÀlogul. Rodolphe azonban visszaretten, ¢s a sz´k¢sre kitüz´tt napon kereket
old. Bovaryn¢ hosszan tartÂ sÃlyos betegs¢gbe esik; ez ¢letÃtjÀnak elsû m¢lypontja,
f¢l halÀl.
Hitvese ked¢ly¢t f´lhangolandÂ a jÀmbor doktor Rouenba viszi szÁnielûadÀsra. Ott
talÀlkoznak az immÀr PÀrizs-viselt L¢onnal. A r¢gi vonzalom f´l¢led, ¢s a cinikussÀ
ravaszodott ifjÃ elt´k¢li Emma elcsÀbÁtÀsÀt. Egy k¢sûbbi alkalommal àPÀrizsban Ágy szokÀsÊ f´lkiÀltÀssal konflisba tuszkolja, ¢s a kocsiban megvalÂsul elsû pÀsztorÂrÀjuk. Kapcsolatukban Emma ÀbrÀndjainak r¢vbe ¢r¢s¢t szeretn¢ lÀtni: k´ltekezik ´nmagÀra, a
fiÃra, talÀlkÀik szÁnter¢re ¢s dÁszleteire, mik´zben adÂssÀgai a k´rm¢re ¢gnek, ¢s Lheureux mind szorosabbra fonja k´r¢ hÀlÂjÀt. Emma dÁszelûadÀsnak tekinti egy¡ttl¢teit
L¢onnal, akit viszont zavar a hÀzas¢letnek ez az utÀnzata. àDermesztette a zsivajgÂ szerelem.Ê25 Lheureux v¢grehajtÂt k¡ld EmmÀra, aki L¢ont venn¢ rÀ sikkasztÀsra, ¢s m¢g
Rodolphe-nÀl is k´lcs´n¢rt alÀzkodik. çm nincs segÁts¢g; ´ngyilkossÀgba menek¡l.
Minden, ami a reg¢nyben ezutÀn olvashatÂ, utÂjÀt¢k. A ravatal meg a temet¢s m¢g
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´sszehozza a szereplûket, hogy Flaubert csoportk¢p¡ket ¢s egy¢ni vonÀsaikat kinagyÁtsa. A doktor egyre-mÀsra fizeti ki Emma adÂssÀgait; elszeg¢nyedik, elmagÀnyosodik, az asszony szerelmes leveleit is megleli, nemsokÀra meg is hal; kislÀnyuk egy tÀvoli
rokonhoz, majd gyÀri munkÀra ker¡l. A patikusnak viszont egyre szükebb Yonville:
tev¢kenyen publikÀl, ¢s ¢rdemei Àllami elismer¢s¢t vÀrja, ami nem is marad el. De
mindez mÀr nem àBovaryn¢Ê. Ha Emma nem l¢p szÁnre, nincs reg¢ny, bÀr az û viszontagsÀga egymagÀban nem a mü teljes mat¢riÀja. Bovaryn¢ t´rt¢nete az a belsû forma, amelyhez a mü minden mÀs mozzanata csupÀn k´tûanyag vagy vakolat. Ez a belsû
forma pedig leszÀllÀs az AlvilÀgba, de alkalmazhatjuk rÀ a pokoljÀrÀs müszÂt is. A vilÀgirodalombÂl ismert toposz, melyet Flaubert egyszeri ´ntûmintÀba formÀzott. Wellekä
Warren ugyan az AlvilÀgba valÂ leszÀllÀst mint àklasszikus eszk´ztÊ a t¢ma ¢s a tÀrgy r¢sz¢nek tekinti a csatajelenettel egy kalap alatt, de ¢pp a BOVARYN°-ban tapasztalhatjuk,
hogy ez a pokoljÀrÀs nem alÀrendelt r¢sz, ¢s ha nem az, akkor a t¢ma puszta eszk´ze
sem lehet, hanem a müvet alakÁtÂ, ¢ltetû erû, a k´z´s l¢lek: itt a leszÀllÀs az AlvilÀgba,
ahogy Ernst Robert Curtius a toposzt mint motÁvumot, klis¢t, embl¢mÀt, sût müfajt
holmi retorikai fordulatnÀl magasabb rendü egys¢gnek f´lfogta. Ez a reg¢ny belsû formÀja.26 MÀsk¡l´nben, mint utaltunk rÀ, Bahtyin a reg¢ny szÁnhely¢t minûsÁti ä t¢vesen
ä a mü k´zponti tÀrgyÀnak: a vid¢ki kisvÀrost, ahol minden ¢s mindenki mozdulatlan.
De a Bovary hÀzaspÀr trag¢diÀja, sût Homais megdicsû¡l¢se sem ezt mutatja!
PokoljÀrÀsa elsû l¢pcsûfokÀra akkor jut Emma, amikor rÀ¢bred, hogy f¢rje mellett
sz¢tfoszlanak Àlmai: ÀbrÀndja f´lfel¢ t´r, a tapasztalat lejjebb-lejjebb taszÁtja. Vend¢gesked¢s¡k a kast¢lyban àÀrkot hasÁtÊ tudatÀban, mivel vÀgyait ott mÀsok ¢let¢ben ¢rz¢kelheti, amit magÀnak is rem¢lhet. K´rnyezeti ¢lm¢nyei viszont lefel¢ vezetik: elûbb
az ¢tkez¢sek ¢s k´znapjainak naturÀlis mozzanatai, majd Ãj lakÂhely¡k´n vadonatfriss
otthonÀnak zürzavaros enteriûrje hat rÀ t¡nd¢rk¢peinek ellent¢tek¢nt. A gyermekvÀrÀs rem¢nye csalÂdÀsba fordul, a fiatal L¢on irÀnti f´llobbanÀsa nem kaphat lÀngra,
aztÀn viszonya Rodolphe-fal a v¢lt csÃcsrÂl szakad¢kba sodorja. Amit ezutÀn meg¢rkez¢snek hisz, szenved¢lyes kapcsolata L¢onnal, utolsÂ ÀllomÀsa alvilÀga elûtt. KritikÀtlan ¢rz¢sei ragadjÀk a lelki, majd testi halÀlba.
Az eurÂpai kultÃrk´rben a pokoljÀrÀs ûsk¢pe Aeneas leszÀllÀsa az AlvilÀgba. (Vergilius: AENEIS V I. 264ä276.) Egyesek az ODºSSZEIA XI. ¢nek¢ben is alvilÀgjÀrÀst lÀtnak, de ott a hûs a felszÁnre id¢zi a holtakat, ¢s nem maga ereszkedik vilÀgukba. T´bb
joggal emlÁthetn¢nk itt a GILGAMES-eposzt, m¢gpedig IstÀr pokoljÀrÀsa cÁm¢n, csakhogy a sumeräakkÀd kultÃrÀrÂl EurÂpa csupÀn a XIX. szÀzadban szerzett tudomÀst,
agyagtÀblÀik m¢g k¢sûbb ker¡ltek elû. Vergilius tehÀt az ûs, mint ahogy Dante is nem
utolsÂsorban ez¢rt vÀlasztja kalauzÀul a Pokolba ¢s a PurgatÂriumba. A magyar irodalom nevezetes pokoljÀrÂja Zsigmond kirÀly lovagja, Tar Lûrinc. A XV I. szÀzadi PEREGRINATIO LAURENTII TAAR nyomÀn sz¡letett meg magyar nyelvü beszÀmolÂja az
ÁrorszÀgi Szent Patrick barlangjÀban a tÃlvilÀggal t´rt¢nt talÀlkozÀsÀrÂl, melynek r¢szlet¢t TinÂdi histÂriÀs ¢neke ûrzi.27 M¢gis Emma Bovary pokoljÀrÀsÀhoz idûben ¢s alkalmasint tÀvoli ´szt´nzûk¢nt Balzac SZAMçRBýR-¢nek (LA PEAU DE CHAGRIN) belsû
formÀja Àll. Raphael de Valentin nyomorÀnak m¢lypontjÀn mÀgikus szamÀrbûrh´z
jut. EzutÀn vÀgyai sorra teljes¡lnek, de ezzel arÀnyosan zsugorodik a szamÀrbûr, ¢let¢nek ez a jelk¢pe. A sÂvÀrgÀsok n´veked¢s¢vel, c¢ljuk alkalmi, lÀtszÂlagos el¢r¢s¢vel
k´zeledû halÀl a belsû forma rokon f´lfogÀsa Balzac ¢s Flaubert reg¢ny¢ben. Wilde a
DORIAN GRAY ARCK°P°-ben a SZAMçRBýR p¢ldaadÀsÀt k´vette, amikor hûse romlÀsÀt,
pusztulÀsÀt hÁven jegyeztette portr¢jÀval.
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Azt hihetn¢nk, Emma pokoljÀrÀsÀnak ellenpontja f¢rj¢nek, Bovary doktornak a
reg¢nybeli szerepe. De a pusztÁtÂ romantikus ÀlmodozÀs igazi ellenpontja Homais, a
patikus. A tudomÀnyos ¢s tÀrsadalmi haladÀs eszm¢inek aprÂp¢nzre vÀltÂja a jÂzan
¢szben ¢ppoly megingathatatlanul hisz, mint Emma a maga reg¢nyes ÀbrÀndjaiban.
àA materialista az igazi fanatikus. Flaubert mÀr f¢lig-meddig f´lismerte eztÊ ä Árja Maurois.28
Homais-nek amatûr gyÂgykovÀcsk¢nt ¢s csalÀdi ¢let¢ben vannak eredm¢nyei, bÀr kudarcok is ¢rik. Jellemrajza szatirikus. Amikor Rodolphe sz´k¢s¢nek hÁr¢re Emma eszm¢let¢t veszti, Homais a vacsorÀhoz f´lszolgÀlt s egy¢bk¢nt a szeretû bÃcsÃajÀnd¢kak¢nt k¡ld´tt sÀrgabaracknak tulajdonÁtja a rosszull¢tet. Hosszasan ¢rtekezik is a szagoknak fûk¢nt nûkre gyakorolt hatÀsÀrÂl, s amikor a terÀpia gondolata f´lvetûdik, Ágy
szÂl: àThat is the question.Ê Arck¢p¢n Flaubert pompÀs jellemfest¢se, hogy a patikussal
m¢g hozzÀt¢teti f¢lmüvelts¢g¢t szeml¢ltetendû: àAhogy a minap az ÃjsÀgban olvastam.Ê29
Homais kit¡ntet¢s utÀni becsvÀgyÀban m¢rlegeli k´zhasznÃnak v¢lt, jelent¢ktelen tev¢kenys¢g¢t. A reg¢ny v¢gkicseng¢s¢¡l megtudjuk, el is nyeri a becs¡letrendet. Thibaudet mutat rÀ, hogy a reg¢nynek k¢t n¢zete lehet: szÂl Emma Bovary kudarcÀrÂl,
de Homais siker¢rûl is,30 mÀs szÂval a kritikÀtlan romantika kÀrokozÀsÀrÂl, ugyanakkor
az olcsÂ materializmus ¢rdemtelen, de term¢szetes tÀrsadalmi mennybemenetel¢rûl.
A reg¢nynek ebbûl a vet¡let¢bûl ¢rthetj¡k meg egyszeri belsû formÀjÀt. Akik Emma
Bovary elûtt àaz AlvilÀgba szÀlltakÊ, valami b´lcs tanulsÀg¢rt jÀrtÀk meg a poklot, ki
is jutottak birodalmÀbÂl. Flaubert hûsnûje azonban a halÀlt kapja csodavÀrÀsa ellen¢rt¢k¢¡l, Homais viszont, a felvilÀgosodÀs eszm¢inek kiÀrusÁtÂja, sajÀt mennyorszÀgÀba jut. A B OVARYN° belsû formÀja nem mÀs, mint a helyrehozhatatlan, letÀlis pokoljÀrÀs t¡k´rk¢pe a fill¢res materializmus megdicsû¡l¢s¢vel pÀrban.
A B OVARYN° tanulsÀga szerint mi az ÀllandÂ ¢s mi az egyszeri valamely irodalmi
alkotÀs belsû formÀjÀban? Vergilius eposzÀban az alvilÀgjÀrÀs mÁtoszi, belsû realitÀs,
Dant¢nÀl a tÀrsadalom erk´lcsi k¢pe. Emma pokoljÀrÀsa az egy¢n h¡brisz¢bûl, irreÀlis
¢letf´lfogÀsÀbÂl ered.
Vannak a l¢tfelt¢teleknek, lelki ¢letnek, interperszonÀlis kapcsolatoknak olyan viszonyai, melyek az idûben Ãjratermelûdnek, ¢s az egy¢n mÀs-mÀs meglÀtÀsbÂl ad rÀjuk mÀs-mÀs feleletet. Erûs kÀnonokkal mük´dû korokban, a klasszicizmus szellem¢ben, a homog¢n teologikus vilÀgk¢pü k´z¢pkorban ezek a viszonyok sztereotÁpiÀkk¢nt
jelennek meg, de a romantikÀtÂl kezdve ¢s kivÀltk¢ppen a XX. szÀzadban az alkotÂ
müv¢sz egy¢ni vÀlaszai a jellemzûk. így ellent¢tben a sosem halÀlos v¢gü pokoljÀrÀsokkal, Bovaryn¢ a halÀlhoz jut el, amikor v¢gigjÀrja az alvilÀgÀba vezetû utat. Balzacnak az ¢lettel ´sszef¡ggûen pusztulÂ szamÀrbûre misztikus szimbÂlumk¢nt v¢gzetes alvilÀgjÀrÀst p¢ldÀz, Dorian Gray portr¢ja hasonlÂk¢ppen, csak dekoratÁv, szecessziÂs szeml¢lettel.
A befogadÀs-l¢lektan besz¢l k¡l´nb´zû horizontok, befogadÂ tudatszintek elt¢r¢s¢nek fontossÀgÀrÂl. Jauss hangsÃlyozza, nem utolsÂsorban Kant nyomÀn, hogy a tudat tapasztalatai ¢s elvÀrÀsai nem fedik Àt egymÀst.31 Az û fejteget¢sei azonban a mü
informÀciÂja ¢s az olvasÂk meg¢rt¢se k´zti k¡l´nbs¢gre utalnak, azaz olyan probl¢mÀra, melyet a magam meglÀtÀsÀbÂl Thomas Hardy A GENTLEMEN'S SECOND-H AND
SUIT cÁmü vers¢vel p¢ldÀzhatok. Hardy hasznÀlt ´lt´nye m¢g egy zÀloghÀz ajtajÀn
kÁnÀlja magÀt (By the pawn-shop door), ma viszont ilyen ruhadarabot turkÀlÂban keresn¢nk. Jauss ¢s elûdei recepciÂs horizontelm¢let¢nek egy belsû ¢s egy k¡lsû t¢nyezûje
van: a mü ¢s olvasÂja. A belsû forma toposza, eset¡nkben az àalÀszÀllÀs az AlvilÀgbaÊ,
nem az olvasÀsl¢lektan tudatos, bÀr nem szÀnd¢kos indÁt¢kÀnak mÂdosulÀsÀbÂl szÀr-
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mazik, hanem a k¡l´nb´zû t´rt¢neti tudatformÀk lenyomata, m¢gpedig a term¢szetes
vÀltozÀs t´rv¢nyei szerint. Flaubert nem gondolt arra, hogy Emma tragikuma vergiliusi, dantei lejtûn halad, pedig m¢gis errûl van szÂ. így a belsû forma mint valamely
ÀllandÂ toposz variÀnsa egyedi megjelen¢s¢t az emberi sors k¡l´nb´zû l¢tmÂdjainak
k´sz´nheti, alapja l¢telm¢leti.
Versek belsû formÀi
Elsû meggondolÀsra a vers belsû formÀjÀt k´nnyebb meghatÀrozni, mint a reg¢ny¢t.
Tudjuk, mi a vers k¡lsû formÀja: ritmusterv, rÁmk¢plet vagy rÁmtelens¢g, strÂfaszerkezet vagy szakozatlansÀg, mondatfüz¢s az enjambement-t is ide¢rtve, k´ltûi k¢pek ¢s
term¢szetesen a zÀrt struktÃrÀk, szonett, stanza, rondÂ, villanella stb. így mintha
k´nyebben kimondhatÂ volna, hogy a t´bbi: belsû forma.
KorÀnt sincs Ágy. Ami nem k¡lsû forma, az¢rt m¢g nem kizÀrÂlagos belsû forma. A
k¡lsû forma egyik-mÀsik eleme pedig jellemzû alkotÂeleme lehet valamely belsû formÀnak.
A MINT KºL¹N¹S HíRMONDñ-rÂl korÀbban azt Ártam, hogy ez a hÁrn´k àNietzsche
ZarathustrÀjÀnak igehirdetû magatartÀsÀt elevenÁti ÃjjÀÊ.32 VÀltozatlan meggyûzûd¢sem
szerint a vers elûk¢pe ¢pp a k´ltû Àltal is ä r¢szben ä fordÁtott Nietzsche-mü (í GY SZñLOTT ZARATHUSTRA) fûszereplûj¢nek magatartÀsformÀja, mindamellett a k´ltem¢ny
toposz¢rt¢kü prototÁpusa a hÁradÀs motÁvuma, ez¢rt mÀr a hom¢roszi eposzok adtak
rÀ p¢ldÀt, jeles¡l àgyors hÁrn´kk¢ntÊ Antilokhosz, mikor tudatta Akhilleusszal Patroklosz
halÀlÀt; mint tudjuk, ez a hÁradÀs lett k´zvetve TrÂja lerontatÀsÀnak egyik fontos elûid¢zûje.33
De mÀr a hom¢roszi eposzok ¢nekmondÂi, maguk a rapszÂdoszok is ilyen hÁrhozÂk
voltak. Ilion megv¢tel¢nek viszontagsÀgos ¢s v¢res t´rt¢net¢t t´virûl hegyire elbesz¢lt¢k, akÀrcsak az Od¡sszeusz nev¢hez füz´tt csodÀlatos kalandokat. A hÁradÀs az eurÂpai kultÃrk´rben, k¢sûbb kivÀlt a szÁnmüvekben sorsd´ntû toposz. Shakespeare
AHOGY TETSZIK-j¢ben De Bois Jakab Ágy tudatja: Frigyes herceg egy remete intelm¢re
sz¢lnek eresztette sereg¢t. Ebbe a sorba illeszkednek az igricek ¢s a histÂriÀs ¢nekmondÂk, k´zt¡k TinÂdi, szÂljon bÀr Losonczi IstvÀn halÀlÀrÂl, KapitÀn Gy´rgy bajviadalÀrÂl vagy az egri vÀr hûs v¢delm¢rûl. Babits hÁrmondÂja az¢rt àk¡l´n´sÊ, mert
nagy hÁrk¢nt kiÀltja, amit mindenki tud: ûsz van! Ez a hÁr, ez az ¡zenet azonban mÀsf¢le
t¢nyekkel feleselve hangzik f´l a hÁrn´k szÀjÀn. Ellenpontja a tÀrsadalom kortÀrs jelens¢geinek, melyeket a vÀros lÀmpÀi tÀrgyiasÁtanak. Ezeket a hÁrhozÂ, ezzel is jelezve
a term¢szet, a kozmosz eg¢szs¢ges rendj¢t az eltorzult k¢r¢sz¢letü civilizÀciÂval szemben, nem lÀtta sem nagyobbnak, sem k´zelebbnek a csillagoknÀl, ¢s a àhÁrÊ m¢g inkÀbb sarkÁt
a hÀborÃs k¢sz¡lûd¢sek, hadgyakorlatok mulandÂ c¢ljainak ¢s a teny¢szet ûsi erej¢nek
ellent¢t¢re.
Az ûsz beÀlltÀrÂl szÂlÂ hÁr nem igazi ÃjdonsÀg, szÀnd¢ka szerint ¢ppen a vÀltozatlansÀgtÂl, t´rt¢nelem f´l´tti erej¢tûl vÀlik a hÁradÀs toposzÀnak egyszeri, lelem¢nyes
variÀnsÀvÀ. ýSZI MISSZIñ, ezen a cÁmen olvasta f´l Babits a Kisfaludy TÀrsasÀgban
sz¢kfoglalÂjÀul 1930 oktÂber¢ben, ezen a cÁmen jelent meg k¢tszer is, mielûtt k´tetben
v¢gleges cÁm¢t megkapta. Birtokomban van egy f´ljegyz¢s a V ERSENYT AZ ESZTENDýKKEL k´tetterv¢rûl, ¢s cÁme ott egy f¢l sor jogÀn: Jý A FEH°R TIGRIS. A szûrehullatÂ
feh¢r tigris a t¢l, melyet a k¡l´n´s hÁrmondÂ beharangoz, a v¢gkicseng¢s pedig a t¢l
mÃlÀsÀt is vizionÀlva, a term¢szet k´rforgÀsÀnak diadalÀt jelenti az àûr¡lt n¢pekÊ hÀborÃskodÀsa f´l´tt. Ez Isten vers¢nek ritmusa: errûl a metaforÀrÂl Árja bele¢lû plaszticitÀssal

1486 ã RÀba Gy´rgy: Valami a belsû formÀrÂl

Nemes Nagy çgnes: àMint aki egy rejtett, ´sszenyomott kendût gyür´get, elûsz´r megmutatja
a cs¡csk¢t: Âh szent Ritmus... Àtteszi az egyik kez¢be: ´r´k szerelem nagy ritmusa... Àtteszi a mÀsik
kez¢be: ¢vek ritmusa... aztÀn hirtelen elûrÀntja, meglobogtatja a kibomlÂ kendût: Isten vers¢nek
ritmusa.Ê34 Ugyanakkor a term¢szet ´nmagÀhoz visszakanyarodÂ, ciklikus ¢let¢nek
megjÂsolt f´l¡lkereked¢se az emberi faj t´preng¢sein m¢rs¢kelten derülÀtÂ variÀciÂ
egy mÀsik, borÃlÀtÂbb toposzra, Nietzsche ´r´k visszat¢r¢s¢re.
Babits hÁrmondÂjÀnak k´zl¢se az¢rt k¡l´n´s, mert egyÀltalÀn nem rendkÁv¡li:
ûsszel azt adja hÁr¡l, hogy ûsz van, majd j´n a t¢l, aztÀn az is elmÃlik. Ez hÁrnek tautolÂgia, hiszen r¢gtûl tudott term¢szeti t´rv¢nyt hÁrlel. çm a szerepjÀtszÀsnak min¢l
nagyobb naivitÀsÀval teszi ezt, annÀl erûsebb, ¢vmilliÂk Âta igaz t´rv¢nyt nyilvÀnÁt ki
ä ´r´kk¢k ¢g a felhûk m´g´tt, ahogy hat ¢vvel korÀbbi verse ujjongta. Ennek a mohos,
patinÀs igazsÀgnak a hitel¢t, a nyÁlt szÂval is ¡nnepelt Ritmus ritmikÀjÀt tudatosan
rontott, torzÁtott hexameterek sorozata kottÀzza le. Az 1. hatlÀbÃ sor (àMint k¡l´n´s
hÁrmondÂ ki nem tud semmi ujsÀgotÊ) uralkodÂ metruma a daktilus, rÀ is hangolt a hom¢roszi eposzok rapszÂdoszainak hûsi hexameter¢re, csakhogy mÀr itt az egyetlen
k´telezûen tiszta daktilikus lÀb, az 5. szabÀlytalan, a 3. lÀb pedig a hosszÃ Â-t erûszakosan r´vidnek olvastatva illik csak bele a ritmusba. Illy¢s figyelmeztet, a k´ltem¢ny
versbesz¢de àf´l-f´lt´rû ¢s t¡relmetlen¡l tolongÂ szabad hexametereivelÊ mennyire a hÀborgÂ
l¢lek lenyomata.35 Nemes Nagy çgnes a sorok gyakori, hatvanszÀzal¢kos ÀtlÀbolÀsÀra
(enjambement) utal,36 ¢s ez a szintaktikai-verstani sajÀtsÀg ugyancsak a zaklatottsÀg
ritmikai hatÀsÀt m¢lyÁti el. De nem kev¢sb¢ igaz, hogy a versben t´bb szabÀlyos hexameter is akad, m¢gpedig a Babits erk´lcsi elmarasztalÀsÀt gnÂmÀkban kinyilvÀnÁtÂ sorok: àbalga az emberi faj, nem nyughat, elrontja a jÂt is, / szÀzakon Àt ¢pÁt, s egy gyermeki cÁvakodÀs¢rt / ujra led´nt mindent; s¡rgûsebb n¢ki keserves / jussa a bandÀknak, mint hogy kiviruljon a f´ld ¢s / a konok isteneket vakÁtva lobogjon az ¢gig / szellem ¢s szerelem...Ê.
A vers ritmusa c¢lzatosan alludÀl, utal a hûsi ¢nekmondÂkra, ¢s amikor a k´ltû hexametereit lesÀntÁtja, a fegyvercs´rg¢sben ¢lû XX. szÀzadi ember besz¢dhelyzet¢re
szabott hangszerel¢sben adja elû intelm¢t. így a hÁradÀs r¢gi toposzÀt nemcsak az ´r´k
visszat¢r¢s leck¢j¢vel telÁtette, hanem a hol szabÀlytalan, hol a profetikus int¢st szabÀlyosan kizengetû ritmussal egy nagy hagyomÀny l¢gk´r¢nek figyelemkeltû perspektÁvÀjÀval elevenÁtette, a k¡lsû formÀval Àtfed¢sben ´regbÁtve egy belsû formÀt. N¢meth
G. B¢la a MINT KºL¹N¹S HíRMONDñ àalkotÀsmÂdja roppantul f´lgazdagodott vÀltozatainak is egybe´tv´z¢s¢tÊ, valamint àa klasszicitÀsra valÂ hatÀrozott t´rekv¢st is s a szabadvers ´tv´z¢s¢nek akarÀsÀt is, a tudatmozgÀs r´gzÁt¢s¢nek szÀnd¢kÀt isÊ m¢ltatva a szerep´sszegz¢s
k´ltem¢ny¢nek minûsÁti.37 N¢zete egybecseng a toposznak ¢s egy¢ni c¢lzatÃ ÀtformÀlÀsÀnak mint belsû formÀnak jelenl¢t¢vel.
A toposzok k´z¡l a csodÀlatos utazÀs osztÀlyÀba tartozik a HAZçM! Elûdei az ODºSZSZEIA, majd az E ZEREGY°JSZAKA SzindbÀdjÀnak term¢szetf´l´tti kalandjai szÀrazon,
vÁzen ¢s levegûben, a barokk k¢pzelet ihlette utazÀsok, Ágy Ariosto AstolfÂjÀnak Ãtja a
Holdba, utÂbb a romantika ´r´k´seinek, egyszersmind f´lszÀmolÂinak, Baudelairenek ¢s Rimbaud-nak a k´ltem¢nyei, AZ UTAZçS, mely a tapasztalati vilÀg kiÀbrÀndÁtÂ
v¢gess¢g¢vel szemben a v¢gtelen lelki ¢letbe veti dacos rem¢ny¢t, illetve A R°SZEG HAJñ,
az ´r´k Ãtra kel¢s apoteÂzisa. V¢kony szÀllal idefüzhetû Tennyson LñTUSZEVýK- je, bÀr
ez inkÀbb a meg¢rkez¢s keser¢des idillje.
àR´p¡lj, lelkem, keresd meg hazÀmat!Ê A nyitÀny jelzi, ez az utazÀs nem fantasztikus
k´rnyezetben, hanem a tudatban t´rt¢nik. Babits tÀjai r¢szben valÂsÀgosak, szenzuÀlisan leÁrhatÂk, akÀrcsak a klasszikus ¢s barokk elûd´k¢i, m¢g ha nem is mes¢be illûk,

RÀba Gy´rgy: Valami a belsû formÀrÂl ã 1487

r¢szben azonban allegorikusak, akÀrcsak a k¢t francia remekmüben. A k´ltûi ¢n a sz¡lûhÀz, a sz¡lûf´ld, a k´zigazgatÀsi orszÀg valÂsÀgÀbÂl indul, aztÀn a szellemi hazÀba,
sût EurÂpÀba, a vilÀgegyetembe emelkedve f´ldrajzi, spirituÀlis, mentÀlis messzes¢geket ´lel magÀhoz a lelki kalandban. Ez az utazÀs Ãgy csodÀlatos, hogy helyben maradva gyûzi le a fizika t´rv¢nyeit, de m¢g a geopolitika korlÀtozÀsait is.
A b´lcsûhelytûl a kozmoszig r´ptetû utazÀs egy mÀsik toposz, a mennybemenetel (ascensio) erûter¢be is juttat, ¢s k¢pzetk´r¢nek kisugÀrzÀsa Ágy kettûs. çm a vers m¢g
egy tagverssel, E PILñG-gal bûv¡l, mely az ¢rz¢sek menet¢t az ÂramutatÂ jÀrÀsÀval ellenkezû irÀnyban Árja le, a kozmoszbÂl vissza a sz¡lûhÀzig, k´vetkez¢sk¢ppen a HAZçM!
belsû formÀja harmadik toposszal dÃsul f´l, ¢s ez megint az ´r´k visszat¢r¢s. Ha ÁrÂi
portr¢rÂl, irodalomt´rt¢neti munkÀrÂl volna szÂ itt, ecsetelhetn¢m a szem¢lyes tanÃsÀgt¢tel, a transzcendens gondolkodÀs, az erk´lcsi k¡ldet¢studat szerves egys¢g¢t. De
c¢lkitüz¢semhez hÁven be¢rem azzal, hogy rÀmutatok a vers mesteri polifÂniÀjÀra, arra a pÀrjÀt ritkÁtÂ müv¢szi eredm¢nyre, hogy Babits egy k´z´s szÁnk¢p komplementer,
egymÀst kieg¢szÁtû, k´lcs´n´sen erûsÁtû ´sszetevûik¢nt jelenÁt meg hÀrom k¡l´nb´zû
toposzt.
Az çDçZ KUTYçM a gazda intelme virgonc, csavargÂ hajlamÃ foxterrierj¢hez. K¡lsû
besz¢d ÃtjÀn nemcsak a k´ltûi ¢n szÂlal meg, hanem az eb kalandozÀsainak, viszontagsÀgainak f´lid¢z¢s¢vel dialÂgus alakul ki ember ¢s Àllat k´z´tt. A pÀrbesz¢d az ´szt´nl¢ny ¢s a b´lcs (sût b´lcselû) ¢rtelem k´zt zajlik. Ez¢rt a vers a k´z¢pkori irodalom
Âta ismeretes test ¢s l¢lek vitÀjÀnak a toposzÀt korszerüsÁti.
Test ¢s l¢lek vitÀja, disputatio corporis et animae az 1508-as NÀdor-kÂdexben olvashatÂ
V ISIO PHILIBERTI, lÀtomÀs a testet elhagyÂ l¢lekrûl: utÂbbi az elûbbit kÀrpÀlja, mert
miatta jut pokolra. Mint k´ltûi tÀrgyat, ezt a helyzetet megverselte Ny¢ki V´r´s MÀtyÀs, de HorvÀth JÀnos t´bb f´ldolgozÀst is megemlÁt, t´bbek k´zt PÀzmÀny egy pr¢dikÀciÂjÀt ¢s, mert bet¢t¡l tartalmazza, Bethlen MiklÂs ´n¢letÁrÀsÀt, Arany JÀnos meg
¢ppens¢ggel a k´z¢pkori legenda nyomÀn kÁvÀnta megÁrni l¢lek ¢s test vitÀjÀt, de kÁs¢rlete t´red¢k maradt. (MELYIK A BþN¹S?)38
Test ¢s l¢lek dialÂgusa a certamen (vet¢lked¢s) müfaji csalÀdjÀba tartozvÀn, rokonsÀga kiterjedt. Babits vers¢vel nagyjÀbÂl egy idûben sz¡letett Yeats¢ (A DIALOGUE OF
SELF AND SOUL), m¢gis az çDçZ KUTYçM igazi f´lmenûje a vilÀgi lÁrÀban Villon verse,
A SZíV °S TEST VITçJA (LE D°BAT DU CUER ET DU CORPS DE V ILLON), az¢ a lÁrikus¢,
akirûl irodalomt´rt¢nete t´bbek k´zt Ágy Ár: àEgy l¢lek, aki mindenen Àtment.Ê39
Babits ¢s a sima szûrü foxterrier k´zti àvitaÊ a nyugtalan eb megtestesÁtette indulati
¢letforma, a nyers term¢szet ¢s a gondvisel¢s b´lcs belÀtÀsa k´zti certamen, mely v¢gkicseng¢s¡l az embert mint az ¢n, az ¢rtelem k¢pviselûj¢t hirtelen szerepvÀltoztatÀssal
egy felsûbb akarat besz¢lgetûtÀrsÀvÀ rendeli, ahogy elûzûleg û tette eb¢vel. A Babits
¢s kutyÀja àpÀrbesz¢d¢nÊ Àtderengû spirituÀlis eszmecsere a k´ltûi ¢n ¢s a kif¡rk¢szhetetlen, nagyobb gondvisel¢s k´zt vÀratlan f¢nyt´r¢sben kettûzi meg a test ¢s l¢lek vitÀja toposzt, ki is ¢lesÁtve egyszeri jelent¢s¢t.
Az ¢vek sorÀn ism¢telten ¢rt¢k tÀmadÀsok A GAZDA BEKERíTI HçZçT cÁmü Babitsverset. ValÂsÀgtartalma alkotÂi gesztusÀt kihÁvÂ elzÀrkÂzÀsnak, a konzervatÁv vilÀgn¢zet programjÀnak b¢lyegezt¢k. çm a vers is az eurÂpai civilizÀciÂ egyik r¢gi toposzÀnak, a mÀgikus k´rnek az ÃjjÀ¢rtelmez¢se. VarÀzslataikat a sÀmÀnok egy elhatÀrolt k´rben hajtottÀk v¢gre, mik¢nt a rÂmai augurok is a szent esk¡v¢st vagy jÂslatot az illet¢kteleneket kirekesztû k´rben fogadtÀk. Titus Livius nyomÀn ilyen esetet ´r´kÁtett
meg a fiatal Babits V ILçGHISTñRIA cÁmü szonettj¢ben (az I LLUSZTRçCIñK MINDEN-
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F°LE K¹NYV EKHEZ 1. darabja), de mÀr elsû k´tet¢nek bek´sz´ntûje (I N HORATIUM)
az avatatlanokat kitiltÂ ¢s a V ILçGHISTñRIç-ban latinul id¢zett szertartÀssz´veget (procul este profani) magyarÁtja.
A GAZDA BEKERíTI HçZçT Babits¢k Esztergom-Elûhegyen t´rt¢nt nyÀrilak-¢pÁt¢s¢nek egyik mozzanatÀt ´r´kÁti meg. Egy h¢tk´znapi cselekv¢s nû tÀgabb ¢rtelmü gesztussÀ. Ez a mÀsodik jelent¢s a k´ltût egyidejüleg foglalkoztatÂ gondra, àa bokszbajnok
ideÀljaÊ elleni k¡zdelm¢re rÁmel. (V´. öJ KLASSZICIZMUS FEL° cÁmü essz¢j¢vel.) De Babits a szellem n¢lk¡li ´szt´n¢lettel vÁvott harcÀt az ellenf¢l el¢ emelt kerÁt¢s alakjÀban
az emberis¢g egy r¢gi magatartÀsformÀjÀra mintÀzta Àt. A vers a Nyugatban öJ BARBçR
SZçZAD J¹VET°RE (sic!) alcÁmmel jelent meg. A fiatalkori szonettbûl nyilvÀnvalÂ, hogy
a àbarbÀrÊ jelzû itt nem csupÀn erk´lcsi Át¢letet sugall, hanem antik t´rt¢neti jelent¢st
hordoz: a civilizÀlt vilÀgon kÁv¡liekre alkalmazandÂ, akiket annak idej¢n ki akartak
zÀrni a beavatottak szakrÀlis k´r¢bûl. Babits ¢rt¢kûrzû gesztusÀn Ágy sugÀrzik Àt a r¢gi
toposz ¢rtelme.
SzÀmos Ady-vers belsû formÀja alakul Ãgy, hogy valamely korÀbbi toposz ¡t Àt rajta.
Az çLOM EGY M°HESRýL az çrkÀdia-toposz ´narck¢pre formÀlt vÀltozata. Az Âg´r´g
çrkÀdia napjainkig a megvalÂsulni rem¢lt vÀgyak szÁntere. A g´r´g mitolÂgiÀban derüs ligetek, mezûk terepe, ott sz¡letett Herm¢sz, az isteni hÁrn´k, aki fûk¢nt Àlomban
nyilatkoztat ki, sz¡lûhelye is joggal lehet Àlomk¢p. Az û fia PÀn, ez¢rt panteista vÀgyk¢p
çrkÀdiÀba sÂvÀrogni. Az Âkori mÁtosznak mÀr irodalmi lend¡letet adott a nÀpolyi Sannazaro ARCADIç-ja (1502). Ez a k´ltûi prÂzÀkkal vÀltogatott eklogaf¡z¢r ÀlomvilÀgk¢nt
elevenÁtette f´l a mitolÂgiai szÁnhelyet, ¢s teremtette meg a pÀsztork´lt¢szet ¢vszÀzadokra ¢letk¢pes metaforÀjÀt.40 A bolognai festûiskola mestere, Guercino festm¢ny¢n
(ET IN ARCADIA EGO) a barokk gondolkodÀsÀnak hatÀsÀra a term¢szet derüj¢t a halÀlfej embl¢mÀja ellenpontozza. Francia festûk (Poussin, Watteau) is f´ldolgoztÀk az
çrkÀdia-´r´ks¢get, elûbbi k¢tszer is: elûsz´r a morbid f´lfogÀsban, majd a r¢mÁtû attribÃtum elhagyÀsÀval, bÀr a halÀl b¢k¢ltetû szellem¢ben festette meg lÀtomÀnyÀt. Az
angol irodalomban Sir Philipp Sidney mÀr a lovagreg¢nyek mintÀjÀra hasznÀlta f´l a
mitolÂgiai tÀrgyat (ARCADIA, 1580), ItÀliÀban viszont 1690-ben Arcadia n¢ven irodalmi
akad¢mia alakul, s noha tagjai magukat pÀsztoroknak mondtÀk, az int¢zm¢ny egyre
inkÀbb a merev akad¢mizmus b¡rokratikussÀgÀt k¢pviselte. çrkÀdiÀt az idilli f´lfogÀsban emlegeti Diderot, Schiller ¢s Goethe, nÀlunk Kazinczy ebben az ¢rtelemben
javasolja Csokonai sÁrjÀra az àçrkÀdiÀban ¢ltem ¢n isÊ f´liratot.
Ady sajÀt sz¡lûhely¢re sÂvÀrog vissza, a vers motÁvumai falusi magyar porta dÁszletei, az °r meg ¢ppens¢ggel a k´ltû sz¡lûfalujÀnak patakja. Az elk¢pzelt idill egy zaklatott, nagyvÀrosi ¢let ellenpÂlusa. àPÀrizs helyett: falu cs´ndjeÊ, olvassuk a nyitÀnyt, de
a kicsiny hely a k´ltû tudatÀban f´lmagasztalÂdik, ellent¢te a csalogatÂ, hamis, nagybetüs °letnek. ElgondolkoztatÂ, hogy az Àlomba kalandozÂ k¢p egy m¢hes¢, mÀrpedig a kaptÀrbÂl kirajzÂ m¢hek a tavasz hirdetûi az Âkori, illetve a term¢szeti n¢pek
mÁtoszaiban, sût term¢kenys¢gi szimbÂlumok. Amikor Ady f´lzaklatott napjaibÂl a
sz¡lûhÀz boldog çrkÀdiÀjÀba vÀgyik vissza, k¢pzeletben Ãjra kezdi az ¢letet.
Az Ady vers¢n¢l nem sokkal k¢sûbbi, Ágy l¢nyeg¢ben kortÀrs mü, Yeats S AILING TO
B YZANTIUM-a (H AJñZçS B YZANTIUMBA) ugyancsak az çrkÀdiÀba vÀgyÂdÀs belsû formÀjÀra ¢p¡l. A k´ltû r´pke, festûi k´rnyezetrajzot ad, ¢s elvÀgyÂdÀsÀt meg¢rtetni hivatott, szigorÃ ´narck¢pe utÀn fohÀsszal k´sz´nti BizÀncnak a term¢szeten tÃl, ´r´k
vÀltozatlansÀgban trÂnolÂ isteneit. Northrop Frye miutÀn f´lvÀzolta a komikus-tragikus szeml¢letpÀros ´t vÀltozatÀt, ¢pp Yeats e vers¢rûl mondja el, hogy a komikus szem-
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l¢let valamennyi vÀltozatÀnak motÁvuma f´llelhetû benne: a fa, a madÀr, a vÀros, a
b´lcsek k´ve ¢s kil¢p¢s az idûbûl. De Frye àkomikumaÊ a tragikum ellent¢tek¢nt kapja
meg minûsÁt¢s¢t, ¢s Ágy azonos az Àlomk¢ppel.41 A H AJñZçS B YZANTIUMBA çrkÀdiak¢pzete azonban sarkalatosan k¡l´nb´zik Ady¢tÂl. Amennyire Yeats belsû formÀja
idûtlen, ¢s k´ltûi ¢nje a vÀltozhatatlanokhoz sÂvÀrog, az û vÀgyk¢pe a halÀl birodalma,
mint ahogy Herm¢sz, çrkÀdia isteni sz¡l´tte l¢lekvezetû (psz¡khopomposz), az alvilÀgi lelkek kalauza. àThat is no country for old menÊ ä J¢kely ZoltÀn fordÁtÀsÀban: àV¢nnek
nem jÂ e tÀjÊ ä, a versnek ez a f´l¡t¢se a k´ltûi ¢n jelen¢nek elmarasztalÀsÀval egy¢rtelmü: az a l¢ttelen b¢ke, ahovÀ innen hajÂzik, a halÀl¢. A Yeats-vers çrkÀdiÀja mint belsû
forma Ãgy ellent¢tes Adynak egy m¢hesrûl szûtt ÀlmÀval, hogy ez az ¢let megsz¡ntetve
javÁtott vÀltozata. UgyanabbÂl a toposzbÂl kett¢ÀgazÂ belsû forma, Ady¢ ¢s Yeats¢ a
konstans alap meg egyszeri metamorfÂzisainak irodalmi hasznÀlhatÂsÀgÀt szeml¢lteti.
A S°TA B¹LCSýHELYEM K¹RºL belsû formÀja mÀsf¢le eredetü. Gy´kere, mintÀja a
seregszemle (enumeratio), ismert eposzi kell¢ke a hom¢roszi eposznak (I LIçSZ, II.), a
SZIGETI V ESZEDELEM-nek (I.), a ZALçN FUTçSA IäII. ¢nek¢nek, akÀr CsÂri vajda n¢p¢nek bemutatÀsÀig A NAGYIDAI CIGçNYOK -bÂl. Ady sz¡lûhely¢nek nevezetes pontjait, a Bence-dombot, az °r viz¢t, KÂt¢ falu hült hely¢t mutatja sorban fiktÁv vend¢g¢nek, ezt a szem¢lyes haderej¢t, ¢nje anteuszi gy´kereinek romlott lÀtvÀnyÀt tÀrja
el¢nk. Ady az utÂromantika szellem¢ben az elÀtkozott k´ltû arcmÀsÀt sz¡lûf´ldje pusztulÂ jelen¢vel ¢rteti meg. A verset alakÁtÂ belsû forma Ágy a klasszikus eposz klis¢je,
toposza, de az egy¢ni sorsot a couleur locale ´narck¢pp¢ Àrnyalja.
Ady s¢tÀjÀnak belsû formai rokona JÂzsef Attila verse, a FALU. A nyugovÂra t¢rû
paraszti vilÀg ä a k¢m¢nyf¡st, a hajladozÂ akÀclomb, kutyaugatÀs, lÀmpagyÃjtÀs, a
holdf¢nyes r¢t n´v¢nyei ¢s Àllatai, utÂbb a f´ldmüvesmunka szerszÀmai ä a k´ltû tollÀn
Ãgy hat, mint hadra kelt vez¢r dÁszszeml¢je. A k´ltû szÂba ´nt´tt ¢rz¢se a szorongÀs,
m¢gis a f´lsorolÀs harmÂniÀt, f´loldÂdÀst sugallÂ k¢pecsk¢i idilli ellenpontot teremtenek. Seregszeml¢je v¢g¢n ez a hadÃr bizalommal n¢zhet csatÀja el¢. Aligha gondolta
JÂzsef Attila vagy korÀbban a szoborrombolÂ Ady, hogy egy eposzi klis¢t, a seregszeml¢t alakÁtja tovÀbb, ¢ppen csak egy analÂg helyzetre reagÀltak hasonlÂk¢ppen. Az egykori seregvez¢r az û haderej¢t vette szÀmba, korunk alanyi k´ltûje a maga csapatÀt
szeml¢li v¢gig. Megjegyzendû, hogy a krÂnikÀs szerepe is vÀltozott: az epikus k´ltûk
mÀs h¢roszok hadÀt mutattÀk be, a modern lÁrikusok a maguk¢t.
A müfajok ä a k´ltûiek k´z¡l az Âda, el¢gia stb. ä szervezûelvek, minthogy magatartÀst f´lt¢teleznek, ¢s tÂnusuk, c¢lk¢pzet¡k van, ez¢rt toposznak tekinthetûk. Ahogy
utaltam rÀ, Arany ¢ppens¢ggel a k´ltûi müfajokban ¢rz¢kelte a belsû formÀt. Wellekä
Warren a pasztorÀlt meg a szatÁrÀt mÀr a belsû formÀval azonosÁtja.42 çllÀspontom
szerint azonban valamely mü mint egy meghatÀrozott toposz alakvÀltozata csak akkor
kapja meg belsû formÀjÀt, ha müfajÀnak egyszersmind metamorfÂzisa.
JÂzsef Attila EL°GIç-jÀnak cÁme elûre jelzi a belsû forma k¡l´nleges c¢ljÀt. A g´r´grÂmai antikvitÀsban az el¢gia fuvolaszÂval kÁs¢rt siratÂ volt, szubjektÁv fÀjdalmat panaszolÂ, lelki gy´trelmet kivetÁtû k´ltem¢ny. De mÀr szeretûj¢nek vereb¢t gyÀszolva
Catullus a vesztes¢g kisszerü tÀrgyÀt olyan jÂval csek¢lyebb dimenziÂba vonja, melynek jÀt¢kossÀga elt´rli az el¢gia pÀtoszÀt. Az Ãjkorban a preromantika (Young, Gray)
f´l¢leszti az el¢gia kultuszÀt. Andr¢ Ch¢nier a guillotine Àrny¢kÀban szerepversk¢nt
is hell¢n Ázl¢sü siratÂ¢neket Ár (A FOGOLY LçNY ), mint ahogy a n¢met romantika, jeles¡l
H´lderlin (MENON PANASZA DIOTIMç°RT) àa v¢gtelen nosztalgiÀkat hordozÂ romantikus
szerelem nyugodt, elv¢rzû fÀjdalmÀtÊ zengeti ki.43 Goethe RñMAI EL°GIçI-t viszont itt-ott
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ironikus szkepszis, sût idilli oldÂdÀs füszerezi, MARIENBADI EL°GIç-ja pedig, l¢v¢n A
SZENVED°LY TRILñGIçJç-nak tagverse, a rapszÂdia ¢s a katartikus magatartÀsforma
k´zt csapong. Rilke DUINñI EL°GIçI hellyel-k´zzel imÀba ÀtcsapÂ meditÀciÂk, TÂth
çrpÀd viszont a tünûd¢s sodrÀban sztoikusan emelkedik f´l¡l az emberi sors egy¢ni
¢s emberk´zi trag¢diÀin (E L°GIA EGY REKETTYEBOKORHOZ).
JÂzsef Attila EL°GIç-ja azzal lepi meg az olvasÂt, hogy k´zvetlen benyomÀsra leÁrÂ
vers, mint p¢ldÀul A PUSZTA T°LEN. Minthogy azonban minden cÁm rÀmutatÀs, ¢ln¡nk
kell a gyanÃperrel, hogy az elûrejelz¢s keltette vÀrakozÀs ¢s a sz´veg term¢szete k´zti
ellent¢t vezet a belsû formÀhoz. A vers gyÀszÀnak tÀrgya a pusztulÂ k¡lvÀros, k´zelebbrûl egy elhagyott gyÀrudvar naturÀlis zsÀnerrajza, melyet ¢pp csak meg¢rint egyegy siratÂ ¢szrev¢tel. A müfaj eredendû elvÀrÀsa ¢s a kompozÁciÂ szociÀlis vÀdirata
teremti meg a toposz egyszeri alakvÀltozatÀt.
Ugyancsak az el¢gikus magatartÀsformÀra mintÀz gy´keresen mÀs, JÂzsef AttilÀ¢tÂl
is elt¢rû variÀnst Ren¢ Char FASTES cÁmü prÂzaverse; a cÁm leginkÀbb º NNEPEK-nek
¢rtelmezhetû.
àA nyÀr kedvenc sziklÀjÀn dalolt, amikor megpillantottalak; a nyÀr dalolt, tÀvol tûl¡nk, akik
cs´nd voltunk, vonzÂdÀs, szomorÃ szabadsÀg, tengerebb m¢g a tengern¢l is, melynek hosszÃ, k¢k
ÀsÂja elûtt¡nk szÂrakozott.
A nyÀr dalolt, ¢s szÁved messzire Ãszott tûle. CsÂkolgattam bÀtorsÀgodat, meg¢rtettem zavarodat. Az ´r´k hullÀmokon Àt magas tajt¢kcsÃcsok fel¢ vezet az Ãt, melyen hÀzunkat hordozÂ kez¡nk
halÀlos er¢nyei keresztezik egymÀst.
MÃltak az ¢vek. Meghaltak a viharok. Elmentek az emberek. ElkeserÁtett az ¢rz¢s, hogy szÁvedben bizony nincs helyem t´bb¢. Szerettelek. Arcom tÀvoll¢t¢ben ¢s ki¡resedett boldogsÀgomban.
Szerettelek, hozzÀd hüs¢gesen a mindenn¢ vÀltoztattalak.Ê
Ren¢ Char el¢giÀjÀnak fÀjdalmÀt eleve tompÁtja az eml¢kez¢sbe feledkezû derü,
ugyanakkor a kompozÁciÂ a vesztes¢geket halmozottan jelenÁti meg: a nût, a talÀlkozÀs
szÁnhely¢¡l szolgÀlÂ tengert, az ¢lm¢ny utÂ¢let¢¡l az elmagÀnyosodÀst. A halmozott
f´lid¢z¢s a vesztes¢geket m¢gis az ´nszeml¢lethez tartozÂ nyeres¢gnek sugallja, amikor f´lfedi, a k´ltûi ¢n eltünt szerelm¢t minden¡tt viszontlÀtja, mint ahogy hajdani
jelene is a tanÃskodÂ elemekkel forrt ´ssze. Ren¢ Char prÂzavers¢nek belsû formÀja
az el¢giÀnak ez az ambivalens alakvÀltozata: a siratÀs hÃrjÀt t´bbsz´r megpendÁti, de
rendre f´lid¢zi az egykori boldogsÀgot, sût v¢gsû soron jelenvalÂnak ¢li Àt, ez¢rt tÂnusa idilli.
A belsû formak¢nt mük´dû el¢gia mint lÁrai müfaj abban k¡l´nb´zik a hÁradÀs, a
csodÀlatos utazÀs, az ascensio, a test ¢s l¢lek vitÀja, a szakrÀlis mÀgikus k´r vagy az çrkÀdia
hasonlÂ rendeltet¢sü toposzÀtÂl, hogy az utÂbbiak fizikai cselekv¢st vagy lelki t´rt¢n¢st
jelenÁtenek meg, ez¢rt minden neh¢zs¢g n¢lk¡li ´ntûmintÀk, szabÀsformÀk valamely
egy¢nileg Àt¢lt k¡lsû vagy belsû folyamatrajzhoz. A müfajok viszont, akÀrcsak olyan
eposzi kell¢kek, mint a seregszemle, l¢v¢n s¢mÀk, klis¢k, azaz egy irodalmi k´zmegegyez¢s normÀi, csak Ãgy alakÁthatnak egyszeri megnyilatkozÀst jelentû belsû formÀt,
ha az elûfelt¢teltûl k¡l´nb´zû eszt¢tikumot, sorselvet, magatartÀst k´zvetÁtenek. MegerûsÁtû p¢ldÀul hivatkozom Illy¢s vers¢re: az ñDA EGY HIVATALBA L°Pý AFGçN MINISZTERHEZ a cÁmben jelzett müfaj magasztalÂ term¢szet¢vel kiÀltÂ ellent¢tben marÂ szatÁra ä egy¢bk¢nt kortÀrsk¢nt tudtuk, alkalmasint az utÂkornak is nyilvÀnvalÂ, hogy a
megh´kkentû àafgÀnÊ jelzû a honi viszonyokat hivatott elkendûzni. A belsû formak¢nt
mük´dû müfaj abban elt¢r a toposzok hasonlÂ rendeltet¢s¢tûl, hogy rÀjÀtszÀsuk tudatos, k´ltûj¡k c¢lja a palinÂdia. A toposzok eredetileg az emberi egzisztencia alap-
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k¢pletei, ¢s amikor Ady, Babits, JÂzsef Attila, Yeats ¢s mÀsok minden program, f´ltett
szÀnd¢k n¢lk¡l, t´bb¢-kev¢sb¢ ´ntudatlanul variÀljÀk naiv eposzok ¢s k¢sûbbi kollektÁv gondolkodÀsÃ korok toposzait, hajdani sztereotÁpiÀkat, a humÀn l¢t kiker¡lhetetlen besz¢dhelyzeteiben szÂlalnak meg. Müfajok, Âda, el¢gia ¢s tÀrsaik deformÀlÂi
ugyan tudatos c¢lk¢pzettel rajzoljÀk Àt a hagyomÀnyt, de gesztusuk Ágy is a vÀltozott
sorsf´lt¢teleket t¡kr´zi.
MÂdszertani szomsz¢dsÀgrÂl
Ha nem is belsû formÀrÂl, de k¡lsû ¢s belsû f´l¢pÁt¢srûl (¤uszerer und innerer Aufbau)
besz¢l Goethe MAILIED-j¢bûl kiindulva Wolfgang Kayser. Csakhogy û a szakozott vers
egyes strÂfÀit minûsÁti. Ez nem a belsû forma probl¢mÀja, hanem szerkezeti k¢rd¢s,
mint ahogy Kayser t¢telesen is annak tartja.44
Az antik irodalom ÀltalÀnos tovÀbb¢l¢s¢t fejtegetû k´nyv¢ben Ernst Robert Curtius
k¡l´n fejezetet szentel a toposzok vizsgÀlatÀnak. Toposzon mindenekelûtt retorikai
alakzatokat ¢rt, de egy alfejezete foglalkozik motÁvummal is, nevezetesen a f´lfordult
vilÀg (Verkehrte Welt) motÁvumÀval. A f´lfordult vilÀg legkorÀbbi p¢ldÀjÀt a CARMINA
BURANç-bÂl vette, ¢s szemelv¢nyei t´rt¢nelmi szem¢lyeket, illetve Àllatokat term¢szet¡k fonÀkjÀval ÀllÁtanak el¢nk. HivatkozÀsai Ágy t´bbek k´zt Chr¢tien de Troyes
CLIGéS-¢re (XII. sz.), majd a XV II. szÀzadi Th¢ophile de Viau-ra a fauna ¢s a flÂra
teremtm¢nyeinek gy´keres szerepcser¢j¢n sarkallanak, Ãgyhogy ez a motÁvum is klis¢szerüen mük´dik.45
Nem Ágy a XX. szÀzadi irodalomban. Utalok KosztolÀnyi ESTI K ORN°L-jÀnak negyedik fejezet¢re, a àbecs¡letes vÀrosÊ p¢ldÀzatÀra. Ez az a hely, ahol csak egymÀst becs¡lû, szeretû emberek vÀltanak k´sz´nt¢st, a ruhÀzati bolt, a vend¢glû, a cukrÀszda
mind kÁnÀlatÀnak silÀnysÀgÀt hirdeti, az ÃjsÀgok cÁme HazugsÀg, ¹n¢rdek, GyÀva ÃtonÀllÂ, B¢renc, s folytathatÂ a sor a mindennapi ¢s k´z¢let szÀmos fordÁtott elûjelü megnyilvÀnulÀsÀig. KosztolÀnyi vÀrosÀt akÀr àmegfordÁtott vilÀgÊ-nak is nevezhetn¢nk, hiszen a tÀrsas viselked¢si normÀk mintegy kifordÁtva mük´dnek: itt mÀr nem retorikai
klis¢rûl, hanem az Ãjkori civilizÀciÂ szatÁrÀjÀrÂl van szÂ. NegyedszÀzaddal k¢sûbb SÀrk´zi Gy´rgy k´ltem¢nye, a HIGGY A CSODçBAN! Ady EML°KEZ°S EGY NYçR-°JSZAKçRA
cÁmü vers¢nek rokonak¢nt a hÀborÃ k¡sz´b¢re ¢rt vilÀgot Át¢letidû, tüzv¢sz, f´ldreng¢s k¢peivel festi. Ady vers¢nek mÀr nyitÀnya ä àd¡h´dt angyal dobolt riadÂtÊ ä term¢szetf´l´tti mozzanattal hangol a f´lfordult vilÀg k¢pzet¢re, SÀrk´zi rendkÁv¡li, de nem
fantasztikus jelens¢gekbûl csap Àt vizionÀrius k¢pbe: à¡rgelyukba sÃgja a k´ltû utolsÂ dalÀtÊ. Curtius Th¢ophile de Viau-tÂl vett id¢zet¢ben egy ´k´r a harangtoronyba mÀszik,
vipera medv¢vel pÀrzik, kÁgyÂ sast t¢p sz¢t, egyszÂval a term¢szet tÃll¢p hatÀrain, de
mindezt sztereotÁpiÀk fejezik ki, melyek f´lsorolÀsa ´nnemzû pÀrhuzamokkÀ vÀlik.
A fantasztikum f´lveti a dilemmÀt, vallja Todorov, hogy elhiggy¡k-e vagy sem, a csoda
pedig elhitetni prÂbÀl vel¡nk valamit, amit nem hisz¡nk.46 Ady versindÁtÀsa term¢szetf´l´tti vilÀgba visz, ¢s ¢pp ez a fantasztikum vet¡l rÀ e vilÀgi valÂs, lehets¢ges vagy
tÃlzott jelens¢gekre. SÀrk´zi tapasztalhatÂ term¢szeti katasztrÂfÀk retorikai fokozÀsÀval sugallja a rendkÁv¡lis¢g k¢pzet¢t: a k´ltû k¡l´n´s gesztusa egyenes folytatÀsnak,
k´vetkezm¢nynek tünik. Ady a f´lfordult vilÀg vÁziÂjÀt, SÀrk´zi romantikus trag¢diÀjÀt
ecsetelve teremti a toposzbÂl a belsû forma egy¢ni vÀltozatÀt.
A belsû forma jelleg¢nek ¢s szerep¢nek megk´zelÁt¢se Northrop Frye elm¢let¢nek
rokonsÀgÀba kapcsolja kÁs¢rletemet. A kanadai tudÂs az egyes müvek ûstÁpusainak
vizsgÀlata ÃtjÀn n¢zett szembe az alakÁtÂ konvenciÂval. Ezt a konvenciÂt Jung m¢ly-

1492 ã RÀba Gy´rgy: Valami a belsû formÀrÂl

l¢lektana nyomÀn nevezi archetÁpusnak. Egyes kritikusai minimalizÀljÀk a l¢lekbÃvÀrnak Frye-ra gyakorolt ´szt´nz¢s¢t, Àm A KRITIKA ANATñMIçJA sokszor, szÀm szerint
kilencszer hivatkozik Jungra, ¢s mindig k´vetûleg. àArchetÁpuson olyan szimbÂlumot ¢rtek,
amely az egyik k´ltem¢nyt a mÀsikkal ´sszek´tiÊ, Árja Frye. A korÀbbi konvenciÂra ä p¢ldÀul
tenger, erdû ä visszavezetett mü ¢s archetÁpusa a kettûs t¡kr´z¢sben mÀr-mÀr allegÂriak¢nt mük´dik. Egy¢bk¢nt hasonlÂ ûsszimbÂlumokra, tüz, vÁz stb. ¢pÁtette eg¢sz elm¢let¢t Gaston Bachelard. Ahogy Frye n¢zet¢t kifejti, ¢s p¢ldÀul a MOBY DICK elûzm¢ny¢t a LeviatÀnban, a sÀrkÀnysz´rnyekben nevezi meg, a jelens¢get fantÀzia¢lm¢nynek minûsÁti.47
Ez az elm¢let az irodalmi alkotÀst a m¢lyl¢lektantÂl, tehÀt egy mÀsik rendszertûl
teszi f¡ggûv¢, mÀsr¢szt a k¢sûbbi mü elsûsorban mint az elûzm¢ny megnyilvÀnulÀsa
¢rdekli. Frye ugyan megÀllapÁtja, hogy àaz archetÁpusok asszociatÁv nyalÀbokÊ, sût àkomplex
vÀltozÂkÊ, ¢s m¢g azt is kijelenti, àrendszerint olyan, tanultsÀgra vallÂ kulturÀlis archetÁpusokra gondolunk, mint a kereszt, a koronaÊ, melyek ¢ppens¢ggel embl¢mÀk. Igaz, szÂba
hozza a toposzokat, mint konvencionÀlis ûsk¢peket, ¢s megpendÁti, hogy àstrukturÀlÂÊ
elvk¢nt gazdagÁthatjÀk a müvet. MÀsik v¢gpontnak mondja az ÃjÁtÀst, mint a komplexitÀs n´vel¢s¢nek mÂdjÀt, de Coleridge-re hivatkozva ki is nyilatkoztatja, hogy àa
konvenciÂellenes k´lt¢szet hamarosan maga is konvenciÂvÀ leszÊ.48 V¢gsû soron a kÁs¢rletem
¢s Frye elm¢lete k´zti l¢nyegi elt¢r¢st a k´vetkezûkben lÀtom. Amint p¢ldÀim szeml¢ltett¢k, az egyes müvekben egy-egy toposznak mindig mÀs-mÀs alakvÀltozata ismerhetû f´l, ¢s maguk a toposzok is, l¢v¢n esem¢nyek, helyzetek, ha müfajokra gondolunk, magatartÀsformÀk, mÀr dinamikÀjuk miatt is f´lt¢telezik az egyszeri kifejez¢st.
Frye a müveket viszont eleve mÁtoszok alakvÀltozatainak tekinti: ez a f´lfogÀs statikus
k¢pet ad a k¢sûbbi alkotÀsrÂl, ¢s nem kedvez az egy¢nÁtû gesztus megragadÀsÀnak, se
a k¢zjegy, se az egyszeri intenciÂ f´lmutatÀsÀnak, modern sz¢pirodalom megk´zelÁt¢s¢re kev¢sb¢ is alkalmas, mint klasszikus alkotÀsok magyarÀzatÀhoz.
A mesekutatÀs klasszikusa, V lagyimir Propp szint¢n a mü f´l¢pÁt¢s¢vel foglalkozott.
A hûs´k mintegy harminc szerepk´r¢t f´lsorolva azonban sztereotÁpiÀk rendszer¢t ÀllÁtotta f´l, ¢s rendszerez¢se bÀrmennyire meggyûzû, a n¢pmes¢re korlÀtozott, ¢rtelemszerüen nem is vet szÀmot az alkotÂi gesztussal. A k¡l´nb´zû vÀltozatokban is a
minta ¢rdekli: az ¢ltetû belsû formÀhoz m¢rve a szabvÀny, a tÁpus, a mÀr-mÀr holt
anyag.49
L¢nyeg¢ben hasonlÂ ¢szrev¢telt tett Propp elm¢let¢re Jolles, aki a mes¢t magÀt az
àegyszerü formÀkÊ fejleszthetetlen müfajai k´z¢ sorolja.50 Az irodalmi alkotÀsok vilÀgÀban ¢letszerübb Souriau elm¢lete: û a drÀma àk¢tszÀzezer szituÀciÂjÀÊ-nak v¢ges kombinÀciÂjÀban hatÀrozza meg ennek a münemnek tÀg k´rü, m¢gis ´nmagÀba korlÀtozott lehetûs¢geit.51
Bachelard k´vetûjek¢nt l¢pett f´l Gilbert Durand, aki a teremtû k¢pzelet antropolÂgiÀjÀt nyomozva az irodalmi tev¢kenys¢get ugyancsak a mÁtoszok alakvÀltozatainak
fogja f´l. Mivel szem¢ben a k¢pzelet m¢lyl¢lektani jelens¢g, nem a müalkotÀs, hanem
a mintÀzÂ szem¢lyis¢g izgatja, m¢gpedig a tÀrsmüv¢szetek hatÀrain is Àt. A k¢pzelet
nappali ¢s ¢jszakai müszakjÀt szembeÀllÁtva az antropomorf nûis¢g tÁpusak¢nt nagyÁtja
ki a rontÂ n¢mbert Goya CAPRICHOS sorozatÀban ¢ppÃgy , mint Hugo müveiben (LES
B URGRAVES, LA FIN DE SATAN). Az ¢jjeli, horizontÀlis k¢pzelet ellent¢t¢¡l a nappali, a
vertikÀlis a f´l¡lemelked¢st, Àtl¢nyeg¡l¢st, mennybemenetelt k¢pviseli Durand szerint.
SzimbÂlumai a jogar ¢s a pallos, p¢ldÀzza a mitolÂgia, ûsk´lt¢szet, k¢pzûmüv¢szet.52
Stendhal-k´zpontÃ k´nyve k´vetkezetesen a mitikus felt¢telrendszerbûl indul ki. çm
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itt sem a müvek morfolÂgiÀjÀt vizsgÀlja, A PçRMAI KOLOSTOR taglalÀsÀt Ág¢rû k´tetcÁm¢re cÀfolva az ÁrÂ eg¢sz ¢letmüv¢ben f´lbukkanÂ l¢lektani r´gz¡lts¢geket veszi sorra,
nevezetesen a csalÀdi ¢lm¢nyre visszavezetett àtestv¢rharcÊ-ot, illetve àa v¢gzetes
aranyÊ, a hatalom ¢s az ´nzetlen, csupa ¢rz¢s hûs viaskodÀsÀt, hogy a tucatnyi tÁpusesetet k¢t p¢ldÀval ¢rz¢keltessem. Ez a kritikai eljÀrÀs az ÁrÂi szem¢lyis¢grajz f´ltÀrÀsÀnak
kulcsa, nem a müvek belsû formÀjÀ¢.53 Durand harmadik k´nyve hiÀba elemez ¢letmüveket, Gide-¢t, Baudelaire-¢t, Proust¢t, Hess¢¢t, ezek az essz¢k a mÁtoszok dicsûs¢g¢t ´regbÁtik, mivel a mÁtoszelemz¢seket az adott szociÀlis k´rnyezet ¢s kulturÀlis pillanat f¡ggv¢ny¢ben v¢gzi, ez¢rt az egyes müalkotÀsok po¢tikÀjÀhoz nem nyitnak utat.54
Genette àtransztextualitÀstÊ emleget, amikor korÀbbi müvek tudatos vagy c¢lzatos
ÀtÁrÀsÀt rendszerezi k´nyv¢ben: p¢lda rÀ az ODºSSZEIç-bÂl eredû AENEIS, majd Joyce
U LYSSES-e. çm ebben a megvilÀgÁtÀsban az Ãj s Ãjabb müvek mÀr-mÀr a kritika müfajÀhoz tartoznak, a belsû formÀhoz ¢deskev¢s a k´z¡k.55
FÂnagy IvÀn Ãj k´nyve k¡l´n fejezetben szeml¢zi a belsû forma jegyeit. SzÂl a zenei
szerkeszt¢snek n¢hÀny, drÀmÀt, verset, reg¢nyt egyarÀnt ÀthatÂ eljÀrÀsÀrÂl, ezek azonban a megfogalmazÀst megelûzû formaelvek, ¢s a müvekben analÂgiÀsan vagy metaforikusan ¢szlelhetûk. Az ism¢tlûd¢s vÀltozatait pedig a po¢tika nyelv¢sz kutatÂi mÀr
a vers strukturÀlÂ elvek¢nt tÀrgyaltÀk.56 FÂnagy ezt a jelens¢get nemcsak sz´vegteremtû erûk¢nt m¢rlegeli, hanem szeml¢leti formak¢nt: szemsz´gvÀltÀs, lÀtszat ¢s valÂsÀg ellent¢te, szem¢lyek megkettûzûd¢se strukturÀlÂ eset¢vel. P¢ldÀi epikus müfajokbÂl ¢s szÁnmüvekbûl valÂk, most a lÁrÀt mellûzi, mint ahogy meghatÀrozÀsÀnÀl fogva (lÀsd a szem¢lykettûzûd¢st) a jelens¢g valamennyi münemre ÀltalÀnosÁthatatlan
szervezûelv. Egy¢bk¢nt sem mond semmi egy¢nÁtût valamely reg¢nyrûl lÁrai ¢s drÀmai
mozzanatainak vÀltakozÀsa, holott a szerzû t´bbek k´zt Flaubert-re is hivatkozik.
Mond ez bÀrmit is a B OVARYN° belsû formÀjÀrÂl? A àlÁrai cselekm¢nytÊ kifejtendû pedig k´vetkezetesen retorikai alakzatokat sorol f´l, ¢s nemegyszer a freudizmus manifesztÀciÂinak, olykor mÁtoszok alakvÀltozatai f´lbukkanÀsÀnak ´r¡lhet.57
Ha meggondolom, kÁs¢rletem kiknek az elm¢let¢hez Àllhat viszonylag k´zel, Fryera ¢s Durand-ra utalva a k´vetkezû k¡l´nbs¢get tehetem szÂvÀ. Mindkettej¡knek az
egyedi müalkotÀs a mitikus gondolkodÀs tovÀbb¢l¢s¢t szeml¢lteti. FÂnagy ¢rz¢keny
müjellemz¢seiben viszont nagy vilÀgszeml¢leti rendszerek: freudizmus, mitikus gondolkodÀs, tÀrsmüv¢szeti analÂgiÀk szinkretizmusa ¢rv¢nyes¡l. A belsû forma Ágy csakugyan àa tartalmi elemek müv¢szi elrendez¢seÊ,58 s noha valÂban nem ´nk¢nyes jÀt¢k, de
nem is a tudatmozgÀst irÀnyÁtÂ elv.
P¢ldÀim k´z´s, mÀs rendszerektûl elt¢rû elv¢t, a Curtius f´lfogÀsÀban alkalmazott
toposzokat szerintem Àthatja a mintÀzÂ fantÀzia. A k¢pzeletrûl van szÂ, a mü sz¡let¢sekor ¢s csecsemûkorÀban m¢g nem c¢ltudatos alakÁtÀsrÂl. Ker¡l´m a k¢pzelet jelzûj¢¡l a àteremtûÊ szÂ hasznÀlatÀt, mert a teremt¢s a B IBLIA szerint Isten ¡gye: û alkot
a semmibûl, az ÁrÂ mÀr valamire v¢si rÀ egy¢ni k¢pzeteit, m¢g ha mÀr volt gesztusokat
¢rtelmez is Àt. K¢pzeleten nem a fantasztikumot vagy ¢ppens¢ggel a romantikus k¢pzelg¢st ¢rtem, bÀr ki sem zÀrom a belsû forma sz¡let¢s¢nek lehetûs¢gei k´z¡l, nem:
elsûsorban az ¢rz¢kel¢st, az ¢szlel¢st befolyÀsolÂ, tÀgabb, olykor t´bbsz´r´s k¢pzetkapcsolÀsÀnak tekintem. A mintÀzÂ k¢pzelet a korÀbban mÀr emlÁtettem egy¢nÁtûerû: Ágy
a f´lfordult vilÀg toposza mint àbecs¡letes vÀrosÊ KosztolÀnyi E STI K ORN°L-jÀban az
asszociatÁv fantÀzia sz¡l´tte, Ady verse, az EML°KEZ°S EGY NYçR-°JSZAKçRA v¢rbeli fantasztikum, hiszen a k´ltûi ¢n tapasztalaton tÃli mozzanatokat tolmÀcsol, m¢gis mindk¢t alkotÀs azonos toposz mÀs-mÀs alakvÀltozata.
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Johann Wolfgang Goethe

NYUGAT-KELETI DíVçN
R¢szletek

Teremt¢s ¢s ¢letre kelt¢s
Mi volt çdÀm? Agyagdarab,
mit emberr¢ dagaszta
az ör, de bizony ott ragadt
m¢g sok otromba rajta.
Az orrÀn Àt befÃvatott
jÂ ElÂhim-lehellet;
ettûl mÀr t´bbnek lÀtszhatott,
mert, lÀm, pr¡szk´lni kezdett.
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De csak f¢lig volt emberi
m¢g feje, t´rzse, lÀba,
mÁgnem No¢ ä ez kell neki! ä
a kupÀt f´ltalÀlta.
A sÀrkolonc nem t¢tovÀz;
nedvesedv¢n meg¢led,
mik¢ppen t¢sztÀt a kovÀsz
dagaszt, mozgat, meg¢leszt.
ä K´vetv¢n, HÀfiz, ¢neked,
¢s szent p¢ldÀdat lÀtva,
jussunk, csendÁtve serleget,
teremtûnk templomÀba.
TatÀr SÀndor fordÁtÀsa

Fetva
Olvasta Misri verseit a mufti,
gondos figyelme fonalÀra füzte
¢s Ágy is vetette mindet a tüzre,
a sz¢pen Árt k´nyv lÀngba veszve hÃnyt ki.
így vesszen ä szÂlt a bÁrÂ, e hatalmas ä,
ki Misri mÂdjÀn szÂlna s hinne. Tüzre
ez¢rt ût magÀt semmi ne üzze:
a k´ltû-tehets¢g osztÂja Allah.
Ha bünre jut po¢ta-¢rdem¢vel,
û int¢zze e dolgÀt isten¢vel.
Tandori Dezsû fordÁtÀsa

AranymÁves pici boltjÀn...
HÀtem
AranymÁves pici boltjÀn
tarka lÀmpÀk lÀngja r´pk´d:
sz¢plÀnyok, k´r¡lrajongvÀn
a mÀr ûszbehajlÂ k´ltût.
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LÀnyok
VÀltig csak SzulejkÀt zenged!
Mi meg ût el sem viselj¡k.
Nem te¢rted, csak a versed
miatt kell ût irigyeln¡nk.
Volna csÃfok csÃfja bÀr û,
sz¢pek sz¢p¢v¢ avatnÀd,
de mi mÀr agyonolvastuk
Boteina s DzsÀmil kalandjÀt.
Mi ne lenn¢nk sz¢pleÀnyok?
Nek¡nk is festm¢ny dukÀlna ä
s ha olcsÂn meg is csinÀlod,
sz¢p kis summa jÀr utÀna.
HÀtem
Jer, Barnuska! arca rÀvall:
minû kis kerek kecses fû,
f¢s¡kkel, copffal dicsekvû,
mint a mecset kupolÀval.
J´sszte Sz´szke! te legnettebb,
akin minden helyre, t¡nde,
joggal jutnak hÀt esz¡nkbe
rÂlad karcsu minarettek.
S ott te, hÀtr¢bb, szemed f¢nye
nyilait k¢tfele szÂrja,
s mindkettûvel vissza¢lsz te;
jobb veled nem Àllni szÂba.
Egyik szeme hunyorÀszik,
csillagf¢ny¢t pajzs takarja,
az alÂl kacsint a selyma;
annÀl komolyabb a mÀsik.
Ha az megsebez horoggal,
ez sebedre gyÂgyitÂ drog ä
hisz senki se lehet boldog,
ha n¢z¢se sose kancsal.
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így mindet dicsûÁthettem,
szerethetem mindet m¢ltÀn,
hisz mÁg ûket mennybe vittem,
csak az örnû volt a p¢ldÀm.
LÀnyok
K´ltûnek Ãgy jÂ, ha szolga,
hÁrnevet ezzel szerezhet:
de jÂl fûleg Ãgy megy dolga,
ha H´lgye is lantot penget.
TalÀn szebb dalokra k¢pes,
mint amik nek¡nk adatnak?
De hÀt ¢ppen ez a k¢tes,
hogy û titokban dalol csak.

HÀtem
Ki tudja, hogy s mint csinÀlja?
Nem is sejtitek, mi m¢ly.
çt¢lt dalnak sz´kken Àrja
ajkÀn ä igaz k´ltem¢ny.
K´ltûk¢nt ti soha ûtet
meg se k´zelÁtitek;
dala engem gy´ny´rk´dtet,
ti¢tek ä csak titeket.
LÀnyok
LÀsd be, csak af¢le hÃrit
varÀzsoltÀl le a f´ldre.
çm legyen! Hacsak nem bÃjik
ki egy f´ldi l¢ny belûle.
SomlyÂ Gy´rgy fordÁtÀsa

Visszf¢ny
Nekem csodÀs t¡k´r lett,
folyton n¢zn¢k bele,
kettûs f¢nyt t¡nd´k´ltet,
mint csÀszÀr rendjele.

Johann Wolfgang Goethe: Nyugat-keleti dÁvÀn ã 1499

BÀr tetszelegni lÀtszom,
nem magamat keresem,
mind csak a tÀrsra vÀgyom,
¢s itt meg is lelem.
E cs´ndes ´zvegyi zugban
t¡kr´m n¢zdelve hisz
velem egy¡tt ki-kikukkant
belûle a kedves is.
S hiÀba foszlana k´dd¢,
mihelyt megfordulok;
ût t¡kr´zik vissza ´r´kk¢
a szerelmes dalok.
írok, sajÀt utat jÀrva,
mind csinosabbakat,
a gÀncs ¢s gÃny dacÀra,
magam hasznÀra csak.
Gazdagon dÁszitett mintÀk
emelik f¢ny¡ket;
arannyal rÂzsaindÀk
¢s lazÃros keret.
Halasi ZoltÀn fordÁtÀsa

B¡lb¡l ¢ji dala
A b¡lb¡l-dal fagyban, ¢jben
felszÀll Allah trÂnusÀig,
¢s û arany kalitkÀt nyit
¢ji ¢nek dÁjak¢ppen.
Az emberi test e ketrec.
BÀr elszÀllna e vilÀgbÂl
a l¢lek, de belegondol,
s szÂl: àJobb ha Ãj dalba kezdesz.Ê
Imreh AndrÀs fordÁtÀsa

Ne hasznÀljak hasonlatot...
Ne hasznÀljak hasonlatot
tetsz¢sem szerint?
Az ör bezzeg hasonlÁthat,
s bogÀrnak tekint.
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Ne hasznÀljak hasonlatot
tetsz¢sem szerint?
De mÀtkÀm szembogarÀbÂl
¢nrÀm ý tekint.
Parti Nagy Lajos fordÁtÀsa

MAGYARçZAT EGY R°GI FAMETSZETHEZ,
AMELYEN HANS SACHS
K¹LTýI ºZENETE LçTHATñ
VasÀrnap van. Hogy ¢bred¡nk,
mÀr mühely¢ben mester¡nk.
Nincs rajta szurtos bûrk´t¢ny,
ujjas fesz¡l ma termet¢n;
nem szurkoz, varr ¢s kalapÀl,
a kisszekr¢nyben vÀr az Àr. ä
Pihen a hetedik napon.
K´r´tte csend ¢s nyugalom.
çm amint k¢l a zsenge nap,
kedvet mÀr Ãj munkÀra kap:
¢rzi, bel¡l egy kis vilÀg
forrong, feszÁti homlokÀt,
minden mozogni, ¢lni kezd,
s ki kell, hogy adja, mondja ezt.
Kapott az ¢gtûl hü szemet,
amelyben ¢sz van s szeretet,
hogy tisztÀn lÀssa, mire n¢z,
legyen azt felid¢zni k¢sz,
s nyelvet, mely bûven ÀradÂ,
melyen kecsesen k¢l a szÂ.
Ez¢rt d´nt´ttek Ãgy a mÃzsÀk,
mesterdalnokkÀ koszorÃzzÀk.
°s most bel¢p egy ifju h´lgy,
telt keblü, erûs mint a t´lgy,
lÀba szilÀrdan tartja meg,
nemes jÀrÀssal k´zeleg.
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CsÁpej¢n nem ring fardagÀly,
k´rbe hiÃn nem kandikÀl,
m¢rûrudat hoz, Ãgy halad,
derekÀn arany ´vszalag,
kalÀszkoszorÃ van fej¢n,
tekintet¢ben tiszta f¢ny.
A neve: Tev¢keny Tisztess¢g,
IgazsÀgossÀg, Nagylelküs¢g.
K´sz´n a vend¢g, hangja vÁg,
s a mester nem csodÀlkozik:
e jÂsÀgos, sz¢p h´lgy neki
nem idegen, r¢g ismeri.
S szÂl az: àA lÀrma bÀrmi nagy,
az ¢n vÀlasztottam te vagy,
mert benned leltem tiszta ¢szt,
mely Ázetlenre sose k¢szt.
MÁg mÀsok bûszen marakodnak,
jÀrj te utÀna az okoknak,
s mÁg ûk panaszba fÃlanak,
te vÁgan tÀrd ki gondodat!
V¢dd, ami tisztes ¢s jogos,
ami szer¢ny ¢s ildomos,
ragyogjon erk´lcs ¢s er¢ny,
s a gonoszt is nevezd nev¢n!
Nem kell cicoma, cirkalom,
sem enyhÁt¢s sem irgalom.
A vilÀgot meg Ãgy mutasd,
mint Albrecht D¡rer lÀtta azt:
szilÀrd lelkünek, f¢rfiasnak,
mit ´nerûi igazgatnak!
A Term¢szetnek Szelleme
fogja kezed ¢s jÀrja be
veled az ember¢letet,
a csodÀs sz´vev¢nyeket,
a t¢velyg¢st, a keres¢st,
csÃszÀst ¢s vad t¡leked¢st:
mily tarkabarkÀn fut, lohol,
ny¡zs´g az ûr¡lt hangyaboly!
ögy lÀtsz mindent, ha v¢le m¢sz,
mint ki varÀzsdobozba n¢z.
Adj mindehhez a f´ldi n¢pnek
summÀzatot is, melybûl ¢rthet!Ê
KitÀrta most az ablakot,
s a kint ny¡zsgûkre mutatott,
a sok-sok ¢g alatti l¢nyre,
mintha, kit Ár majd, mÀris ¢lne.
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Amint a kedves mester itt
boldogan elgy´ny´rk´dik
e lÀtvÀnyban, mely ily valÂ,
mell¢ csoszog egy v¢n anyÂ.
Az û neve HistÂria,
MytholÂgia, Fabula.
PÃpos e v¢n h´lgy, nyütt, beteg,
Ágy tisztelet illeti meg.
Amit zihÀlva, sÀntikÀlva
cipel, egy nagy, metszett fatÀbla.
Rajt' tÀg redûk k´zt lÀthatÂ
az ör, a gyermek-oktatÂ,
az ûssz¡lûknek bünbeeste,
Szodoma ¢s Gomorra veszte,
a tizenk¢t fens¢ges asszony
s er¢nyt¡kre, hogy kedvet adjon,
szÀz gaztett, v¢rszomj ¢s gyilok,
tizenketten a zsarnokok,
b´lcs szavak, dÁszbetükbe metszve,
ott van Szent P¢ter ¢s a kecske,
melytûl a szent leck¢t kapott,
UrÀt bÁrÀlni volt-e ok;
tÀvoli t¢rs¢gek vilÀga,
ott lÀthatÂ a gÃnya, mÀlha,
f´ld¡nknek ¡dv- ¢s bünt´rt¢nete.
Mester¡nk mohÂn issza be
szem¢vel mind, mit f´lfedez,
s ´rvend, mert tudja, haszna lesz.
Tudja, mindabbÂl, mit ma lÀtott,
p¢ldÀt merÁt majd, jÂ tanÀcsot,
s Ãgy mondja el, mit megtudott,
mintha maga jÀrt volna ott,
mert Ãgy megfogja ût a k¢p,
hogy meg nem fordÁtnÀ fej¢t
arra sem, hogyha most m´g´tte
csengû s kereplû csapna ´ssze.
S ekkor egy bolond jû elû,
bakk¢nt, majomk¢nt sz´kdelû,
hogy mester¡nket, Ágy berontva,
vidÀm kis k´zjÀt¢kba vonja.
S tÂdul utÀna, madzagon,
tenger kicsiny ¢s nagy bolond,
k´v¢rek, cingÀrak hada,
mely Ãgy, ahogy van, ostoba.
Vezetûj¡k egy bikafarkkal
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mindenkit majomtÀncra sarkall,
hogy aztÀn kigÃnyolja, hogy' l¢p,
s f¡r´dni k¡ldje, jÂzanodj¢k. ä
Ezer fenyÁt¢st m¢r e n¢pre,
am¢rt nem akar fogyni m¢gse.
N¢zdel a mester szÀzfel¢,
nyaka mÀr szinte fÀj bel¢.
Minderre szÂkat hol talÀl,
hogy' f¢r mederbe ily nagy Àr?
Hogy' marad mindig tettre bÀtor,
s ontja a szÂt, a dalt magÀbÂl?
S Ám, most egy felhû perem¢n
besiklik fent egy ¢gi l¢ny:
a MÃzsa. ä Szent minden vonÀsa,
Miasszonyunknak k¢pe mÀsa.
VilÀgossÀgÀt adja Àt,
erûs, hat¢kony igazÀt.
àJ´ttem, hogy f´lszenteljelek
ä mondja ä, s hogy ÀldÀsom vegyed.
A szent tüz, mit bent ûrizel,
lobogjon lÀnggal ¢gve fel!
M¢gis, hogy tÀpod, ¢leted,
erûd jÂl ÃjÁthassa meg,
bensûd szÀmÀra ¢n adok
vÀlasztott, drÀga balzsamot,
mely mint harmatcsepp nyÁlt r¡gyet,
gy´ny´rrel t´lti lelkedet.Ê
A hÀtsÂ ajtÂhoz viszi,
tekintsen titkon rajta ki.
A kicsi kertben, ott kiv¡l,
sz¢ps¢ges ifju lÀnyka ¡l
a bodzÀs patakocska partjÀn.
A f¡v´n ¡l, fej¢t lehajtvÀn,
egy Àrnyas almafa alatt,
magÀba zÀrtan, hallgatag.
¹l¢ben rÂzsÀk, melyeket
koszorÃba fon, tüz´get,
friss levelübe, bimbajÃba.
Kinek k¢sz¡l vaj' koszorÃja?
Amint ott ¡l, s fon r¢veteg,
rem¢nys¢g borzongatja meg,
l¢ny¢t oly sejt¢s t´lti be,
amelynek nincs is m¢g neve,
s kebel¢bûl e sÃly alatt
egy sÂhaj v¢g¡l f´lszakad.
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Mi bÃsÁt, kedves, mi gy´t´r?
E sajgÂ, ¢des kÁn, gy´ny´r,
a boldogÁtÂ szerelem
k¢sz neked egyvalakiben,
ki a sors-adta zürzavart
szemedben csillapÁtja majd,
s Ázlelve ¢des csÂkjaid
ÃjbÂl vilÀgra sz¡letik;
ki karcsÃ tested fonva Àt
felejti minden bÃbajÀt,
¢s ¢des karjaidba hullva
ifjÃ erûben ¢led Ãjra,
Ãj ifjÃ ¢lvet ad neked,
f´lkelti d¢vaj kedvedet,
ingerkedû sok nûi csÁnyed,
mikkel sebzed ¢s ¡dv´zÁted.
így nem lesz v¢n a szerelem,
s nem hül a k´ltû ki sosem.
°lv¢n ily boldog ¢letet,
feje f´l´tt mÀr ott lebeg
a hervadatlan t´lgyfalomb,
mit rÀ utÂdi hÀla fon. ä
PosvÀnyba s¡llyed mind a n¢p,
mely mÀst k´vet, nem mester¢t.
1776
Mann Lajos fordÁtÀsa

Breuer JÀnos

àA MöLTAT V°GK°PP ELT¹R¹LNIÊ?
Wilheim AndrÀs Szabolcsi-¢rt¢kel¢s¢nek margÂjÀra
àMeg kell [...] mondanom, hogy a magyar zeneeszt¢tikÀban e pillanatban komoly bajok vannak.
Ezeknek a bajoknak a forrÀsa egyszerüen abban keresendû, hogy erre a ter¡letre a marxizmus
filozÂfiÀja m¢g nem tudott bet´rni. Eszt¢tÀink t´bbs¢g¡kben idealistÀk [...] Nek¡nk ez az ideolÂgiai elmaradottsÀg, ez a szüzies szembenÀllÀs a marxizmussal annÀl fÀjdalmasabb, mert olyan
ritka tehets¢g, mint Szabolcsi Bence is martal¢ka lett.Ê MihÀly AndrÀs 1949. februÀr 3-Àn a
Magyar DolgozÂk PÀrtja KultÃrpolitikai Akad¢miÀjÀn tartott elûadÀsÀbÂl id¢ztem
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(B ARTñK B °LA °S AZ UTçNA K¹VETKEZý NEMZED°K ). Aki elmondta, az MKPäMDP
kamarillak¢nt mük´dû Zenei BizottsÀgÀnak szakmai vezetûje, kvÀzi eln´ke, zenei
¡gyekben R¢vai JÂzsef fûtanÀcsadÂja ez idû tÀjt. Nem v¢lem¢nyt, hivatalos ÀllÀspontot fejtett ki Szabolcsi Bence 1949-es dÀtummal megjelent EURñPAI VIRRADAT-jÀnak
gyorsolvastÀn, inkÀbb ¡r¡gy¢n. (Gyanakszom, az elmarasztalÀs szÀnd¢ka korÀbbi keletü lehetett a k´tet kiadÀsÀnÀl.)
Wilheim AndrÀs meg sem sz¡letett m¢g, ¢letkora pontosan felezi a Szabolcsi Benc¢¢t. Ismeretanyaga bûs¢ges arrÂl a korrÂl, ¢lm¢nyanyaga ä ha az ¢lm¢ny meghatÀrozÀs hely¢nvalÂ egyÀltalÀn ä semmi. Irigylem is ¢rte mÂdfelett. Hanem, kutyafutta
megjegyz¢s r¢sz¢rûl: àSzellemt´rt¢neti ihlet¢sü zenet´rt¢neti dolgozatait politikai indÁttatÀsÃ
tÀmadÀsok is ¢rt¢k...Ê (PROLEGOMENA SZABOLCSI öJRAOLVASçSçHOZ. Holmi, 1999. szeptember. 1106. o.) Mert szÂ szerint ¢letvesz¢lyes volt ez az àisÊ. Hogy mennyire, mutatja
MolnÀr Antal p¢ldÀja, ki az MDP szÂsz¢k¢rûl AZ öJ MUZSIKA SZELLEME cÁmü, 1948-ban
kiadott k´nyv¢¢rt marasztaltatott el, s àlegk´zelebbÊ 1959-ben publikÀlhatott k´nyvet.
L¢tezett m¢g atomnyi demokrÀcia, jelzi a Zenei Szemle 1949. mÀrciusi szÀmÀban kinyomtatott referÀtum lÀbjegyzete: àEnnek az elûadÀsnak MolnÀr Antalra vonatkozÂ megÀllapÁtÀsaival nem ¢rtek egyet, ¢s azokra vita formÀjÀban kÁvÀnok visszat¢rni. Szabolcsi Bence.Ê
Hanem àa magyar zenei ¢let sz¡rke eminenciÀsaÊ (Wilheim minûsÁt¢se, 1107. o.) ezt mÀr
nem tehette meg.
A Szabolcsi-kritika meg¢rt¢s¢hez vissza kell lapoznunk egy ¢vet a t´rt¢nelemk´nyvben. 1948. februÀr 10-¢n hozta meg az SZKP K´zponti BizottsÀga hÁrhedt zenei hatÀrozatÀt, kodifikÀlta zen¢re (is) a zsdanovizmust (teljes sz´vege: Szabad N¢p, 1948.
februÀr 17. 4. o., Ãj kiadÀsa ä tudtommal ä nincs). Roppant zavarodottsÀgot okozott,
mivel nÀlunk ismeretlen volt a zene ¡gyeibe t´rt¢nû ilyet¢n durva beavatkozÀs. Felismerte s megkÁs¢relte elhÀrÁtani a veszedelmet SzervÀnszky Endre (Szabad N¢p, 1948.
februÀr 22.), Vargyas Lajos (VÀlasz , 1948. Àprilis). Szabolcsi Bence azonban kûkem¢nyen bÁrÀlta az SZKP dokumentumÀt az öj VilÀg cÁmü hetilap 1948. jÃnius 18-i szÀmÀban. (K´zli KroÂ Gy´rgy: SZABOLCSI B ENCE. Liszt Ferenc Zenemüv¢szeti Fûiskola, Budapest, 1994. 521ä523. o.) Tesz ugyan egy tiszteletk´rt, a l¢nyeg azonban a k´vetkezû:
à...van hÀrom k´r¡lm¢ny, mely a hatÀrozatban aggodalommal t´lt el, mert kÀros hatÀsÀtÂl
tartok.
1. A ÏformalizmusÎ kifejez¢s, mellyel a hatÀrozat egyes mai irÀnyokat megb¢lyegez, fogalmilag
teljesen tisztÀzatlan, tehÀt minden szük lÀtÂk´rü szekta, minden szem¢lyes indulat, minden szellemi gyÀvasÀg vissza¢lhet vele [...] 2. Mindenfajta elvi elzÀrkÂzÀst, akÀr kelettûl, akÀr nyugattÂl,
akÀr fejlûdû, akÀr hanyatlÂ zenekultÃrÀktÂl sz¡ks¢gtelennek, sût kÀrosnak tartok [...] 3. [...] felmer¡l az aggÀly, nem egyengeti-e a hatÀrozat, azzal, hogy a müvek k´zvetlen, sz¢les k´rü meg¢rthetûs¢g¢t fogadja el d´ntû krit¢riumk¢nt, akaratlanul is egy Àtlagosabb, kispolgÀri Ázl¢s diadalra
jutÀsÀt eg¢sz Kelet-EurÂpÀban... Helyesen mondta Zsdanov, a kivÀlÂ szovjet gondolkodÂ, a moszkvai hatÀrozathoz füz´tt fejteget¢seiben: ÏNem minden, ami k´z¢rthetû, remekmü, de ami remekmü,
mind k´z¢rthetûÎ; amihez csak annyit füzn¢k hozzÀ: Ïvagy k´z¢rthetûv¢ vÀlik idûvelÎ [...]
Az Àllamhatalom pozitÁv beavatkozÀsa müv¢szi ¡gyekbe nyilvÀn elker¡lhetetlen, hiszen a polgÀri müv¢szetpÀrtolÀs elhanyatlÀsÀval az Àllam, mint a tÀrsadalom szervezett k¢pviselûje, mint
Ãj munkaadÂ l¢p a müv¢sszel k´zvetlen kapcsolatba s nyilvÀnÁtja vele szemben a maga ig¢nyeit.
M¢gis, a müv¢szetet nem tartom sem irÀnyÁtandÂnak, sem irÀnyÁthatÂnak [...]Ê
Kamikaze volt, aki mindezt 1948 jÃniusÀban nyomdafest¢kre bÁzta. Szabolcsi egyszerüen nem volt hajlandÂ tudomÀsul venni: Moskva locuta, causa finita. Ez¢rt ÀllÁtottÀk a sarokba mint marxista filozÂfiÀbÂl bukottat az MDP KultÃrpolitikai Akad¢-
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miÀjÀn. Ez¢rt (is) ker¡lt a k´nyvesboltokbÂl hamarost zÃzdÀba az Àltala szerkesztett
DOLGOZñK HANGV ERSENYKALAUZA (1949), melyet munkÀs-karnagyk¢pzûbeli tanÁtvÀnyai Ártak. A szerkesztû lelk¢n szÀradt Bach H-MOLL MIS°-j¢nek, a MçT°-PASSIñ-nak,
Beethoven MISSA SOLEMNIS-¢nek, a CANTATA PROFANç-nak szentelt ismertet¢s.
Ennek ¢rtelmez¢s¢hez teszek egy kis hangversenytermi kit¢rût. Azokban az ¢vekben a vokÀlis Bach reprezentatÁv alkotÀsa a PARASZTKANTçTA volt, egyhÀzi kantÀtÀi
k´z¡l egy sem hangzott el. 1950 ÀprilisÀban hallottam Ferencsikkel a H-MOLL MIS°-t,
legk´zelebbi elûadÀsÀra 1956 februÀrjÀban Hermann Scherchen vez¢nylet¢vel ker¡lt
sor. A MçT°-PASSIñ egyÀltalÀn nem volt müsoron, a JçNOS-PASSIñ egyszer szÂlalt meg
(1954). Beethoven MISSA SOLEMNIS-¢t csakis a MÀtyÀs-templomban lehetett meghallgatni, igaz, BÀrdos Lajossal. Liszt mis¢i teljes feled¢sben, elûbÀnyÀsztÀk igazÀn nem
jelent¢keny PROM°THEUSZ-kantÀtÀjÀt. Ismerve a KodÀly-müvek utÂ¢let¢t, p¢ldÀtlanul hosszÃ idût t´lt´tt vÀrÂlistÀn a MISSA BREVIS zenekari vÀltozata (bemutatÂ: 1948.
szeptember 9., Worcester; magyarorszÀgi bemutatÂ: 1956. mÀjus 5.). Van m¢g adat
bûven, de ennyibûl is kitetszik, hogy a müvelûd¢spolitika szÀmüzte a hangversenyterembûl a szakrÀlis zen¢t.
àKÁnosan aktuÀlpolitikai megnyilatkozÀsairÂl tudhatÂ, hogy az û pozÁciÂjÀban ¢s szerepvÀllalÀsÀval nehezen lettek volna elker¡lhetûk; amÁg alkalmi cikkekben fogalmazÂdtak meg, nem is
jelentenek gondot a mai olvasÂnak ä problematikusabb azonban, ha Szabolcsi legfontosabb t¢mÀinak lÀtjuk k´zvetlen visszacsatolÀsÀt a korszak ideolÂgiai elvÀrÀsaihoz.Ê (Wilheim, 1104. o.)
KÁnos az aktuÀlpolitikÀnak lehetett volna ä ha tud olvasni ä, hogy a n¢masÀgra Át¢lt
Bach-remekmüvekrûl, az ¢rett BartÂk minden leÁrt hangjÀrÂl mik¢nt bizonyÁtja Szabolcsi a szerteÀgazÂ n¢pzenei gy´k¢rzetet. Mert û megfordÁtotta az SZKP zenei hatÀrozatÀt, amely a n¢pre apellÀlt sz¡ntelen a nagy müalkotÀsokkal szemben ä ezt tette
k¡l´nben R¢vai is, amikor lev¢tette a müsorrÂl A CSODçLATOS MANDARIN-t. MÀs k¢rd¢s, hogy Szabolcsi Bence àpozÁciÂja ¢s szerepvÀllalÀsaÊ nem volt elegendû az aknÀk gyutacsÀnak eltÀvolÁtÀsÀhoz, de az ¢n olvasatomban n¢pi ¢s egy¢ni vizsgÀlata, n¢ki centrÀlis t¢mÀja az ´tvenes ¢vekben, arra szolgÀlt, hogy a n¢p, ha tetszik, a k´z´ns¢g ne
lehessen bunkÂk¢nt hasznÀlhatÂ a zeneszerzû ellen. A àhatÀrozatÊ ä MarÂthy JÀnos
fogalmazÀsÀban rendszabÀly ä id¢zett magyar k´zreadÀsa vastagon szedett alcÁmben
ugratta ki a àn¢pellenes ¢s formalisztikus elfajulÀsokÊ-at. 1948-ban a magyar emigrÀciÂ
¢letben maradt s MoszkvÀbÂl hazat¢rt tagjain kÁv¡l senki nem tudta, mit jelent expressis verbis, ha valami àn¢pellenesÊ vagy valaki àa n¢p ellens¢geÊ. Hogy v¢dekezni
kell, azt tudta-meg¢rezte Szabolcsi.
S m¢g egy szÂt Bachhoz. Egy ¢vvel azelûtt, hogy Szabolcsi a protestÀns korÀlnak,
mint n¢pzen¢bûl szÀrmazÂ templomi ¢neknek az ¢letmüben bet´lt´tt centrÀlis szerep¢t
mutatja fel, vert¢k sz¢t az MDP Zenei BizottsÀgÀnak tervez¢s¢ben (errûl ÁrÀsos dokumentumom van) a Zeneakad¢mia elitk¢pzûnek szÀmÁtÂ egyhÀzzenei tansz¢k¢t. N¢hÀny tanÀrÀt kiszÂrtÀk, mert nem ÁrtÀk alÀ a Mindszenty bÁboros letartÂztatÀsÀt forrÂn
¡dv´zlû k´r´zv¢nyt, mÀsokat korlÀtoztak mük´d¢s¡kben. Szabolcsi teljesen idûszerütlen¡l bizonyÁtja az egyhÀzi ¢s vilÀgi Bach egys¢g¢t, m¢lyen vallÀsos maga is. àEin'
feste Burg ist unser GottÊ ä a RÀdiÂ hangarchÁvuma mindmÀig ûrzi gy´ny´rü elemz¢s¢t
a 80. KANTçTç -rÂl. Azt csupÀn az eml¢kezet, hogy a Zeneakad¢mia hirdetûtÀblÀjÀn
1950-ben, '51-ben is ki volt f¡ggesztve: àSzabolcsi tanÀr Ãr szeptember ...-Àn/¢n nem tartja
meg ÂrÀit.Ê Nem zenetudomÀnyi, erk´lcsi kategÂria, hogy û oly korban tudatta nyilvÀnosan: hosszÃnapkor b´jt´l ¢s imÀdkozik ä pedig szÂban, nyom n¢lk¡l k´z´lhette volna az osztÀllyal, aznap nem tanÁt ä, amikor Ãtt´rûket ÀllÁtottak vasÀrnap a templomkapu mell¢, hogy feljegyezz¢k, melyik osztÀlytÀrsuk jÀr mis¢re.
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M¢g ami cÁme szerint k´telezû aktuÀlpolitikai megalkuvÀsnak lÀtszik (SZTçLIN
NYELV TUDOMçNYI CIKKEINEK TANULSçGA A ZENETUDOMçNY SZEMPONTJçBñL, 1950;
megjelent: öj Zenei Szemle, II. ¢vf. 9. 1951. szeptember, 2ä4. o.), az is a visszÀjÀra fordul
Szabolcsi egy¢ni-k´z´ss¢gi alkotÀskoncepciÂjÀban.
Szabolcsi, a zenepolitikus ä ¢s/vagy sz¡rke eminenciÀs gazdagon dokumentÀlt szakmai portr¢jÀt TalliÀn Tibor ÀbrÀzolta szamizdat-publicitÀsÃ folyÂiratban (Magyar Zene,
XXI/4. 1980. december 402ä410. o.). VÀgyat ¢s szÀnd¢kot, illÃziÂt ¢s veres¢get. à...mint
t´rt¢n¢sz, a hagyomÀnyvitÀban megkÁs¢relte b¢kÁteni a szembeker¡lt n¢pi ¢s kommunista v¢gleteket: szavÀnak ¢ppen az¢rt lehetett hitele, mert nem az ideolÂgus, hanem a t´rt¢n¢sz szava volt, s
ha politikailag mondandÂja Don Quijote-i is, kultÃrt´rt¢netileg messze magasabb rendü a sz¢lsûs¢ges gyakorlati eszt¢tÀknÀl.Ê
*
JÀrdÀnyi PÀl fejev¢tele volt a c¢lja ennek az 1951 november¢ben, az I. Magyar Zenei
H¢ten lefolytatott nyilvÀnos vitÀnak. Nem v¢letlen¡l minûsÁtett¢k az elûadott müvek
¢rt¢kel¢sekor oly sokan formalistÀnak JÀrdÀnyi DIV ERTIMENTO CONCERTANTE cÁmü
kompozÁciÂjÀt. Szabolcsi Ãgy vitatkozott, hogy egyszersmind v¢delmezett is, mindenesetre hatalmas r¢szt vÀllalt a lÀtvÀnyos kiv¢gz¢s megakadÀlyozÀsÀbÂl. (JÀrdÀnyi Erkel-dÁjas 1952-ben ¢s 1953-ban, Kossuth-dÁjas 1954-ben!) A zenepolitika sz¡rke eminenciÀsÀnak alighanem utolsÂ megnyilvÀnulÀsa volt kiÀllÀsa SzervÀnszky Endre mellett. 1960 tavaszÀn mutatta be Ferencsik JÀnos SzervÀnszky HAT ZENEKARI DARAB -jÀt,
a megÃjulÂ, hangvÀltÂ magyar zene elsû hÁrn´keinek egyik¢t. FogadtatÀsÀra jellemzû,
hogy a k´z´ns¢g a teljes müvet megism¢teltette. (UtoljÀra BartÂk TçNC-SZV IT-j¢vel
t´rt¢nt meg ez 1925-ben, a Cseh Filharmonikusok vend¢gszerepl¢s¢n, 1960 Âta soha.)
A RÀdiÂ a müvet betiltotta. Szabolcsi Bence lev¢lben k¢rte dr. Kiss KÀlmÀnt, a kulturÀlis ¡gyekben illet¢kes aleln´k´t e negatÁv ÀllÀspont revideÀlÀsÀra. Kiss KÀlmÀn 1985ben nyugdÁjba vonulvÀn ä ´nkritikus kommentÀrral ä publikÀlta e levelet a RÀdiÂ müsorÃjsÀgjÀban (bÀr eltettem volna). K´z¢leti groteszk, hogy a mÀsik v¢dû¡gyv¢d, Maros Rudolf ÁrÀsos petÁciÂjÀt szÀmon tartotta a muzsikusok c¢he, a Szabolcsi¢t ¢vtizedszÀm nem.
*
Szabolcsi Bence BartÂk-k¢pe nem tÀrgya TalliÀn ¢rz¢keny vizsgÀlÂdÀsainak (û az ´tvenes ¢vek kortÀrs magyar zen¢j¢vel foglalkozik), nem tÀrgya Wilheim gondolatmenet¢nek sem. BartÂk-sz¢gyen¡nk MihÀly AndrÀs id¢zett elûadÀsÀval kezdûd´tt (1948
oktÂber¢ben m¢g megrendezhette Budapest a maga elsû BartÂk-fesztivÀljÀt hÁrhedten formalista nyugati zeneszerzûkkel a müsorÀn). Az Àltalam r¢g feldolgozott t´rt¢net
nagyon hosszÃ ¢s Àgas-bogas. Csak annyit: 1950-ben, BartÂk halÀlÀnak ´t´dik ¢vfordulÂjÀn KodÀly tett hitet BartÂk mellett (szeptember 25-¢n elmondott eml¢kezû besz¢d¢t durvÀn meghamisÁtotta a Szabad N¢p mÀsnap), müvekre-tendenciÀkra lebontva
meg Szabolcsi Bence (B ARTñK °S A N°PZENE, öj Zenei Szemle, I/4. 1950. szeptember,
39ä47. o.). Ott sorjÀznak mementÂk¢nt mind a betiltott müvek: a CANTATA, a ZENE,
a MANDARIN, a IIIäV. VONñSN°GYES. Mindaz, amit karrier¢pÁtû àeszt¢tÀkÊ Zsdanov
szellem¢ben elÁt¢ltek. ¹t ¢vre rÀ, amikor a BartÂk-per ¡gy¢szei hamut ´nt´ttek fej¡kre, s megszaggattÀk ruhÀikat, Szabolcsi Bence k¢t ÁrÀsa (B ARTñK B °LA °LETE; A
CSODçLATOS MANDARIN) lett a teljes, csonkÁtatlan ¢letmü feltÀmadÀsÀnak eszt¢tikaizenepolitikai fundamentuma. Ha szinte minden ¢rv¢nytelen volna a munkÀssÀgÀban
ä amit persze nem el¢g deklarÀlni, t¢telesen-aprÂl¢kosan bizonyÁtani is sz¡ks¢ges ä,
fennmaradÀsÀt ez a tett egymagÀban is szavatolnÀ.
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Igaz, egy teljesen irracionÀlis vilÀgot id¢zek vissza, amelyben ä 1951-et Ártunk ä a
hatalom a V ARçZSFUVOLç-t mint szabadkûmüves szemetet ki akarta tess¢kelni az OperahÀzbÂl (nem siker¡lt!). S amelyben a MagyarorszÀgon mÀr hÀromszor betiltott MANDARIN-t az 1956. jÃnius 1-j¢re kitüz´tt felÃjÁtÀs elûtti napokban Andics Erzs¢bet vezet¢s¢vel pÀrtk´zponti cenzÃrabizottsÀg tekintette meg, eld´ntendû, enged¢lyezheti-e
pÀrtunk ¢s kormÀnyunk a nyilvÀnos elûadÀst. (Nem mert¢k megvonni a nihil obstatot;
akkor mÀr egy ¢ve minden ¢rtelmis¢gi petÁciÂ, szignÀltÀk l¢gyen ÁrÂk vagy mÀs müv¢szek, elsû helyen k´vetelte A CSODçLATOS MANDARIN visszat¢r¢s¢t.)
*
Magam Ãgy tizen´t ¢vvel korÀbban jÀrtam Szabolcsi osztÀlyÀba, mint Wilheim AndrÀs.
Nem ¢reztem(t¡k) jelmeznek-pÂznak-felvett magatartÀsnak, amit fiatalabb koll¢gÀm
eml¢kezete ekk¢nt ûriz. De mindez oly m¢rt¢kben szubjektÁv, hogy szÂra sem ¢rdemes.
Finale ultimo gyanÀnt Fodor G¢za Wilheim AndrÀsnak cÁmzett level¢hez (Holmi,
1999. szeptember, 1202ä1204. o.), kieg¢szÁt¢s¡l megemlÁtem: Szabolcsi Bence Beethoven-monogrÀfiÀja (1947) Âta magyar tollbÂl nem k¢sz¡lt a teljes Beethovent felmutatÂ k´nyv. 1941-ben TÂth AladÀrral k´z´sen Árt Mozartja sz¢pszer¢vel szint¢n az
utolsÂ hazai ÀbrÀzolÀs (Lesznai Lajos k´nyv¢t ä MOZART °LETE, 1956 ä nem szÁvesen
adnÀm ama müvelt olvasÂ kez¢be, akire Fodor G¢za apellÀl). Szabolcsi TanÀr ör meg
tudta szÂlÁtani a ZenetudomÀnyi Tanszak ¢s a RÀdiÂ hallgatÂit, tudott egyidejüleg ismeretet ¢s ¢lm¢nyt adni ä nem ¢ppen sokan vÀllalkoznak erre manapsÀg.
*
àTemetni j´tt, nem dics¢rniÊ Wilheim AndrÀs. Engem tovÀbbgondolÀsra k¢sztetett
mindenk¢pp, mert àa mÃltat v¢gk¢pp elt´r´lniÊ azoknak sem siker¡lt, akik pedig nagyon
akartÀk.

JÀnosy IstvÀn*

ISTEN
Mikor az esti ´szt´v¢r faÀgon
holdsugÀr-hÃrok fesz¡lnek, zen¢lnek;
mikor az Àlom z´rget a pillÀkon,
akkor fel¢led ¢s besz¢l a l¢lek.
MÀr nem cs´r´mp´l szÁvemben az ¢let,
nem kartÀcsol a vÀgy: kicsiny vilÀgom
Ãj, fens¢ges egekben Ãszik: lÀtom
az Istent, rÂla zeng n¢kem a l¢lek!

* A nyolcvan¢ves k´ltû kiadatlan fiatalkori versei.
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Nagy isten-f¢nye a szemembe vÀjja
a Krisztusarcot, hogy azt lÀssam mindig,
kezei szÁvem hittel telehintik;
Egyszerüs¢g-ÃrrÂl besz¢l a l¢lek,
kit nem fog ember fogalom-zablÀja,
f¢lelmes, kivel senkitûl se f¢lek!
1936. mÀjus 15ä22.

KOLDUSLçNY DALA
HosszÃ Ãton, nyütt ruhÀban,
gÃnyos, k´d´s ûsszel, t¢len
kom¢diÀztam ¢s jÀrtam,
billegtem rongyos k´t¢len
botolva sok kÂsza bogban:
kormos, kegyetlen napokban.
Emberek csak ucca-lÀnynak,
sz¡rke, szurtos kis csib¢sznek;
jÂszÁvüek hÀt ÀrvÀnak,
kis nyomor-pill¢nek n¢znek;
felnûtt vagyok, mÀr ´reg r¢g:
mi mÀsnak nap, nekem egy ¢v!
°s a napok oly egyformÀk,
soha nem pihenek, k¢sek;
bÀrcsak n¢ha megzavarnÀk
Ãjabb, bujÀbb szenved¢sek!
S az ¢v, ¢let is egyforma,
mintha egyetlen nap volna!
BotorkÀlok hÀzudvarba
hÀzudvarbÂl rem¢ny-¢tlen,
jÀt¢komat elhadarva
eltÀncolom, elism¢tlem;
nem türnek: a v¢ge kinn ¢r...
n¢ha koppan csak egy fill¢r.
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Tudom, hol kopogok, l¢pek,
falak s sz¡rke szÁvek vÀrnak;
kÂsza Àlmok m¢gis sz¢pek,
s kacsintok a napsugÀrnak:
nem sÁrok: ha a ma rossz nap,
a holnap Ãgyis csak rosszabb!
D´c´gnek a gyermeknapok...
gyermek vagyok, vagy talÀn se?
holnap is csak Ágy virradok:
nem lehetek szüz se, lÀny se,
nem lehetek anya, asszony,
csak virÀg, hogy ä sÀrba asszon!
K¢r az °let: Istent, Àlmot,
tarlott lelkem lopja, t¢pi;
de àadÊ is, mert û nem Àlnok,
ad a halÀltÂl nem f¢lni:
dideregni Semmi-vizen,
jobb, mint ¢lni, hiszem, hiszem!
1936. mÀjus 26.

ZÀvada PÀl

MILOTA ELýADçSAI
A FýT°RRýL
Kedveseim, hallgatÂsÀgom!
Bizony meglehetûs az a felelûss¢g, mely rÀnehezedik a honfoglalÀsok vez¢reinek vÀllÀra, kiknek elûbb azt az utat kell megmutatniuk, amely nem csupÀn a szÂvirÀgos elvi
sÁkon visz a kÀnaÀni boldogsÀg fel¢, hanem igazÀn v¢gigjÀrhatÂan is ¢ppen oda vezet,
ahol utÂbb aztÀn ugyancsak ûnekik kell kijel´lni¡k az Ãj otthon, a haza vagy a hÀz
hely¢t, v¢g¡l ott a miheztartÀs v¢gett le kell verni¡k a megalapozÀsok sarokpontjainak
´sszes c´vek¢t is. Ha e gondok szÀz r¢tege k´z¡l most a helyes otthonteremt¢snek
csak a csupasz topogrÀfiai dilemmÀit vessz¡k, ez mÀr ´mmagÀban is kacifÀntos ¡gy.
Na de kezdj¡k el!
F¡leljetek csak bele, drÀgÀim, ti is a m¢lys¢gben cs´rtetû mÃltnak zÃgÂ kagylÂjÀba!
Melybûl ¢n negyed ¢vezrednyi tÀvolbÂl is hallom ostorpattogtatÀsÀt annak a hangadÂnak, hivatÀsbÂl ¢lenjÀrÂ irÀnymutatÂnak, ki hadak hÁjÀn nem hadÃr, hanem mezei
gazdÀk telepessereg¢nek kalauzolÂ vez¢re, k´z¡gyeik vÀlasztott bÁrÀja. Akit mondjuk
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a valahai sÀmÀni tiszt k¢t ´r´k´se, az Elsû Lelk¢sz meg az iskolamester, tovÀbbÀ a jegyzû, az albÁrÂ ¢s a tÁz esk¡dt kÁs¢r. Nem szabad elt¢vedni¡k, akÀr tajt¢kzÂ hÀtaslovakon,
akÀr laprugÂk kagylÂjÀn ringÂ, f¡rge tÀrsaskocsikon robognak elûre Ãjra ¢s Ãjra, hogy
megbizonyosodjanak rÂla, valÂban ugyanerre jÀrtak-e hÀrom vagy ´t hete a legjobb
telep¡lûhelyet kikeresni RudnyÀnszky bÀrÂ pusztÀjÀn. S hogy eld´nts¢k, az ÃttalansÀgban melyik a r´videbb vagy a jÀrhatÂbb Ãt, melyen a neh¢z, ´kr´k vontatta szekerek porba veszûen hosszÃ karavÀnja is v¢gigevick¢lhet. V¢g¡l pedig akkurÀtusan c¢lba
kell ¢rni¡k, egyr¢szt tehÀt helyrajzilag is a legalkalmasabb ponton kell meghatÀrozniuk a mai piacteret, hogy a k´r¢ rendezhess¢k a nyolcvan be¢rkezû csalÀd minden
ponyvasÀtoros lakÂszeker¢t, saroglyÀs ¢s tÀrkocsijÀt s k´z´tt¡k terelt ´sszes ÀllatÀt,
mÀsr¢szt tartani muszÀj magukat a c¢lba jutÀs pontos hatÀridej¢hez is.
Mert meg van hatÀrozva, hogy az 1746-odik ¢v Szent Gy´rgy-napjÀig ûk a jel´lt
pusztÀt tartoznak csupa jÀmbor, istenf¢lû, jÂ gazdÀkkal tÀrsulva megszÀllani. Kontraktusuk szerint ettûl a naptÂl fogva mÀr ez a k´z´ss¢g kell hogy fizesse f´ldesurÀnak
e puszta f´ldje ¢s telep¡l¢se utÀn az esztendûnk¢nti h¢tszÀz rh¢nusi forintokat a benefÁciumok¢rt s a jobbÀgyi k´teless¢gek vÀltsÀgÀ¢rt, megtoldva egy akÂ olvasztott teh¢nvajjal ¢s ajtÂn hÁzott szalonnÀval (ne k¢rdezz¢tek, az milyen), azonmÂd, hogy a
summa fel¢t Szent Gy´rgy-, mÀsik fel¢t Szent MihÀly-napon k´telesek majd ¢vrûl ¢vre
a nevezett naturÀl¢kkal egy¡tt, fogyatkozÀs n¢lk¡l Pestre adminisztrÀlni. EzenkÁv¡l
szÀmÁttatik a mindennemü vetem¢nyekbûl az urasÀgnak jÀrÂ kilenced, s ût illetik meg
a bÁrsÀgiumok ¢s egy¢b szokÀsosan k´telezû jussok, p¢ldÀul a magvaszakadtak fennmaradÂ javai meg a hatÀrban talÀlandÂ t¢velygû marhÀk.
Mindezek fej¢ben lehet a marad¢k szabadsÀggal ¢lni, hÀzhelyet s müvelendû f´ldet
kijel´lni, ¢pÁteni, termeszteni, teny¢szteni ¢s szaporÁtani. Meg szaporodni, sokasodni,
csalÀdot alapÁtva, Isten akarata, illetve az Àgostai hitü evang¢likus felekezet t´rv¢nyei
szerint.
Ily mÂdon az idek´lt´z´ttek elsû gondja volt, hogy nemcsak k´zs¢gileg, hanem egyhÀzilag is szervezkedjenek, vagyis halad¢ktalanul nekilÀssanak a paplakot ¢s az imahÀzat magÀba foglalÂ ¢p¡let megalkotÀsÀnak.
MegÀllott tehÀt a bÁrÂ, az Elsû Lelk¢sz meg mondjuk a tanÁtÂ valahol ott, azon a
ponton, ahol majd Ãgy szÀz´tven ¢vvel k¢sûbb MikszÀth KÀlmÀn a Tizenkettedikkel,
k´rbejÀrtattÀk elûbb a tekintet¡ket, majd a csizmÀikat is kereszt¡l-kasul ezen a helyen,
amely voltak¢ppen az ¢r partjÀn ter¡l el (hisz valamirevalÂ telep¡l¢st kett¢szel a folyÂja, Ãgy sz¢p az), de a kÀka ¢s nÀderdû sürüj¢n Àt csendesen folydogÀlÂ vÁzhez m¢giscsak annyira k´zel, hogy ott mÀr rendes szintre emelkedj¢k f´l a medret ´vezû lapÀly,
ahonnan mÀr kiss¢ tÀvolabbrÂl hallik a nÀdiver¢b rikÀcsolÀsa, a szÀrcsa b¡ff´g¢se meg
a vadruca sÀpogÀsa, belevegy¡lv¢n a b¢kÀk koncertj¢be. Szem´ld´kvonogatÂ, komor
ÀbrÀzattal szeml¢lt¢k e vid¢ket a jeles f¢rfiak, iskolamester¡kkel hajtatvÀn el a l¢ptennyomon mÀris ott lÀbatlankodÂ, rajcsÃrozÂ gyermekhadakat, v¢g¡l pedig r´vid tanakodÀs utÀn, mikor nyomban le is hurrogtÀk a tanÁtÂt, ki a maga ¢pÁtm¢ny¢t akarta
volna majd ¢pp azon a helyen lÀtni, ´sszebÂlogattak, s er¢lyes l¢ptekkel indultak meg
ama ter¡let fel¢, ahovÀ fûzûcsk¢zni ´sszeverûd´tt asszonyok holmi tÀbort¡zeket k¢sz¡ltek mÀr rakni, s Ágy a kelekÂtya feh¢rn¢pet hatÀrozott f¢rfiszÂkkal volt muszÀj onnan kipenderÁteni. Merthogy akkurÀt itt kell lennie, ergo tehÀt itt is lesz a templom.
Vagy hÀt imahÀz, egyelûre.
Nak szem zasztanye ten kocs zo zvonom!, vÀjt bele az Elsû egy keresztet csizmÀja
sarkÀval a f´ldbe, pontosan a mai torony hely¢nek a k´zep¢be. Azt parancsolta tehÀt,
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hogy ide Àlljon az a kocsi a haranggal, amelyet ûk n¢gy ¢vvel korÀbban, m¢g szentandrÀsi telepes korukban vettek BudÀn abbÂl a huszon´t arany jutalomp¢nzbûl, amit
fels¢ges koronÀs kirÀlyn¢ asszonyunk kegyelm¢bûl azon fÀradozÀsuk¢rt kaptak, hogy
megf¢keztek bizonyos CibakhÀzÀn f´llÀzadt garÀzdÀlkodÂ katonÀkat.
No tak skola zasz tu bugye!, iramodott neki az iskolamester a t¢rs¢gnek, hogy szemk´zt, az ¢r felûli oldalon pedig û vesse meg a lÀbÀt, kijelentv¢n, hogy mÀrpedig akkor
az iskola meg itt lesz!
S valÂban ott is ¢p¡lt fel, ¢s szolgÀlta az aprÂn¢p lutherÀnus szellemü oktatÀsÀnak
¡gy¢t eg¢szen addig, mÁg az elv¢n¡lt hosszÃhÀzat Adamec bÀcsi le nem bontatta.
*
De hÀt ugyan ki tudja, mi hogyan t´rt¢nt?!
J´n egy mÀsik lev¢ltÀri bÃvÀr, ¢s azt mondja, szÂ sincsen rÂla!, nem Ãgy ment ez a
falualapÁtÀs, ahogyan azt a romantikus helyi historizÀlÀs mondak´ltûi mes¢lik! Mint
p¢ldÀul ¢n mint nyugalmazott anyagbeszerzû, Àm aktÁv m¢h¢sz. Hanem hogy ez a
honfoglalÀs is kettûs vagy m¢g t´bbes volt, sût kisebb-nagyobb hullÀmokban valÂ beÀramlÀsnak ¢s beszivÀrgÀsnak lehetne mondani inkÀbb.
Mint ahogy m¢g a Szarvas mellett fekvû SzentandrÀsra sem Ãgy j´ttek ûseink, hogy
RudnyÀnszky bÀrÂ belefÃjt volna toborzÂk¡rtj¢be, s egyszeriben odahurcolkodott G´m´r ¢s Hont megy¢bûl egy n¢pes csapatnyi szlovÀk. Hiszen mint agyonsanyargatott
jobbÀgyok sokan mÀr tÁz-hÃsz ¢vvel korÀbban megsz´kd´stek hazulrÂl, ¢s p¢ldÀul a
sz¢cs¢nyi jÀrÀs uradalmaiban prÂbÀltÀk megvetni a lÀbukat, hogy onnan m¢giscsak
tovÀbbszivÀrogjanak. Ha pedig tehetûsebbjeiket befogadta a bÀrÂ szentandrÀsi tiszttartÂja, lassan k´vett¢k ûket otthonrÂl a rokonok ¢s ismerûs´k.
A szentandrÀsi pusztÀt egy¢bk¢nt mÀr korÀbban, az 1720-as ¢vekben elkezdt¢k ben¢pesÁteni, m¢gpedig bihari reformÀtus magyarokkal, m¢g a bÀrÂ anyÂsÀnak idej¢n,
akinek egyik harmincas ¢vekbeli jobbÀgysanyargatÂ b¢rlûje nem kis r¢szben vÀlt a P¢rÂ-f¢le betyÀrlÀzadÀs kivÀltÂjÀvÀ. Emiatt meg egy pestisjÀrvÀny k´vetkezt¢ben a lakossÀg itt ism¢t megfogyatkozott, Àm az ÃjratelepÁttetû RudnyÀnszky, illetve az û korrupt
tiszttartÂja m¢gsem ´r¡lt minden j´vev¢ny lutherÀnus szlovÀknak. K¡l´n´sen a gy¡lev¢sz n¢peknek, a sz´k´tt jobbÀgyoknak ¢s nincsteleneknek nem, merthogy kiszÀllt
a szellem a palackbÂl, ¢s t´bben j´ttek a kellet¢n¢l, meg amÃgy is csak a bihari magyarok Àltal pusztÀn hagyott f´ldeket vehett¢k birtokba. így talÀn nem is a vallÀsi civÂdÀs volt a fesz¡lts¢gek oka, hisz a tiszttartÂ v¢g¡l mÀr azt mondta, nem lesz itt v¢ge
a torzsalkodÀsnak mÀsk¢pp, csak ha a tÂtok mind kiüzetnek innen, bÀrmi l¢gyen is a
hit¡k.
Eleink, a jÀmbor szlovÀk jobbÀgyok ily k´r¡lm¢nyek k´zt a szomsz¢dos Csabacs¡d
pusztÀt szerett¢k volna lakhely¡l megkapni, hogy ne ker¡ljenek messzire szarvasi ¢s
csabai testv¢reiktûl. Ezt az ig¢ny¡ket papjuk k´zvetÁtette a bÀrÂnak, de RudnyÀnszky
inkÀbb a mi pusztÀnkat proponÀlta nekik, OroshÀzÀtÂl d¢lre. çm ezek makacskodtak
m¢gis, nem hajlottak erre, ¢s ÀllÁtÂlag inkÀbb sz¢tsz¢ledtek a szegvÀri uradalomban,
Szarvason, CsabÀn, Mezûber¢nyben vagy OroshÀzÀn. V¢g¡l azonban 1746 januÀrjÀban csak sor ker¡lt a szerzûd¢s megk´t¢s¢re a bÀrÂval, ¢s a szentandrÀsi szlovÀkok ä
ha nem is nyolcvan csalÀddal, mint a Tizenkettedik Árja, hanem inkÀbb csak a fel¢vel
ä m¢giscsak megalapÁtottÀk ezt a falut.
HabÀr ez sem olyan honfoglalÀsos diadallal ment v¢gbe, mint a Feszty-k´rk¢pen!
Kezdve azon, hogy ez a mi honfoglalÀsocskÀnk is csak papÁron t´rt¢nt akkor, amikorra
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bejegyezve van. Kisebb csoportok ugyanis mÀr legalÀbb k¢t-hÀrom ¢vvel korÀbban
megjelentek ott, ahol rÀadÀsul m¢g sajÀt maguknÀl is f¡rg¢bb elûhÁrn´k´ket, hoszszabb-r´videbb ideje mÀr e hely¡tt tanyÀzÂ kaszÀsokat, bojtÀrokat, pÀsztorokat talÀltak. így hÀt az û hajl¢kaik k´r¡l kezdt¢k f´lhÃzni sajÀt hÀzaikat, tovÀbbÀ kijel´lt¢k,
sût hasznÀlatba is vett¢k a mai ñtemetût.
Mik´zben csak a rÀ k´vetkezû, 1746-os ¢vben ker¡lt sor a falu megalapÁtÀsÀra! Ami
hÀt el¢g faramuci, hogy falu m¢g nincs is, de a temetûje mÀr ¡zemel. El¢g az hozzÀ,
hogy ezen a tavaszon nekilend¡lû hullÀmokban kisebb-nagyobb telepescsoportok
kezdtek ¢rkezni egymÀs utÀn, hÂnapok, ¢vek alatt gy¡lekezve ism¢t ´ssze, legalÀbb
´t-hat irÀnybÂl, a sz¢tsz¢led¢sbûl. A falu hÀzai pedig nem a hagyomÀnyos Âlas-kertes
halmazfalu-szerkezetben ¢p¡ltek, hanem sorban, szabÀlyos utcÀkat alkotva.
Na ¢s ki jel´lte ki az elsû k¢t utcÀt meg a fûteret? A bÀrÂnak az a korrupt szentandrÀsi tiszttartÂja! Vagyis ÀllÁtÂlag egyÀltalÀn nem Ãgy volt, ahogy ¢n tegnap mes¢ltem,
hanem, nehogy aztÀn k¢sûbb a honfoglalÀs k¢ts¢gbe legyen vonva, mint SzentandrÀson, ezt a megvesztegetendû tiszttartÂt hÁvtÀk meg a karÂlever¢sek aktusÀra. Akit aztÀn k´zremük´d¢s¢¢rt eleink meg is jutalmaztak egy harmadfü csikÂval. °s k¡l´nben
is tartoznak neki tovÀbbra is engedelmeskedni, kontraktusuk szerint.
A valÂsÀg ä ha mai mes¢m egyÀltalÀn k´zelebb Àll hozzÀ, mint a tegnapi ä valahogy
mindig sz¡rk¢bb ¢s kiÀbrÀndÁtÂbb az elk¢pzelt histÂriÀnÀl. M¢g szerencse, hogy a Tizenkettedik eligazÁt minket a nyilvÀn nagyon is helyeslendû kiegyensÃlyozott gondolkodÀsrÂl, szokÀsomhoz hÁven most is csak fejbûl id¢zem, hogy azt mondja, ne k¢pzelje
azonban a mai nemzed¢k, hogy ez az ¢pÁtkez¢s valami nagyszerü lehetett, de ne is
gondolkozz¢k kicsinylûleg e t´rekv¢s felûl. °pÁtkeztek ugyanis Ãgy, mik¢nt csek¢ly tehets¢g´kh´z m¢rten ¢pÁtkezhettek. Ki-ki sajÀt erej¢hez ¢s sz¡ks¢glet¢hez k¢pest gy¡rkûz´tt neki, Ãgyhogy mÀr 1746-ban s a rÀ k´vetkezû ¢v tavaszÀn az Ãj telepÁtv¢ny hasonlÁtott ä na, mit gondoltok, mihez? ä azon m¢hkaptÀrhoz, ahol minden m¢hecske
hord, ¢pÁt, ragaszt.
Na jÂl van, a hasonlat¢rt mindent megbocsÀtok.
*
Hogy a telep¡l¢si gy´k¢rver¢s fundamentumai, a zsenge hajtÀsok kicsÁrÀzÀsÀtÂl a sz¢tburjÀnzÂ virÀgbaborulÀsig, kûsziklaszilÀrdan meg lettek vetve, azt eme k¢pzavaron
tÃl az is bizonyÁtja, hogy alig f¢lszÀz ¢v alatt a lelkek szÀma mÀr ´tezer, a hÀzak¢ pedig
h¢tszÀz f´l¢ kÃszik, tovÀbbÀ, hogy a k´zs¢g- ¢s egyhÀzgazdÀlkodÀsi jÂl¢t Ãgy megemelkedik, hogy k¢tszeri imahÀzbûvÁt¢s-¢pÁt¢s utÀn harmadjÀra, a roppant tekint¢lyü Hatodik Lelk¢sz mer¢sz kezdem¢nyez¢s¢re 1795-re mÀr nagytemplomot bÁrnak emelni,
nevezetesen sz¢p toronnyal, ugyanebben a pompÀs formÀjÀban, amilyennek ezt a fel¡lmÃlhatatlan helyb¢li alkotÀst ma is lÀtjuk.
Mely hajl¢kÀban az Istennek, de tÀgabban az egyhÀzban ¢s k´zs¢gben is az erk´lcs
¢s fegyelem szintÃgy el¢gs¢gesen szilÀrd, m¢g a Hatodik szerint is, nem szÀmÁtva a
mindk¢t nemü tacskÂ fiatalsÀgnak az isteni tisztelethez nem m¢ltÂ, d¢vaj suttogÀsÀt
vasÀrnapokon, mi azonban, amennyire lehets¢ges, irtatik. De amÃgy az egyhÀzi t´rv¢nyk´vet¢s, melynek ¢rv¢nyt az el´ljÀrÂsÀg a sajÀt k´zegei Àltal szerez, figyelv¢n ¢s
b¡ntetv¢n az ¢jjeli csavargÂkat ¢s Istent kÀromlÂkat, a kor kÁvÀnalmai szerint ÀthatÂ.
A bün´k, mint mÀsutt, mindk´z´ns¢gesek, nevezetesen kÀromkodÀs, r¢szegs¢g ¢s lopÀs, melyeknek kevesbÁt¢s¢¢rt, hogy ne mondjuk, kiirtÀsÀ¢rt a lelk¢sz eleget soha nem
tehet. Ez¢rt mint a lakosok ¢s hÁvek vez¢re ¢s lelkiatyja nemcsak a templomi szentbe-
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sz¢dben ¢s a szents¢gek kiosztÀsÀban kell hogy ¢rintkezzen testv¢reivel az örban, hanem otthonukban is lÀtogatvÀn ûket jÂ, ha tudakozÂdik a csalÀd szellemi Àllapota,
sz¡ks¢glete vagy erk´lcsi fogyatkozÀsa felûl, hogy a netÀn tapasztalt durvasÀgokat
gyomlÀlja, a gonosz indulatÃakat dorgÀlja, a resteket buzdÁtsa, a szomorkodÂkat vigasztalja ¢s a kishitüeket erûsÁtse, szÂval hogy a n¢pnek ne csak pr¢dikÀtora, hanem
valÂsÀggal hü pÀsztora, lelkiorvosa legyen.
E nemes munka hat¢konysÀgÀt pediglen a test¡leti el´ljÀrÂk hivatottak emelni, kik
a k´zerk´lcsis¢g ¢ber ûreik¢nt szigorÃan ¡gyelnek is arra, hogy mind a k´zs¢gben,
mind az egyhÀzban mindenek ¢kes rendben menjenek, s noha a modern vilÀgn¢zet
szerint talÀn tÃl szigorÃan, de a magok erk´lcsi felfogÀsÀhoz hÁven minden kihÀgÀst
annak rendje ¢s mÂdja szerint b¡ntetnek. Ennek meg is van az a jÂ hatÀsa, hogy valami
c¢g¢resebb bün´k nemigen fordulnak elû, ¢s hogy lakosaink mÀs k´zs¢gek lakÂi elûtt
a tisztelet, f´ldesuraik elûtt pedig a szeretet tÀrgyÀt k¢pezik.
Kiv¢ve Kuhajda çdÀmot.
Aki nûv¢re jÂ szerencs¢j¢nek hÁr¢t v¢ve G´m´rbûl ez idû tÀjt jut el ide, Àm sÂgorÀnak hajthatatlansÀga miatt csak az aklokig. Ahol a rokonsÀg disznÂfalkÀja k´r¢ben pedig kedv¢re kanÀszkodhat, az Âlban meg is alhat, m¢gse hÀlÀs, hanem kÀromlÂ k´vetelûdz¢sekkel szeg¡l ellen a jÂ szÂnak. Hogy Ágy meg Ãgy, ¢s nem el¢g, hogy mint k¢sûn
j´vû nem foglalhat s az ÃjraosztÀsok rendj¢ben se kap mÀr f´ldet, de m¢g a rokonai
is mint egy koldussal bÀnjanak el vele! Hogy se hÀtsÂ kamrÀban, se asztalv¢gen, se
szek¢rsaroglyÀban nincsen neki helye, hogy aztÀn m¢g azon disznÂk le´l¢s¢re se hÁvjÀk el, melyeket û nevelt, s ahol a rokonsÀg eg¢sz pereputtya ott eszik-iszik! °s akkor
a sÂgor tetej¢be m¢g a csalÀdi templompadbÂl is hÀtrautasÁtsa, mikor a karÀcsonyi
ÃrvacsorÀbÂl j´tt volna û is venni?!
°s nem, ¢s csak nem csitul, kivÀlt, ha olykor ittasan tÀmad f´l a Kuhajda çdÀm
jÂ¢rz¢seket megbotrÀnkoztatÂ indulata! Hogy aztÀn a k´zerk´lcsis¢get is megrengetve, jogosÁtvÀny n¢lk¡l hÃzzon f´l az aklok m´g´tt egy hÀzacskÀt, ¢s abban ´rd´g tudja,
honnan szalajtott, fekete loboncÃ leÀnnyal, ki m¢g az is lehet, hogy cigÀny, vadhÀzassÀgra l¢pjen. °s Istentûl elrugaszkodott viselked¢s¢ben m¢g az se tudja megingatni,
hogy a Hatodik minden egyes vasÀrnapon kipr¢dikÀlja, hogy sÂgora mÀr a kanÀszkodÀst is visszaveszi tûle, s v¢g¡l pedig hogy tÀvoll¢t¢ben, nem tudni, kicsodÀk, ¡tlegekkel kergetv¢n el balk¢zrûli feles¢g¢t, hajl¢kÀt is led´ntik.
Mire f´l Kuhajda çdÀm kiÀll a piacra, ¢s Àtkokat szÂr a szemforgatÂ brigantik eg¢sz
falvÀra, erre a zsivÀnybandÀnÀl is rosszabb hi¢nafalkÀra, melyet meg is fenyeget aztÀn,
hogy visszaj´n, ¢s megmutatja û m¢g.
HÁrek szerint, senki se tudja, mibûl, de pompÀs legelûpusztÀt b¢relnek eztÀn
asszonyÀval a k´zvetlen¡l szomsz¢dos hatÀrban (nem v¢letlen ¢pp ott), ahol bÀrki r¢sz¢re kivÀlÂ jÀrtassÀggal legeltetnek, hizlalnak ¢s szaporÁtanak marhÀt, birkÀt meg ludat, csinÀlnak tÃrÂt, tejfelt ¢s brindzÀt, k´p¡lnek vajat, t¢pnek ¢s t´mnek libÀt, tÁmÀrolnak birkabûrt, nyÁrnak ¢s mosnak gyapjÃt, az eladni valÂ hÁzott lÀbasjÂszÀgot, a
szaporulatot s mindeme term¢keket pedig sz¢p r¢szesed¢ssel k´zvetÁtik kupecoknak,
hÀzalÂknak, tollas-bûr´s ¢s libÀs zsidÂknak meg tejeskofÀknak. A gulyÀbÂl, a nyÀjbÂl
¢s a libafalkÀbÂl, de aztÀn m¢g a hasznÀlt legelûbûl is ¢vrûl ¢vre egyre t´bb az ´v¢k,
´t faluban sincsen haragosuk m¢gsem, csak ebben az egyben.
Ahova m¢gis ide t¢r vissza Kuhajda çdÀm ¢s a vele mÀr egybekelt çdÀmn¢, csecsemûfiÃcskÀval a karjÀn.
M¢gpedig az¢rt j´nnek, mert illû tisztelettel deputÀtust k¡ld´tt ¢rt¡k a k´zs¢g. Hi-
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szen k´r¡l f¢l kar¢jban KuhajdÀ¢ mÀr a szomsz¢dos hatÀr, a falu pedig szaporodik,
f´ldj¢ben meg terjeszkedne, ÀrendÀba venn¢ hÀt a k´zs¢g azt a legelût, ha çdÀm nem
szÀmÁtanÀ valami drÀgÀn.
Kid¡lleszti a mell¢t, sz¢tveti kiss¢ a lÀbÀt a nagy¢rdemü k¢pviselû-test¡let elûtt a
valahai f´ld´nfuttatott, ¢s ezt mondja:
Dobre, nyedbÀm. Kib¢relhetik, nem bÀnom, de csak a fel¢t. °s ¢n is csak ugyanÃgy
szÀmÁtom az ÀrendÀt, ahogy a falu mÀsoknak is fizet. (A test¡let f´lsÂhajtva k´nnyebb¡l meg.) çmde ezekkel a kik´t¢sekkel!, kezdi mutatni ujjain Kuhajda.
PrimÂ: HÀzam ledüt¢s¢¢rt nem k¢rem, hogy t¢rÁts¢k meg a kÀromat, nem vagyok
rÀszorulva. Hanem adja el nekem rendes ÀrÀn a k´zs¢g itt ezt a vicejegyzûi hÀzas telket
a hozzÀ tartozÂ javadalomf´lddel ¢s vinyicÀval! Eddigi hasznÀlÂjÀnak meg adjon mÀst,
ha akar. Az a fûutcai viskÂ Ãgyis roskad, Ãj hÀzat k´ll oda f´lhÃzni, ¢s mert ¢n tudom,
hogy ez a piszkos nÂtÀrius volt a legfûbbik felbujtÂ, hÀt ¢n akarok az û hely¢n lakni!
SzekundÂ: A Tisztelendû Ãr vasÀrnap a jelenl¢t¡nkben veszi vissza a kiÀtkozÀst, bekebelez a gy¡lekezetbe, kijel´li a minket megilletû padot a sÂgorom¢k melletti, bal
k´z¢psû padsor ¢l¢n, megk´sz´ni sz¢pen az oferÀt, amit az im¢nt k¡ldtem Àt neki, ¢s
k´vetendû p¢ldÀul ÀllÁt minket a feles¢gemmel az ifjÃsÀg el¢.
°s terciÂ: Ezek utÀn a tisztelt k´zs¢gi ¢s egyhÀzi k¢pviselû- meg virilistest¡let, k´rbe
mind az elsû n¢gy templomi pad, feles¢gest¡l!, libasorba Àll, ¢s az elszenvedettek¢rt
kiengesztel¢s¡l kezet csÂkol az ¢n asszonyomnak, DorottyÀnak, sajÀt nûv¢remmel ¢s
sÂgorommal az ¢len! Azok a gazemberek pedig, akik hitvesemre kezet emeltek, sorban
t¢rdepelnek ezenk´zben, bünbocsÀnat¢rt k´ny´r´gve az oltÀr elûtt!
De ha mindezekbûl akÀr csak egy csek¢lys¢g is nem Ágy teljes¡l, akkor az Isten legyen k´ny´r¡letes magukkal! Mert akkor mÀsk¢ppen fogok mÀr besz¢lni!
A megk´vet¢s aktusainak r¢szesei, ki nagyon, ki kev¢sb¢ szorÁtva ´ssze a fogÀt, de
mind lenyelt¢k a b¢kÀt. A t´bbiek pedig dohogva, kÀr´rvendve vagy ¢pp az igazsÀgnak kijÀrÂ el¢gt¢tel ¢rzet¢vel szeml¢lt¢k, hogy Kuhajda çdÀmnak hogyan teljes¡l minden f´lt¢tele vasÀrnap a templomban, ahol ek´zben senki f´l nem mert kuncogni. S
tanÃja lehetett mindenki, hogyan hurcolkodik el a seg¢djegyzû, majd Kuhajda mik¢nt
¢pÁtkezik ¢s gyarapodik tovÀbb, hogy a megszerzett vinyicÀban (mely a filox¢rajÀrvÀnyok miatt k¢sûbb mÀr csak a nev¢ben volt szûlûskert) mintakert¢szettel kÁs¢rletezik,
hogy kalapot emelnek elûtte ¢s asszonya elûtt az utcÀn, s v¢g¡l hogy Ãj hÀzÀt a tovÀbbi
gyermekÀldÀs sem ker¡li el.
*
DrÀga feles¢gem, JÀnos fiam s ti mÀs legk´zelebbiek ¢nnekem! Meg aki hallgatja m¢g.
Itt van a fût¢ren ez az Adamec-villa, Àtellenben a templommal, t¢nyleg a legjobb hely¢n a falunak. (Mert arra, hogy àvÀrosÊ, bocsÀnat, de nem Àll rÀ a szÀm, ¢s mÀr nem
is fog.) ElmondanÀm, mit tudok errûl a hÀzrÂl. Lehet, hogy a fantÀzia is lÀbra fog
benne kapni, az ´reg Milota Gyurka ezt nem tagadja sosem, legf´ljebb elfelejtkezem
rÂla, vagy ha belek¢rdeznek, mÀr nem is tudom, mit honnan szedtem, mi a faktum
brÃtum, ÀmbÀr ki az, aki tudja?, ¢s mi az, amit talÀn onnan tudok csak holtbiztosra,
mert az a sajÀt, ezerszer elmondott sz´vegem. Mint ahogy erre a magnÂra is addig
mondom, t´rl´m ¢s mondom, amÁg jÂ nem lesz. Nem pedig addig, amÁg igazzÀ nem
vÀlik, hisz az lehetetlen.
Mert ä hogy let¢rjek mÀris a kijel´lt csapÀsrÂl ä szerintem a mi hajdani nagy¢rdemü
helyt´rt¢netÁrÂnk, a Tizenkettedik Lelk¢sz is ezer histÂriÀt k´lt´tt vagy szaporÁtott
magrÂl, csÁrÀrÂl, nekilÂdÁtvÀn tollÀt a szabad szÀrnyalÀsÃ falumonogrÀfiÀnak. NyilvÀn
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az idû is s¡rgette, hisz a millenniumra ki kellett hogy nyomtassÀk (amÃgy nem is akÀrhol, hanem Kner IzidornÀl GyomÀn), s mert utÀnan¢ztem, tudom, hogy ilyenformÀn
Árni alig ´t hÂnapig Árta. No meg füt´tte ût, gondolom, az ambÁciÂ, s repÁtette az irodalmi pegazus patÀs madara is, Ãgyhogy a mi histÂriak´ltû papunk az ¢jszaka alkotÂi
magÀnyÀban, pennÀval a k¢zben nyilvÀn SelmecbÀnyÀra k¢pzelte vissza magÀt, ahol,
mert ezt is belev¢si a müv¢be, MikszÀth KÀlmÀnnak volt û gimnÀziumi padtÀrsa. Hisz
abban a fejezetben, ahol az itt szolgÀlt evang¢likus tisztelendûk egymÀs utÀni sorÀban
legv¢g¡l magamagÀrÂl is ¢letrajzot Ár, harmadik szem¢lyben, avval dicsekszik el, hogy
versenyben komponÀltak MikszÀthtal verset ¢s ´nk¢pzûk´ri dolgozatot, Àm a n¢metbûl valÂ fordÁtÀsban legalÀbbis mindig û fûzte le az utÂbb nagynevüv¢ vÀlt ÁrÂkoll¢gÀt.
Errûl persze r´gt´n az jut eszembe, hogy ifjabb koromban, az ´tvenes-hatvanas
¢vek fordulÂjÀn jÂ pÀrszor voltam tanÃja, hogyan adomÀzott a mi Tizenkettedik Lelk¢sz¡nkrûl az àintelligens ultiasztalÊ hÀrom nagy ´regje, AntalÂczi doktor, a nyugalmazott k´rorvos, Feuer ¡gyv¢d, akit az osztÀlyellens¢g szek¢rtolÂjak¢nt fosztottak
meg a praxisÀtÂl, meg a nyugdÁjas MihalkÂ matematikatanÀr, mert ûk a tÁzes-hÃszas
¢vekben mindhÀrman jÂl ismert¢k m¢g az addigra megv¢n¡lt papot.
A bûbesz¢dü der¢k lelk¢sznek ekkortÀjt mÀr minden eszmefuttatÀsa az û MikszÀth
KÀlmÀn cimborÀjÀnÀl k´t´tt ki, s hol k¢rkedett a nagy palÂc valamikori barÀtsÀgÀval,
hol pedig m¢g holtÀban is vet¢lkedve annak szellem¢vel, feltolni igyekezett magÀt hozzÀ vagy olykor f´l¢be. Ekk¢ppen tudni valÂ volt, hogy ha valahai papunk nem oly
lelkiismeretes ember, aki mindig a mi hitbuzgalmi ¢s szellemi f´lemel¢s¡nket vÀlasztja
legelsû k´teless¢g¢¡l, akkor sokoldalÃ kimüvelts¢ge ¢s tÀlentuma a KÀlmÀn¢val vetekedû pÀlyÀra is predesztinÀlhatta volna ût.
Hiszen vegy¡k csak, hogy Selmecen nemcsak hogy hamarabb kezdett û versk´lt¢ssel foglalkozni, mint az e p¢ldÀt ¢ppen ûtûle ellesû MikszÀth, hanem m¢g a stilisztikai
helyesen ÁrÀsra is ûneki kellett okÁtani a kem¢nyfejü szklabonyait, aki akkortÀjt bizony
szÁvesebben eszelt ki tr¢fÀt ¢s kÂp¢sÀgot, mint ´nk¢pzûk´ri müveket. Mely müfajokban pedig ugyan kinek a hûsies ÂdÀi ¢s k´ltûi elbesz¢l¢sei vitt¢k el az ¢rdemk´nyvi
pÀlmÀt, ha nem ûneki, a Tizenkettediknek a àPalkÂ bÀcsi halÀlÀraÊ meg a àFurfangos
csolnakosÊ cÁmüje?, mely utÂbbi, humoros kicseng¢s¢n¢l fogva, k´zder¡lts¢gi sikerrel
szavaltatott el a lÁceumi ´r´m¡nneps¢gen is szerzûje Àltal! MaturÀlÀs utÀn pedig kinek
a vers¢t nyomtÀk ki JÂkai ºst´k´s¢ben szint¢n?!, ugye. MÁg a KÀlmÀnka z´ngem¢ny¢t
viszont ûneki volt muszÀj megigazgatnia, ¢s nem az¢rt mondja, hogy ne tette volna
meg ezt szÁvesen a barÀtjÀ¢rt, de azt a zseng¢t bizony Ãgy kellett neki ajÀnlÂ f´lszÂlamlÀsokkal betuszkoltatni az eml¢kk´nyvbe, mit a diÀk Petûfi szellem¢nek szenteltek
hajdan!
Nem szÂlva tovÀbbÀ a müvelts¢grûl, ugye. A KÀlmÀnnak a term¢szettudomÀnyokban valÂ jÀrtassÀgÀt, hÀt azt jobb, ha most hagyjuk, de soha nem volt k¢pes f´lfogni
a gazdasÀgi folyamatok term¢szet¢t sem! Mik´zben az, hogy fogalma se volt a vÀltÂrÂl
meg a leszÀmÁtolÀsrÂl, k¢sûbb sem zavarta ût abban, hogy reg¢nyeiben a tûkekapitalizmus motÁvumait ¢s figurÀit szerepeltesse. Valamint m¢g leg¢rdekesebb alakjainÀl is
feltünû, hogy egyszerüen s¡ket volt û a l¢lektani finom rezd¡l¢sekhez. De hÀt m¢g a
t´rt¢nelembûl is! Hisz abbÂl is inkÀbb csak a kuruckort meg RÀkÂczit kultivÀlta, esetleg
m¢g a t´r´kvilÀgot. JÂ, megengedi, hogy k¢sûbb n¢mely r¢szter¡letekben bizonyos
hozzÀolvasÀsra is szert tett, habÀr tÃlzÀsba ezt sem vitte, hiszen m¢g A fekete vÀroshoz
is csak akkor k´lcs´nz´tt forrÀsmunkÀkat, amikor az mÀr folyt a VasÀrnapi öjsÀgban!,
egyszÂval globalice!, s ezt az¢rt v¢tek volna elhallgatni, sosem volt Àttekint¢se MikszÀthnak a generÀlis histÂriÀrÂl sem.
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AztÀn vegy¡k a nyelveket! Melyekbûl, ugye, ahÀnyat nem bÁrunk, annyi emberrel
vagyunk kevesebbek. HÀt akÀr sz¢gyellte a KÀlmÀny, akÀr sem, de nem tanult meg
rendesen se latinul, se n¢met¡l eg¢sz ¢let¢ben, utÂbbit nemhogy nem r´stellte, hanem
k¢sûbb is avval hivalkodott, hogy û hazafisÀgbÂl bliccelte el a n¢metÂrÀkat. Ugye, a
lÁceumban k´telezû g´r´g´t, a f´lvehetû franciÀt ¢s angolt mÀr nem is mondom, melyeken (¢s persze n¢met¡l) jÂmagam viszont nem pusztÀn olvastam ¢s elûadÀsokat
hallgattam Hall¢tÂl PÀrizson Àt Londonig, hanem amelyekbûl Schiller ¢s Lessing jÂ
n¢hÀny k´ltem¢ny¢t, valamint Zchokk¢nak pÀr humoros elbesz¢l¢s¢t le is fordÁtottam,
sût franciÀbÂl Dumas SÀndornak a Saint-cyri kisasszonyok cÁmü ´tfelvonÀsos szÁnmüv¢t
is, ez utÂbbi azonban, mint errûl sajnos utÂlag ¢rtes¡ltem, mÀr a negyvenes ¢vekben
Àt lûn magyarra ¡ltetve, Ágy e munkÀm m¢g k¢ziratban pihen. Id¢zte f´l AntalÂczi
doktor Tizenkettedik Lelk¢sz¡nk valahai szÂnoklatÀt.
De MikszÀth az ilyet nem ambicionÀlta, szÂlt a folytatÀs. Mi t´bb, meg fogtok botrÀnkozni nyilvÀn, de nemcsak hogy a kultÃrnyelveket nem sajÀtÁtotta el, hanem m¢g
szlovÀkul is csak alig-alig ¢s tess¢k-lÀss¢k besz¢lt! Az û tÂt atyafiai nyelv¢t is csak mÁmelte, itt-ott f´lszedte ¢s f´ljegyezte, megjegyzem, hibÀsan! egy-egy kiszÂlÀsukat, szavajÀrÀsukat, hogy elbesz¢l¢seibe aztÀn mint dÁszÁtû egzotikussÀgokat beletoldozgassa,
de evvel ûneki k¢szen is volt az idegennyelv-ismeret. MÁg ¢n, ugye, nektek nem kell
mondanom, hogy egy ¢leten Àt szlovÀkul pr¢dikÀltam, s mell¢, ahogy az elû volt Árva,
a gÂt betükkel nyomtatott, r¢giesen biblikus, kralici cseh nyelven r´gzÁtett liturgiÀbÂl
celebrÀltam templomi szolgÀlataimat.
De hÀt hiÀba prÂbÀltam ¢n agitÀlni a KÀlmÀnyt, m¢g amikor, elv¢gezv¢n a pozsonyi
teolÂgiÀt, 1870-ben meglÀtogattam ût mint pesti joghallgatÂt, ¢s biztattam, hogy el ne
tespedjen mÀr, az ¢g szerelm¢re!, hanem tanuljon m¢g! S ne abban spekulÀljon, hogy
mÀris becs¡cs¡l a balassagyarmati fûszolgabÁrÂ mell¢ esk¡dtnek, ahol majd eltunyul,
hanem kerekedj¢k f´l, ¢s induljon a vilÀgba tanulmÀnyÃtra, most van itt annak az ideje.
Hogy k´nnyü nekem, de ûneki hol van erre p¢nze.
Micsoda?, hogy nekem?, hiszen jÂl tudod, hogy az ¢n apÀm m¢g nehezebb sorsÃ
gazdÀlkodÂember, mint a ti¢d!, hÀt azt hiszed, hogy û fizeti ki mell¢nyzsebbûl nekem
az utamat? (mert akkor k¢sz¡ltem a berlini szemeszterekre), hÀt a magunkfajta, mondom, nem Ãgy, mint a grÂfok, hanem megpÀlyÀzza a stipendiumokat, s Ãgy utazik!
De KÀlmÀny csak legyintett, hogy neki mÀs tervei vannak.
S mÁg ¢n aztÀn a berlini egyetemen m¢lyÁtettem teolÂgiai tudomÀnyomat, s a protestÀns szellemnek a maga egyszerüs¢g¢ben is megkapÂ nyilvÀnulÀsÀt a nap mint napi
¢letben k´zvetlen¡l is szeml¢ltem, hogy abbÂl j´vendû pÀlyÀmhoz merÁtsek lelkesed¢st, amik¢nt a porosz n¢pnek a franciÀkon vett diadalÀbÂl szÀrmazÂ ´r´mmÀmora
is maradandÂ benyomÀst tett rÀm, addig MikszÀth az û balassagyarmati principÀlisÀnak lÀnya k´r¡l legyeskedett mÀr, hogy aztÀn m¢g a sz¡lûi beleegyez¢st is n¢lk¡l´zve
sz´ktesse meg ezt a Mauks IlonkÀt Pestre.
Magam, letudva k´zben mÀr k¢t hallei f¢l¢vet is, mielûtt visszat¢rtem volna Berlinbe a zÀrÂszemeszterre, ¢letem ´r´mteli ajÀnd¢kak¢nt ´t hÂnapon Àt utazhattam kereszt¡l-kasul EurÂpÀn. Lenyüg´ztek SvÀjc term¢szeti sz¢ps¢gei, PÀrizs pezsgû ¢let¢nek szÁnes ¢lm¢nyei avagy Londonnak kolosszÀlis ¢pÁtm¢nyei s mÃzeumainak nagyszerü mükincsei, mint egytûl egyig olyan dolgok, melyek maradandÂ benyomÀst tesznek bÀrmely fog¢kony ked¢lyre, nemhogy az eny¢mre!
Ekkor hazat¢rtem, de avval, hogy a sz¡nidû letelt¢vel visszautazhatok ism¢t. °lm¢nyektûl roskadozva kerestem f´l MikszÀth cimborÀmat, kirûl megÁrtÀk mÀr nekem,
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hogy Pesten a Magyar N¢plapnÀl redaktorkodik, s noha ûvele nem leveleztem, tudtam
azt is, hogy idûk´zben elbesz¢l¢sek ÁrÀsÀra adta a fej¢t, amibe r´gt´n bele is bukott
szeg¢ny, mert a maga k´lts¢g¢n kinyomatott k´nyv¢t kutya sem veszi.
DacÀra ennek, igen meg´r¡lt nekem m¢gis a KÀlmÀny, s arra biztatott, Árjam meg
a N¢plapba Ãti ¢lm¢nyeimet. S erre f´l engem, mi tagadÀs, megcsapott ism¢t a nyomdafest¢k bÂdÁtÂ szaga, ¢s n¢mi rejtve ÀcsingÂzÂ hiÃsÀgot is f´ltÀmasztott bennem a
nyilvÀnossÀg, ez a tarka condrÀjÃ, k´nnyüv¢rü n¢mber, mely l¢hÀn csÀbÁtja olykor az
embert a bizony felette mÃl¢kony ¢s illan¢kony k´zismerts¢ggel. BuzgÂn vetettem hÀt
papÁrra egy sorozatnyi ¢lm¢nybeszÀmolÂt, s ek´zben hevesen vÁvÂdott bennem egyfelûl az, hogy nagyon is meg¢rtem ¢n a mindenÀron Árni akarÂ KÀlmÀnyt, aki a siker
k¢sleked¢se, sût a nyomor gÀncsolÀsa dacÀra is kitart programjÀnÀl, mÀsfelûl viszont
az, hogy talÀn bün ennyire ´n´snek lenni, erre az egyetlen, ´nzû becsvÀgyra f´ltenni
valakinek nemcsak a maga ¢let¢t, de betegen cs¡ggedû pÀrjÀnak sorsÀt is, nem szÂlva
a szolgÀlat parancsÀnak gûg´s sutba hajÁtÀsÀrÂl, mely k´teless¢gek teljesÁt¢s¢vel pedig
az ember az ´v¢inek felt¢tlen¡l ¢s ´r´kk¢ tartozik.
Mert egy¢b ambÁciÂk a magam lelkiismerete szerint csak ezutÀn k´vetkezhetn¢nek.
Pedig nehogy azt hidd, hogy ¢nbennem nem buzdulna f´l ugyanÃgy az Árni akarÀs
tÀlentuma, ha engedn¢m. ¹sszegeztem KÀlmÀnynak is erk´lcsi ÀllÀspontomat, mikor
û k´r¡lm¢nyeit vÀzolta.
Erre megint csak legyintett, besz¢lj¡nk mÀsrÂl, hogy p¢ldÀul nem k¢sz¡l´k-e nûs¡lni.
Nincs annak itt m¢g az ideje, mondom, s itthonrÂl tÀvol l¢v¢n, nem volt alkalmam
se rÀtalÀlni arra, aki rÀm vÀr. K¡l´nben is, mondom, visszamegyek m¢g egy ¢vre, ¢ppen ma kaptam meg az Ág¢rv¢nyt a Szirmay-f¢le stipendium hatszÀz tall¢rjÀrÂl.
HatszÀz tall¢r!, sÂhajtotta MikszÀth. Ha csak ´tvenem volna most, meggyÂgyÁttathatnÀm a feles¢gemet, ¢s megmenthetn¢m a hÀzassÀgomat. De Ágy az lesz a v¢ge, hogy
Ilonka itt hagy ¢s hazamegy.
De, mondom, m¢rt nem teszel mÀr valamit?!, hÀt igenis, tess¢k akkor hivatalt vÀllalni, hisz nem k¢nyszerÁtheted rÀ, hogy temiattad ¢s te¢rted nyomorba jusson betegen!
Igazad van, nem k¢nyszerÁthetem. F´l fogom neki ajÀnlani a vÀlÀst.
Ezen aztÀn alaposan ´sszek¡l´nb´zt¡nk, mert ¢n, ha egyszerüen akarom mondani,
megvetem az ilyen magatartÀst, de hÀt mindnyÀjan tudjÀtok az irodalomt´rt¢netbûl,
hogy valÂban ez k´vetkezett be v¢g¡l, mely t¢velygû bün¢t az ¢n cimborÀm azzal ¡t´tte
v¢gre helyre, hogy h¢t ¢v mÃltÀn Ãjra feles¢g¡l vette az û Isten elûtt mindv¢gig, holtÀig
feles¢g¢nek maradt feles¢g¢t.
Hanem addig m¢g elt´lt´tt k´zben Szegeden, a NaplÂnÀl is egyn¢hÀny igen tev¢keny esztendût, s ¢pp a nagy ÀrvÁz meg az ÃjjÀ¢pÁt¢sek ¢lm¢nygazdag idej¢t, ¢s ¢rdekesen esett egybe, hogy KÀlmÀnytÂl csak alig hÀromÂrÀnyi kocsiÃtra ¢n is akkoriban
telepedtem le itt, ebben a tÂt ajkÃ, B¢k¢s megyei faluban mint v¢gre megvÀlasztott s
kinevezett rendes lelk¢sz az akkor Ãjonnan f´l¢p¡lt parÂkiÀban. De Istennek hÀla,
nem egyed¡l mÀr, hiszen szarvasi seg¢dlelk¢szked¢sem s t´rt¢nelmi ¢s nyelv¢szeti szakos fûiskolai tanÀrkodÀsom megkoronÀzÀsÀul elnyertem a helybeli tanÁtÂ s jeles orgonista RÂzsika leÀnyÀnak kez¢t, kivel mÀr egy¡tt telep¡lt¡nk Àt Ãj ÀllomÀshelyemre,
mely falusi lett ugyan, de csakis a mi f¢szk¡nk. Nos hÀt ¢s ez idûben kocsizott Àt olykor
hozzÀnk Szegedrûl a mÀr nagy ellenz¢ki lapÁrÂ hÁr¢ben ÀllÂ MikszÀth, s t´lt´tt el minÀlunk t´bbsz´r is igen sz¢p napokat, jÂlesû k´z´s ejtûz¢sekkel, tervek sz´v´get¢s¢vel
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¢s megÁrni valÂ t´rt¢netek k´lcs´n´s elmes¢l¢s¢vel, id¢zte az ´reg AntalÂczi a Tizenkettedik hajdani visszar¢vedû szavait.
HÀt persze, doktor Ãr!, mondom neki, lehetett ez Ãgy 958-ban a KomlÂ SzÀla hÀtsÂ
term¢nek kÀrtyaasztalÀnÀl. NyilvÀn ez a mi reverendÀsunk diktÀlta le a jÂ palÂcnak
az ´sszes tÂt atyafi kalandjÀt!
Ha ennyire nem is, felelte AntalÂczi doktor, de az bizony mÀr igaz, papunk maga
mes¢lte nek¡nk, hogy k¢sûbb is sokat eljÀrt a MikszÀthhoz Pestre, az IstvÀn SzÀllÂ ¢tterm¢be, hogy elbesz¢ljen neki meg´r´kÁt¢sre ¢rdemes histÂriÀkat.
Bizony! P¢ldÀul a Noszty fiÃ eset¢t cakpakk, Ãgy, ahogy van!, szÂlt k´zbe Feuer ¡gyv¢d. Ez a ti papotok bÀnyÀszta ki MikszÀthnak a korabeli pletykÀk k´z¡l a valÂsÀgos
t´rt¢netet!
Ernû bÀtyÀm, ha megengeded, mondom, k´zismert, hogy azt a sztorit akkoriban
minden ÃjsÀg megÁrta!
Na de legelûsz´r ennek a papnak jutott tudomÀsÀra az a bÀcskai eset!, erûsk´d´tt
Feuer. Mert û szem¢lyesen ismerte a milliomos UngÀrt, akibûl a reg¢ny TÂth MihÀlya
lett, aki nem adta oda a dzsentrigyereknek a lÀnyÀt! HÀt ez Ágy van, mindenki tudja!
TÀviratilag hÁvta ide MikszÀthot a pap, hogy elûadjon neki mindent, amit megtudott!
De nem csak errûl van szÂ!, toldotta meg MihalkÂ tanÀr. °nnekem meg is mutatta
azt a nagy f¡zet¢t, amelyikben a jegyzetei voltak, ¢s hosszasan mes¢lte, hogyan k¢szÁtette elû MikszÀthnak majdhogynem az eg¢sz reg¢nyt, a szerkezetet, a figurÀkat, ¢s
hogy mif¢le vÀzlatokat, sût jellemekre vonatkozÂ javaslatokat Árt le neki. Amiket MikszÀth meg is fogadott!, ez¢rt is lett olyan jÂ az a k´nyv. Eml¢kszem, az ´reg pap azzal
is eldicsekedett, hogy a bÀrÂ Kopereczky Izrael IzsÀk fûispÀn neve ¢s elnevez¢s¢nek
t´rt¢nete is az û lelem¢nye volt, megtoldva azzal az anekdotÀval, amit szint¢n û hozott
angliai tanulmÀnyÃtjÀrÂl, ¢s Ãgy mes¢lt el MikszÀthnak, hogy fûispÀni sz¢kfoglalÂjak¢nt Kopereczkyvel ugyanazt a besz¢det kell elmondatni, amellyel elûtte ¢ppen ût ¡dv´z´lt¢k. Ami k´zismert adoma volt az idû tÀjt Londonban.
így van!, mondta tovÀbb megint AntalÂczi doktor, ¢s akkor a MikszÀth elj´tt, ez
lehetett olyan kilencszÀzegyben vagy kettûben, napokig itt vend¢geskedett, mindent
f´lÁrt ¢s megjegyzett, Ãgyhogy aztÀn mÀr csak meg kellett neki Árni.
Ami a mi papunk tehets¢g¢bûl is ugyanÃgy kitelt volna, nem?, nevettem az ´regekre. Csak ¢ppen û annyira ´nzetlen volt, hogy odaadta MikszÀthnak az eg¢szet,
hogy vigyed!, legy¢l csak te a nagy ÁrÂ, ¢nnekem nem olyan fontos a hÁrn¢v!, mi?
JÂl van, csak gÃnyolÂdjÀl, ¢s ne hidd el az eg¢szet, hogy a mi falunknak is van k´ze
MikszÀthhoz!, legyintett rÀm AntalÂczi doktor.
Ugyan, doktor Ãr! Szerintem magukat megvezette kicsit ez az ´reg csuhÀs!
MÀr hogy m¢rt gondolom.
Mert ¢n nem vagyok ugyan a histÂriamondÂ tÂdÁtÀsok ellens¢ge, hiszen ismernek,
meg a k´ltûi szabadsÀgnak sem, de legalÀbb arra vigyÀzzon, ha hazudik az a k´ltû,
hogy rajta ne kapjÀk.
Hogyhogy?
Vegy¡k csak azt, mÀr az elûbb is akartam mondani, hogy a szegedi nagy ÀrvÁz 1879ben volt, nagy¢rdemü Tizenkettedik Lelk¢sz¡nk pedig csak 1882-ben lett ide kinevezve, amikor MikszÀth mÀr k¢t ¢ve Ãjra Pesten volt, sût addigra meg is nûs¡lt megint,
mert a TÂt atyafiak meg A jÂ palÂcok sikert ¢s p¢nzt fialtak neki, Ãgyhogy kisebb gondja
is nagyobb volt annÀl, hogy itt ÀbrÀndozgasson û egy lelk¢szlakban.
HÀt akkor csak k¢sûbb volt itt lÀtogatÂban, mÀr Pestrûl.
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Nem jÀrt az itt, a mi falunkban egyÀltalÀn, higgye el nekem! Egyr¢szt hÀromszor
is meggondolta, hogy utazzon-e bÀrhova is, mert inkÀbb azt szerette, ha ûhozzÀ j´n
el a vilÀg, s nem neki kell utÀna futkosni, mÀsr¢szt ha itt megfordult volna, annak
lenne valami nyoma.
Hogy nincsen?, hÀt hogyne volna nyoma!, kontrÀzott rÀ most mÀr Feuer, az eltiltott
¡gyv¢d is. Maga az Adamec-villa!
Amelyik 926-ban ¢p¡lt!, vetettem oda, ne viccelj¢l mÀr, Ernû bÀcsi. Tizenhat ¢vvel
MikszÀth halÀla utÀn!
SzÂ sincsen viccrûl, csukta ´ssze lapjait ekkor MihalkÂ, a nyugalmazott matematikatanÀr. °ppen akkoriban, amikor Adamec rûf´s megvette az egyhÀztÂl azt a telket,
lebontatta a r¢gi tanÁtÂi hosszÃhÀzat, ¢s nekifogott kiÀsatni hÀzÀnak alapjÀt, akkor mes¢lte nek¡nk a pap, ahogy az ¢pÁtkez¢st bÀmultuk.
MicsodÀt mes¢lt?
Hogy pedig ezt a telket m¢g MikszÀth KÀlmÀn is kin¢zte magÀnak.
Hogy û? Ezt a telket?
ögy bizony!, vette vissza a szÂt AntalÂczi doktor. Le¡lt itt a pappal, r¢gi barÀtjÀval,
ott oldalt, a mai hÀrsak alatt, az ¢ppen sz¢tsz¢ledû piacon Àt n¢zett a templom fel¢,
majd f´l a sz¢p fodros-csipk¢s bronzpalÀstos toronyra, mely k¡l´n´sen megtetszett
neki, aztÀn k´rbejÀrtatta tekintet¢t a t¢ren, mely a lebombÀzott gyÂgyszertÀr foghÁja
meg a k´z¢pre odapakolt szovjet eml¢kmü n¢lk¡l m¢g arÀnyosabb volt, ivott pÀr kortyot a borÀbÂl, megt´mte pipÀjÀt, rÀgyÃjtott, majd megfordult, ¢s az impozÀns bokros-fÀs kerten Àt len¢zett a nÀdas ¢rpartra, ahonnan ¢pp akkor kapaszkodott f´l k¢t,
egyformÀn szûke hajfonatos helyb¢li s¡ldû lÀny, akik megker¡lv¢n a kertet, ott s¢tÀltak
el egymÀssal csacsogva ûelûtt¡k, mire MikszÀth megjegyezte, hogy:
DrÀga tÂt leÀnykÀim!, ezek oly m¢z¢desen, selymesen lepetyelnek, mint egy patakcsobogÀs az alkonyati cs´ndben!
Papunk pedig azt mondta erre: LÀtod, itt mÀr csak ûk csacsognak, mert ezen a sÁk
f´ld´n a patak, az nem csobog.
Nem baj, ûket akkor is elhallgatnÀm az idûk v¢gezet¢ig. Ide k´lt´zn¢k, erre a szent
helyre! Igaz, hogy nem ilyenre vÀgyom, mint ez a tanÁtÂhÀz, de amÃgy is nemsokÀra
roskadozni kezd, hÀt led´ntetn¢m, ¢s f´lhÃzatn¢k ide egy kedvem szerintit. VillÀt!
Tudod, lÀtok mostanÀban mÀr, fûleg f¡rdûhelyeken olyan Ãjfajta, n¢gysz´glet formÀjÃ, n¢gy- vagy akÀr hatszobÀs ¡d¡lûhÀzat, vÁzvezet¢keset, f¡rdûkamrÀsat ¢s villanyosat, nagy ablakokkal, park fel¢ kinyÃlÂ terasszal, kihajtÂs ablakos ajtÂkkal, olyat. A lugas v¢g¢be pedig m¢heskertet telepÁttetn¢k, hadd hallgassam azt az ¢des z¡mm´g¢st!
Nem eladÂ ez a telek?, Istenemre mondom, megveszem!
Jaj, ne bolondÁtson mÀr minket, drÀga jÂ doktor bÀcsi...!
°n csak Ãgy mondom, ahogy hallottam! °s ¢szrevehetn¢d, hogy papunk szerint a
nagy palÂc nemcsak hogy itt vÀgyott volna lakni, hanem megj´vend´lte rÀadÀsul azt
a villÀt, amit Adamec bÀcsi vagy negyven ¢vvel k¢sûbb valÂban f´l¢pÁttetett.
Doktor Ãr!, mondom neki. Tegy¡k f´l, ¢n elhiszem, hogy maga Ágy hallotta. Na de
hogy hihette ezt el a papnak?, mikor tudval¢vû, hogy MikszÀth KÀlmÀn a r¢gi Àmbitusos udvarhÀzakat szerette, s ki nem Àllhatta a modern ¢pÁt¢szetet!
Te meg honnan tudsz mindent?, ¢s m¢rt k¢pzeled, hogy valÂban is Ãgy van minden, ahogy teszerinted van?
HÀt evvel mÀr nem vitatkoztam. M¢giscsak ´regember.
HÀrom sokat lÀtott ´reg. Nap mint nap ott, a kÀrtyaasztalnÀl. çpoljÀk csak ezt a
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sz¢p hamis legendÀt, ha ez hiÀnyzik nekik!, gondoltam, meg aztÀn hÀtha van benne
igazsÀg, ki tudja?, ¢s csak n¢ztem ûket el¢rz¢keny¡lten 958-ban, meg elûtte is, utÀna
is sokszor.
Ma mÀr mindhÀrman halottak. Nem szÂlva a Tizenkettedikrûl.
De most ´tlik eszembe: hÀtha ez a hÀrom ´reg kÂp¢ csak engem akart beugratni
ezekkel a MikszÀth-histÂriÀkkal, amiket ÀllÁtÂlag a Tizenkettediktûl vettek volna?

SzabÂ T. Anna

FçK
FÀk nev¢t olvasom most: vasfa szivarfa puszpÀng
kocsÀnyos t´lgy cukornyÁr berkenye tiszafa ä
szÀlerdûk lombos erdûk fenyûfÀk vonulÀsa
tülev¢l roppanÀsa r¢zsÃtos f¢ny szaga
elnehez¡lt gy¡m´lcsfÀk r¢szeg dongÀs a füben
pikkelyes k¢reg r¢s¢n szivÀrgÂ gyantacsepp
sokszemü sÁma t´rzsek bÀmul a n¢ma erdû
tavaszi nyirkos f´ldszag Àgak k´zt fellegek
sz¢lnyikorgatta gyertyÀn vergûdû nyÁr sÁrÀsa
sodrÀsban füzfa Àga alÀmosott gy´k¢r
holdf¢nytûl kÀba b¡kkfÀk l¢legzet jÀr a lomb k´zt
odÃ esûvÁz f¢szke rezgûnyÀrfÀn a sz¢l
toboz z´lddiÂ Áze olvadt akÀcfaillat
az ingovÀnyon ¢ger sÁrokon ciprusok
f´ld´n platÀnfa k¢rge p´rgû juhar-propeller
szirom szitÀl feh¢ren esûhang lomb zuhog
egyetlenegy fenyûfa sürü erdûzÃgÀsa
egyetlen ´reg hÀrsfa ragadÂs m¢zszaga ä
a korhad¢kony t´rzsek a f¢nybe tÀrt lev¢lzet
a gy´k¢r k´zt s´t¢ten furkÀlÂ ¢jszaka ä
idûm hozzÀjuk m¢rem lassÁtom szÁvver¢sem
tudja ûket a csontom a bûr´m a szemem
nem n¢v de Áz szag eml¢k sÂvÀrgÀs k´zel¡kre ä
tÀg l¢t¡k ¢rint¢s¢t k´nyv n¢lk¡l ismerem.
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SZ°L, LOMB, ESý
Elûbb a hÀrsfÀk, most a jegeny¢k,
fÃjja a sz¢l a szÀraz levelet.
MegtarthatÂ-e, amit lÀtsz, a k¢p?
SzorÁtsd erûsen. Hunyd rÀ a szemed.
Siklik a sÁkos, sz¢lsodorta lomb
a sürü zÀpor szÀlai k´z´tt.
Csak csattogÀs, susorgÀs, surrogÀs.
A hang, a hangok. Hallgasd az esût.
Ha mÃlni akar, m¢rt ûrizni meg?
ºres t¡k´r legy¢l, ha n¢zni kell.
Gyüjtsd tenyeredbe az esûvizet.
SzorÁtsd, szorÁtsd. A volt most mÃlik el.

°JSZAKA
(K¢t n¢gysoros)
1
°jjel feh¢rek az utak,
a vizek f´l¢ pÀra szÀll.
AlvÂk szÀjÀn a lehelet:
s´t¢t lombok k´zt jÀr a sz¢l.

2
VÁzt¡k´r: ¢jf¢l foncsorozta,
a vilÀgot kifordÁtotta,
ez¡stben, feket¢ben jÀtszik:
szÁne helyett visszÀja lÀtszik.

1523

Halasi ZoltÀn

KAPCSOLATMþV°SZET?
Azt mondod, van gonosz. Hogy megismerted.
°s hogy az ¢let ¢rtelme a kapcsolatmüv¢szet.
Igen, de mely szabÀlyok mozgatjÀk az eg¢szet,
¢s hogyan gondolkodjunk az emberk´zis¢grûl?
Hasonlatszerüen? RacionÀlisan? AkÀr egy kertet,
Ãgy k¢pzelj¡k el? Elvadult, Àpolt, n´vû egy¢nek
koegzisztenciÀjÀt? Ha fÀk vagyunk, kik nyesegetnek?
Vagy f¢ktelen¡l terjed¡nk? TalajfogÀsunk a mÀsik
rovÀsÀra megy? ¹r´m, hogy Ágy-Ãgy Àtereznek
idegen gy´kerek? Kicsit f´ld is vagyunk mindannyian?
Mit nevel, mit pusztÁt, ha van, a kultÃra mint l¢gk´r?
Vagy ¢rtelmesebb bolyt, csordÀt venni, ilyen Àllatian
mük´dû-megnyilvÀnulÂ ´sszetartozÀsf¢l¢t? °s akkor?
Mi dominÀl: a kifele ¢lû, elnagyoltan megÁrt k´zszerep?
°s az: Àgy¢ktÂl diktÀlt vajon, vagy szÁvtûl, vagy kobaktÂl?
Vagy ez a hÀrom v¢geredm¢nyben Ãgyis egyre megy?
Na ¢s amikor es¢lyt latol, ¢rz¢seivel maszatol, majd a
szomsz¢dba hatol, nem a hierarchia-e a bevÀlt terep,
nem a f¡ggûs¢g-e a c¢l, egy Ãjabb rendelûd¢sfajta,
egy nagyobb egys¢g ÀllandÂsÀgk¢nyszere? Mi volna
az egy¢nnel en¢lk¡l? MÀsr¢szt: ha nem lesne rÀ a neml¢t
r¢me ä a kÂros kapaszkodhatn¢k is egyszersmind oldÂdna?
Ne legy¡nk t´k¢letesek? El¢g, ha eufÂn mÂdon
artikulÀljuk a viszonozhatÂt? Vegy¡k kez¡nkbe,
ami valamennyi¡nket k¢zben tartani lÀtszik, a sorsot?
Ha bÀrmi elmÃlni k¢sz¡l, arra ¢rett fûvel lemondÂn
legyints¡nk? Marad a carpe diem, a t´bbi meg a bomlott
hÃs szagÀval ajÀnd¢koz meg? °s ha t´rt¢netesen zeng is,
ugyan ki lehet karmestere egy ilyen zenemünek?
A v¢letlen? °s nincs-e tempÂja tovÀbbÀ, ahÀny, annyi,
az alkalomnak? HÀny metronÂm ¡t¢s¢bûl adÂdik ´ssze
ez? Van-e k´z´s idû? A gonosz, amely mindenbûl kisemmiz,
hol kap helyet ebben? Mint ´r´k nyerût, ki lehet iktatni?
Mi igaz a f´ldrûl-¢grûl, testbûl elvont, rÀnk vetÁtett
mindenf¢le kontinuus meg diszkontinuus iz¢kbûl?
L¢tezik-e valÂdi, folyamatlagos ´sszef¡gg¢s ember ¢s
ember k´z´tt, ami nem puszta metafora? Joggal hirdete holmi k´tel¢keket ¢s kozmoszokat az egy¡v¢ terel¢s
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fogalmi ig¢nye? TudatbÂl vagyunk? Anyagtalan k¢pbûl?
Vagy Ãgy jÀrunk Àt egymÀson, mint kÁs¢rtet a falon?
MagunktÂl fÀjunk, ¢lvez¡nk a mÀsikban, ¢s a àteÊ nem egy¢b
merû bÀlvÀnyimÀdÀsnÀl? Nem egy civilizatÂrikus
hazugsÀg s¡vÁt Àt a gyÀszban, k¢jben megrend¡lt jajon
mindannyiszor? Nem az à¢nÊ rÂja csupÀn c¢ltalan ´nk´r¢t?

AZ, AKI
öjsÀgot Àrulsz, legfrisebb hÁred ¢n vagyok.
Pinc¢rnû vagy, engem viszel, pohÀr bort.
AutÂt vezetsz, az Ãt alattad, ¢n futok.
Nyaralni m¢gy, rajtam nyÃlsz el, a plÀzson.
Nem jut eszedbe semmi otthon, ¢n vagyok.
°n a jÀrdasz¢l a rendszeres lomtalanÁtÀshoz.
°n, ahol befordulsz mindennap, a hÀz-sarok.
AhovÀ hÀtizsÀkosan sietsz, a villamosmegÀllÂ.
Ha fejed f´lveted, ha orrod lÂgatod,
ha rÀm villan szemed, vagy ha m¢lyen les¡tve,
ha nagydobra vered, ha jÂl eltitkolod,
viszonyunk akkor is egy azonos elt¢r¡lte,
mert hÀt m¢gis te vagy az, aki ¢n vagyok,
csak ¢pp magÀtÂl most nincs elidegen¡lve.

Csengery KristÂf

çTVçLTOZçS VERSE
TakarÁts bennem, mÁg alszom: simÁtsd ki,
rÀzd fel a l¢lek gyür´tt anyagÀt,
porolj, szellûztess ä el se fogja hinni,
ha majd ¢bred, hogy otthonÀra lÀt.
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Azt mondja inkÀbb: valami varÀzslat
t´rt¢nt ä minden olyan friss, f¢nyes ¢s
barÀtsÀgos lett! JÂ most a szobÀkat
v¢gigjÀrni: csupa felfedez¢s
az Ãt. R¢gen is Ágy d¢delgetett
ez a hajl¢k? °s ¢n ¢szre se vettem?
ä lelkendezik a l¢lek, ´nfeledten
dics¢rve, amit munkÀdtÂl kapott:
Ãj ´nmagÀt. Te dÃdolsz, folytatod,
nem Àll meg tejfeh¢r, eres kezed.

HçROM TESTýR
NyÀri ruhÀd anyagÀn Afrika
Àllatai: oroszlÀn, leopÀrd,
zebra. Nagyon megbÀnja, aki ma
leszÂlÁt vagy kezet emelne rÀd!
Mikor a ruha a vÀllfÀn pihent,
halkan kiadtam a napi parancsot:
àHa k´zelÁt, te, zebra, odalent
rÃgod meg. Te, oroszlÀn, mellsû mancsod
lendÁtve vÀgod f¡lt´v´n. Pettyes, te
Àtharapod a torkÀt.Ê A KirÀlyl¢pcsûn is jÀrhatsz mÀr, drÀgÀm ä nem Àrthat
neked senki: ûk v¢denek. De este
ha megj´v´k s ´leln¢lek: ne vÀrj,
vedd le hamar a testûr´s ruhÀdat.
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GÀbor MiklÂs

AZ 1990-ES NAPLñBñL (III)
Augusztus 7. Kedd. Szabadi
Tegnap este 6 Ârakor megyek a sima, kÀnikulai vÁzbe. Elûttem egyszerre megjelenik
a borzongÀs, a sz¢l! M¢g sose lÀttam Ágy megjelenni a szelet, a hatÀrÀt, csodÀs volt ¢s
vidÀmÁtÂ. N¢hÀny pillanat mÃlva mÀr k´r¡l´ttem is mozdult, mozgatott, csapott a sz¢l,
a hullÀm, m¢g tarajok is megjelentek egyszerre mindenfel¢.
MÀra aztÀn v¢ge is a kÀnikulÀnak, sz¢l van, sok felhû, el¢g hüv´s, de ez m¢g mindig
a nyÀr.
çdÀm OttÂ vagy Major TamÀs: t¢mÀk ezek nekem? Azt hiszem, igen. Nekem igen.
TÀgÁtani ûket, megfejteni abban, amiben ûk maguk se tudtÀk megfejteni magukat.
De ki tudhatja, merre jÀr ¢s jÀrt çdÀm OttÂ? Fura elgondolni, hogy ez az ember egyszerre csak abbahagyta (milyen b´lcsen! de lehet-e, szabad-e àb´lcsen abbahagyniÊ? ez
az elhallgatÀs shakespeare-i? hogy ¢rtelmezzem?). ögy ¢rzem, hogy nem b¢k¢be ment
û, hogy marja valami m¢g ma is... de ezt talÀn csak ¢n gondolom Ágy, mert engem
bizony marna? vagy mar is? k¢ts¢gtelen: àValamit tenni kellene!Ê ä vagy: àmeg k¢ne
magyarÀzniÊ, vagy: àbeolvasni k¢ne!Ê Hogy ¢rtelmezzem hÀt çdÀm OttÂt?
AkÀr Major, akÀr çdÀm: term¢szetesen kettûnk kapcsolatÀrÂl k¢ne besz¢lni. Hisz
mindketten koruk egy¢nis¢gei voltak, ¢n meg mindkettû mellett a lÀzadÂ h¡lye szerep¢be szorultam, amihez semmi kedvem nem volt pedig, Ázl¢sem ellen volt. °s p¢ldÀul
NÀdasdy KÀlmÀn, aki t´bb nemzed¢k ig¢ny¢t el¢gÁtette ki mint k´zponti jelenl¢t a
vilÀgban, mintegy helyettesÁtette çdÀm OttÂt is, ¢s ä ez el¢g furcsa, elgondolkoztatÂ
ä rÀm semmi hatÀssal nem volt, ¢szre se vettem.
Augusztus 8. Szerda
A hosszÃ szÀrazsÀg ¢s kÀnikula utÀn most itt az ûszies augusztus. Olyan hihetetlen,
hogy a nyÀr Ágy v¢g¢t jÀrja, s hogy a nyÀrral nem lehet b¢k¢sen, hosszan, ÀllandÂan
egy¡tt ¢lni, a diÀkkori nyarak mintha sokkal hosszabbak lettek volna, jobban elnyÃltak,
esûk, rossz idûk utÀn visszat¢rtek, lakott benn¡k az emberfia, l¢tezett, nem csak Ãgy
kirÀndultunk a nyÀrba, hanem belek´lt´zt¡nk. SzorÁtanÀm magamhoz °vÀt: ´r¡lj¡nk
m¢g a nyÀrnak! Hisz a nyÀr el is mehet akÀr, csak mi tartsuk egymÀst m¢g, ¢s akkor
mintha a nyÀr is maradna, nem k¢rek m¢g az elmÃlÀsbÂl, a szenved¢sbûl ¢s a kÂrhÀzakbÂl, ebbûl a testbûl, amely egyszerre csak itt marad, hogy el kelljen takarÁtani, teherk¢nt, bajk¢nt, formÀtlansÀgk¢nt, hogy ¢ppen, akik szeretnek, ûk ¢rezz¢k minden
sÃlyomat ¢s ´sszes kilÂmat... egyszÂval mÃlik a nyÀr?
Felvid¢ki Jutka ¢s a kislÀnya ¢rkeztek n¢hÀny napra. A hüv´s parton videofelv¢teleket k¢szÁtett (itt van, k´r¡l´tt¡nk ugrÀl ArtÃr, a szomsz¢d¢k vizslaszukÀja, aki m¢gis
ArtÃr). Nagyon v¢n ember vagyok a felv¢teleken, de aztÀn eljÀtszom egy kabar¢jelenetet, ezen r´h´g¡nk, °va pedig befont varkocsÀval olyan, mint egy sz¢p indiÀn nû,
Felvid¢ki Jutka mondja is.
AztÀn persze Irak. Egy Ãjabb Hitler. A vilÀg az¢rt nem tud igazÀn ´r¡lni, hogy a
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SZU legyûzetett (egyszer), mert ¢rzik, hogy a vilÀg nem Amerika meg a SZU, ez t¢ved¢s volt, ezek ugyanannak a vilÀgnak a marad¢kai csupÀn, EurÂpa marad¢kai (RÂma
¢s BizÀnc?), ezek a gyül´letes barbÀrok, arabok meg a t´bbiek, ezek ¢s mi: errûl szÂl
a vilÀgt´rt¢net, Marx vagy a kapitalizmus, ez nem is olyan nagy k¡l´nbs¢g, csak nek¡nk fontos, akik ¢ppen benne vagyunk, de a vilÀgt´rt¢nelem mÀr mÀsrÂl szÂl, valami
enn¢l tÀgabb horizontÃ rothadÀsrÂl. Az embernek kij´n a gÀlÀja. °s mi¢rt, mi lenne
mÀs? Ez a t´rt¢nelem. Ez az undok ostobasÀg. Ez a cs¡rhe. A gazda bekerÁti...? Nos hÀt,
talÀn.
Augusztus 9. Cs¡t´rt´k
Gy´ny´rü balatoni nap, amikor gyorsan futnak a felhûk meg a habok, meg zÃgnak a
fÀk, ragyog a vÁz, inkÀbb a sz´rf´zûk napja, nem a f¡rdûzûk¢.
A Babits-lemezt dolgozom fel Ãjra. (Hogyan csinÀlhattam ilyen hazugul? No nem
mindegyik verset, de a legt´bbet? Egy vilÀg vÀltozott azÂta.)
Augusztus 12. VasÀrnap
MÀr ûszies az idû, bÀr a nyÀr r´vid napok utÀn visszaj´tt. A Babits-lemez verseit mondom Ãjra, ¢s k´zben elfelejtek lemenni a partra. AztÀn be a vÁzbe, a lemenû nap fel¢,
a vÁz t¡kre szeles ä leÁrtam ide, amikor a sz¢l meg¢rkezett, ¢s ¢n a vÁzben talÀlkoztam
vele? benn a vÁzben? amikor hÃsz m¢terre tûlem elkezdett dideregni a vÁzt¡k´r, aztÀn
egyszerre ott talÀltam magam a nagy mozgalmassÀg k´zep¢n, mert mÀr itt volt? egyik
vilÀgbÂl a mÀsikba, ahogy m¢g sose ¢rtem meg? egyik kezem a sz¢lben, mÀsik a sz¢lcsendben?
Jutka divatosan ¢gnekÀllÂra nyÁrta-cibÀlta °va hajÀt, ezzel a hiÃsÀg bÃvalbaszott
napjai utÀn a mosolyt (ferde szemecsk¢je amÃgy is ravaszdi mindig) adta °vÀnak, indulÀsuk elûtt egy f¢lÂrÀval m¢g ezt, gyorsan, a parton. F¢nyk¢p k¢sz¡lt errûl.
De hogy figyelj¡k itt az idût, amely Pesten oly ¢szrev¢tlen fut! Ott ijesztget: j¢, mÀr
elmÃlt!, itt meg, ahol a Nap ÃtjÀt k´vetj¡k f¢ny ¢s Àrny¢k k´z´tt, arccal a mÃlÂ Idû
fel¢: j¢, hogy mÃlik! meztelenebb itt az Idû, k´zvetlen tÀrsunk, szelÁdebb, de k´ny´rtelenebb. Az IdûjÀrÀs, az °v, a HÂnap, a Nap, az ñra ä ¢s amikor lefel¢ megy v´r´sen
a Nap, a hegyek ¢s a felhûk m´g¢ (°va ilyenkor ´nt´zi a f¡vet) ä ilyenkor m¢g a Perc,
MÀsodperc is szÀmlÀlhatÂ, mint randevÃk elûtt, csak mi bizony nem s¡rgetn¢nk, viszszatartanÀnk.
°va, a hiÃsÀg miatt nem ¢rzed tÀn, hogy itt a szerelem k´r¡l´tt¡nk, itt benn¡nk,
k´z´tt¡nk, a szerelem ¢pp ilyenkor a mi¢nk, amikor ilyen gyermekien nyÀri, ¢lj sokÀ, vigyÀzz
magadra, kedves, nem tudok mÀr ¢lni n¢lk¡led, veled ¢lni jÂ, ha te vagy, ´r´kk¢ ¢ln¢k, sz¢p az
¢let ä ez a szerelem! A te sz¢ps¢ged nem a frizurÀk¢ (bÀr az is sz¢p, az is jÂ, az is kell, no persze!
hisz oly jÂ vicc, hogy sz¢pek vagyunk, meg jÂk¢püek, meg tetsz¡nk, tetszetûsek!), hanem a f¢l¢nk
¢s ijedt ´r´m ez, a meglepet¢s¢, hogy tudunk szeretni! °s hogy ¢let¡nkben milyen sok volt mindig
a szerelem, hogy nem apadtunk el most sem, bÀrmennyit ijesztgett¡k magunkat, hogy milyen gonoszak is vagyunk, mint gyerekkorunkban a t¡kr´k elûtt, mÁg bûgve menek¡lt¡nk sajÀt grimaszaink elûl ä ¢s kihez? HÀt persze: Mamihoz! °s utÀna a tÂ meg a pajtÀsok, a jÀt¢kok szervez¢s¢nek
felelûss¢gteljes gondjai, mÁg kialakultak a szabÀlyok, ¢s kezdûdhetett az ´nfeledts¢g! (Most reggel
f¢l tÁz, °va m¢g alszik, mert sokÀ n¢zt¡k a t¢v¢t az este, no meg, gondolom, s´r´cske is volt, a
strandon hangos a megafon, a szomsz¢dbÂl Anita k¢t gyerek¢nek hangjai ä ¢s s¡t a nap a roletta
l¢cei m´g´tt ä rÀ¢r¡nk!) ä
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Augusztus 13. H¢tfû
Reggel 8 Âra, ¢bredek. °va mÀr kinn van, ´nt´zi a kertet ä a f¢lig-meddig kiszÀradt
gyepet, az egy szÀl fÀnkat (a szomorÃfüz tavaly meghalt, Karcsi valamilyen f´ld alatti
kis rÀgcsÀlÂt ¡ld´zve olajat ´nt´tt a talajba), de m¢gis kert ez, a v¢g¢ben ott a Balaton:
a kert m¢g hüs Àrny¢kban, a tÂ hüs naps¡t¢sben (hisz mÀr augusztus van, ne feledj¡k,
mÀr huszadika fel¢ sietnek, mÀr nem cammognak a napok, ilyenkor mÀr mintha minden csendesebb lenne, m¢g a kÀnikulÀban telt strand is. De ilyen korÀn egyelûre csak
egy kislÀnyt lÀtni a szomsz¢d st¢gen, n¢gy-´t ¢veset, m¢lÀzva, meg se mozdulva n¢zi
a pÀrÀban mozdulatlan, most m¢g fen¢kig ÀtlÀthatÂ vizet, ahogy a kislÀnyok bÀm¢szkodtak, ÀlldogÀltak errefel¢ mÀr akkor is, amikor m¢g tehenek m¢lÀztak itt a sek¢ly
parti vÁzben, ¢s legfeljebb egy-egy st¢g, egy-egy deszkabÂd¢ a pallÂk v¢g¢n). SzÂval
°va locsol, k¢k melegÁtûben, jÂ a nyitott ajtÂ keret¢ben n¢zni ût, hogyan irÀnyÁtja a
vÁz sugarÀt, amely egy ponton minduntalan elûcsillan az Àrny¢k m¢ly¢bûl. F¢l hat Âta
fenn van, itt ¢rt a vÁzen, a lebegû sirÀlyok k´zt egy magÀnyos hattyÃt is, mes¢li. M¢g
egy kis idû (a rÀdiÂban meghallgatjuk a gonosz iraki hÁreket ¢s az idûjÀrÀs-jelent¢st:
marad a szÀrazsÀg). Lassan-lassan, majd egyszerre sokan: a strand tele! Egy gyerek
elt¢vedt, a mi l¢pcsûnk´n l¢pdel fel, hirtelen ¢szreveszi magÀt, hogy elt¢vedt, ijedten
visszabotladozik a k´vek k´z¢, be a vÁzbe, hogy tovÀbb gÀzoljon valamerre. A strand
megafonja is megszÂlal; °va megk´nnyebb¡lten fecseg AnitÀval ¢s ZsuzsÀval a szomsz¢d kertben; Anita k¢t kedves fialÀnya mÀr a gumiÀgyon a vÁzbe gÀzol: RÀkÂczi Ãr, a
t¢eszes, a szomsz¢d gazdag villa gazdÀja is ott a kis vÁzben elûrehajolva a fen¢ken vizsgÀl valamit. Minden szÁnesedik, hangosodik, n¢met besz¢d, gyerekkiÀltÀsok, °va
hangjÀnak is egy gyerekhang vÀlaszol a kerÁt¢sen tÃlrÂl, aztÀn ott vannak a pocakosok,
jÂ Àrny¢kos asztalnÀl ¡l´k, Árok a z´ld ernyû alatt, °va rendezte el ezt ilyen finomra
nekem ä van enn¢l jobb? Az alacsony vÁzben az a fura rendetlens¢g, amit a kiemelkedû
¢s idegen emberek okoznak a tÀjban, az ¢lvezet ¢s szÂrakozÀs szabados rendetlens¢g¢t
az im¢nt m¢g elm¢lkedû, mozdulatlan ¢s eml¢kezû tavi semmiben ä ¢s az evezûk, ¢s
a strandi mentûs´k sz¢p formÀjÃ ladikja (nekem ez volt mindig a àcsÂnakÊ, ez a balatoni fajta, csak azÂta hÁvom àladikÊ-nak, amiÂta tudom, hogy mÀshol is vannak hasonlÂk, tengeren, tavon ä mint ahogy ma se szoktam meg, hogy a fenyû inkÀbb illik
a hideg osztrÀk tavakhoz meg a Balaton ¢szaki, hegyes partjÀhoz, ¢ppÃgy, mint a faragott verandÀk, amelyeket mindenki mÀs àalpesieknekÊ mondana, hisz a KÀrpÀtokban lÀttam hasonlÂkat katonakoromban, nekem m¢gis, vÀltozatlanul a sek¢ly vizü,
mediterrÀn balatoni d¢li parthoz illenek...).
Itt a nagy, sz¢p kÀnikula, nyaralÂk ´r´me! Sokat vagyunk vÁzben, sz¢p barnÀra s¡lt¡nk, °va is, ¢n is naponta markolÀsszuk derekunk k´r¡l a hurkÀkat: jÂ lenne fogyni,
de csak annyira, hogy ne kelljen aggÂdni miatta. A tÂ sz¢p, a f¡rdûzûk elevenek itt
k´rben, mindenfel¢ k´r¡l´tt¡nk a vilÀgban (kÀr, hogy oly sok nû nem hord felsûr¢szt,
ettûl olyanok, mint a f¢rfiak, hisz les¡lt kebl¡k beleolvad a test¡kbe, min¢l t´bbet mutogatnak magukbÂl, annÀl kevesebb lesz a kÁvÀnnivalÂ rajtuk, a testr¢szek elvesztik
´nÀllÂ jelentûs¢g¡ket, a lÀb, a der¢k, a kebel, a t´bbi: mÀr nem k¡l´n f¢tis, mÀr nem
minden mell mÀs, mÀr nem a nûi egy¢nis¢gek mindenkitûl k¡l´nb´zû ¢s oly nehezen
meghatÀrozhatÂ jellemzûi ä ÀmbÀr a fiatal nûk sz¢p sudÀrak lesznek, valÂban sz¢pek,
de nem erotikus, hanem szobrÀszi ¢rtelemben ä az erotikus egy¢nibb, mint a sz¢p?
HÀt persze. Bizonyos fokig m¢g szellemibb is, n¡anszÁrozottabb, t´rv¢nytelenebb, titkosabb. De ezek csak szavak ä ¢s szavak okozta àprobl¢mÀkÊ ä, Ãgy lÀtszik, hogy a nûi
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testek kÁvÀnatossÀga nyaranta mÀs, a f¡rdûruhÀtÂl f¡gg, melyik szezonban mi az erotikus, a karakterek ¢s szerepek is vÀltoznak ä ez is mind csak fogalmazÀsi, kifejez¢si
probl¢ma? a meztelen sz¢ps¢g oly egyszerü, nem Venus, hanem a bennsz¡l´ttek nap
szÁnezte, homog¢n, gyermekes ¢s anyai eg¢szs¢ge?
SzÂval itt a kÀnikula. De nem ´r¡l¡nk zavartalanul. °let¡nk, pÀlyÀnk valahogy nem
k´zpontja m¢g sajÀt figyelm¡nknek sem, a vilÀg szÀmÀra pedig mintha semmit sem
jelentene. (No persze, ezt is r¢g tudjuk, ugyebÀr, csak azt nem tudtuk, hogy ennyire...?!)
AztÀn meg ez a meleg, ez az esûtlens¢g. (°va kora reggel ¢s napnyugtakor ´nt´zi az
egykettûre ism¢t poros f¡veket.) Igen, az orszÀg kenyere, a szÀrazsÀg... de hisz nem
csak erre gondolunk. Hanem m¢g a vilÀgv¢g¢re is: az Âzonlukra, a pusztulÂ erdûkre,
ûserdûkre, a pÀlyÀjÀrÂl let¢rt F´ldgolyÂra is, hisz babonÀkban ¢l¡nk, ¢s legfûbb babonÀnk a tudomÀnyunk, amely maga is elkezdi babonÀnak vallani magÀt, hogy hinni
tudjunk benne... °s az ¢n Balatonom nagyon sek¢ly mostansÀg.
Augusztus 15. Szerda
M¢g mindig kÀnikula. Ha nem alszom ¢s nem mondom a Babits-verseket (rendszerint
a reggeli ¢bred¢s ÂrÀja utÀn, amikor °va mÀr lemegy a partra), akkor benn vagyok a
vÁzben, rÀ¡l´k vagy rÀkapaszkodom a gumiÀgyra, elfekszem a vÁzben, Ãgy l´k´m magam elûre a lÀbammal, be vagy kifel¢, fejemmel lenn, alig a vÁz szÁne f´l´tt, k´r¡l´ttem
a strand erre elkÂszÀlÂ vend¢gei, k¢t-hÀrom ¡gyetlen sz´rf´zû, ha m¢giscsak mozdul
valami sz¢lf¢le, a vÁz most mÀr 24ä25 fok, ÂrÀkig ellehet benne az ember.
°vÀt gazdÀul fogadta a szomsz¢d¢k kutyÀja, ArtÃr (aki egy¢bk¢nt szuka), k´veti a
vÁzbe is, megrohanja, ´l¢be pattan, ha a z´ld ernyû alatt ¡ld´g¢l, ¢s nyalja-falja. (Sose
jut eszembe az ArtÃr n¢v, Albertnek, Arnoldnak, Adalbertnek, Alfr¢dnek hÁvom, amÁg
v¢g¡l m¢giscsak beugrik a kerekasztal.)
Estefel¢ j´nnek a fura, ijesztû f¢nyek, s´t¢ts¢gek ¢s felhûk, meg vel¡k a borzongÀsok, mintha lÀzunk lenne, nem tudjuk, fÀzunk-e, vagy ellenkezûleg, mintha lÀmpÀk
vilÀgÁtanÀnak meg egy-egy f¢nylû fel¡letet (hÀzfalat vagy ÃjsÀglapot), aztÀn villÀmlik,
meg d´r´g a menny, esû is j´n, de kev¢s, az idû nem romlik el, az idû, holnapra
visszaj´n a hûs¢g, ez m¢g nem az augusztusi vÀltÀs.
°va lefogyott valamicsk¢t, megszabadult n¢hÀny kilÂtÂl fontos helyeken, ez¢rt aztÀn mostanÀban kiegyensÃlyozottabb, vidÀmabb, jÂpofÀbb, szeretj¡k egymÀst, most jÂ,
mindig heteket veszteget¡nk el, amÁg v¢gre megtalÀljuk nyaralni k¢pes ´nmagunkat.
HÁrek arrÂl, hogy a magyar szÁn¢szet 200 ¢ves, Pesten szÁn¢szbÀlt tartanak, sztÀrfelvonulÀst, ilyesmiket, mi is kaptunk leveleket, hogy vegy¡nk r¢szt ä de ez egyszerüen
elk¢pzelhetetlen! Mit csinÀlhatnÀnk mi ott? Hogyan kell az ilyesmit? Elk¢pesztû
messze ker¡lt¡nk mindentûl, ami szÁn¢szet (kiv¢ve magÀt a szÁnpadi jÀt¢kot, de az is
csak... szÂval az se az, ami). Neh¢z elk¢pzelni, hogy ezt mÀsk¢pp ¢reztem valaha.
Viszont egy-k¢t ¢v, ¢s nem lesz mibûl meg¢ln¡nk, hÀzb¢rt fizetni.
Gy´rgy P¢ter eszt¢ta, Fidesz.
Augusztus 17. P¢ntek
Ma d¢lutÀn meg¢rkezett az eddigi kÀnikulÀhoz m¢ltÂ hatalmas ¢s gy´ny´rü sz¢lvihar.
°s hÀt persze, ahogy szokott, mÀr fÀjt is a szÁv¡nk az elmÃlt kÀnikula utÀn. De milyen
gy´ny´rüek ilyenkor a tajt¢kok meg a szÁnek meg a f¢nyek!
A szomsz¢dbÂl elmentek mÀr a fiÃk, elvitt¢k ArtÃr kutyÀt is.
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A t¢v¢hÁradÂban a vilÀg megszokhatatlan ûr¡lts¢ge, Irak meg a Szomsz¢dok ä hazÀnk.
AztÀn egy sz¢p ¢s jÂ angol film a vilÀg Hamletjeirûl (Olivier, Burton, Gielgud stb.).
Milyen okosak, ¢s milyen remek szÁn¢szek! °s a szÁvfÀjdalom, hogy a Hamlet mÀr a
mÃlt, no meg, hogy nem vagyok sehol. De hogy valahol legyek, ahhoz szÁn¢sznek kellene lennem ä ¢s mit tegyek, abban, ami most itt a szÁn¢szet, nem talÀlom, de nem is
keresem a helyem. Nem, nem ¢rdekel igazÀn, ez csak pici s¢rtetts¢g meg nosztalgia,
de nem igazi valami. HÀt bizony minden Hamletet elfelejtenek egyszer, ezen nem lehet vÀltoztatni. F¢lremagyarÀznak, aztÀn elfelejtenek. De hÀt ki legyen az, mit kÁvÀnnÀl, aki eml¢kezzen?!
A vilÀg: ezek a szÁnes bûrü katonÀk romok ¢s sivatagok k´zt, meg orvl´v¢szek, mindenf¢le egymÀsra l´v´ld´zû gy¡lev¢sz csoportok meg ¢hezûk, elmebajos diktÀtorok,
k´zben EurÂpa ä no hiszen! ä meg Erd¢ly, meg Erd¢ly MiklÂs àbarÀtomÊ utÂdai, az
aprÀnk¢nt, de mind gyorsabb tempÂban sz¢thullÂ vilÀg, mindenf¢le sivatagokban
mindenf¢le fegyveres cs¡rh¢k, aztÀn a menek¡lûk, a r¢m¡ltek ä ez az ¢letmÂdjuk, àEurÂpaÊ meg ek´zben? Itt a àb¢keÊ ä hurrÀ! Amerika holnap mÀr lûni fog? A SZU mit
tegyen? MÀr ezen is tÃl vagyunk. Csak ezek a kÂdorgÂ hordÀk, az ÃjmÂdi fegyvereikkel, nofene!
Augusztus 18. Szombat
àñ, ¢n korom boldogsÀgos, lagymatag demokrÀciÀi! jujj, mif¢le sz´rnyüs¢ges n¢pirtÀsok vÀrnak rÀtok a k´vetkezû szÀzadokban. JÂ, hogy azt mÀr nem fogom meg¢rni.Ê
(SpirÂ: A J´vev¢ny, 527.) [...]
Igen, azt jÂ lenne v¢gign¢zni, hogy is voltam ¢n mindig a fensûbbs¢gekkel, az igazgatÂkkal
¢s fûrendezûkkel, milyen szÁvesen rajongtam volna ¢rt¡k, de hogy tehettem volna, amikor olyan ÀrulÂ mÂdon nem teljesÁtettek semmit abbÂl, amit k´veteltem tûl¡k?
°s milyen jÂ lenne, ha tanÁtvÀnyaim lenn¢nek, akik szeretnek!
Augusztus 19. VasÀrnap
Hüv´s, ¢szakias, sz¢p nap, ÂrÀkig tartÂ, fantasztikus napnyugtÀval. ýsz ez mÀr. °va
sz¡lei vannak itt. Majd szomsz¢daink tÀrsasÀgÀban ¡ld´g¢lve n¢zz¡k a napnyugtÀt.
(Ilyenkor mintha f¢mbûl lenne a vÁz, a tÃlsÂ part, a felhûk, m¢g a piros szÁn is hideg.)
Este a Hamlet-film mÀsodik r¢sze. Milyen kedves, okos, lelkes szÁn¢szek, milyen sz¢pen csinÀljÀk, amit csinÀlnak! °s a nosztalgia, szÁvfÀjdalom: Hamlet fiatalsÀga ¢s sz¢ps¢ge utÀn ä milyen sz¢p volt, csoda volt, milyen sz¢p, hogy volt, milyen ÀldÀs (itt ¡l
Ophelia ¢s Hamlet meghatva) ä ¢s milyen hihetetlen¡l semmit se jelent, hogy volt,
milyen nagyon nincs most ä de hogy ez Ágy van-e, csak akkor tudhatnÀm, ha egyszerre
lenne nem volt ¢s volt, hisz milyen lenne az ¢let¡nk Hamlet n¢lk¡l?
Igen, az Àrny¢kok mÀskor ¢s mÀsutt jelennek meg, mint eddig, a nagy z´ld ernyû
hely¢t mÀsutt kell keresni ma, mint tegnap, mÀshova helyezni az asztalt ä ez mÀr egy
mÀsik ¢vszak, ¢s nem tudom, felhÃzom-e m¢g egyszer a feh¢r gumitalpÃ vÀszoncipût,
amellyel a vÁzbe szoktam gÀzolni. Ma eg¢szen k´zel volt a tÃlsÂ part, ez vihart jelent
nyÀron, de ma nem azt jelentette, ¢s eg¢sz k´zel lÀtszott ä ha abba az irÀnyba n¢zt¡nk,
Tihany m´g´tt a badacsonyi koporsÂhegy is. Hova lett hÀt a nyÀr? A nyÀri szomsz¢dok
hol vannak? °vÀt meg Ãgy szeretem! Ez a r´vid haja olyan jÂl Àll neki, hogy ilyen
szomorÃsÀg n¢lk¡li az arca, olyan jÂpofa ¢s bÀtor! Hisz Ãgy szeretem ût! HamarÀbb el-
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n¢zem a gyÀvasÀgot f¢rfinak, mint nûnek! (így leÁrva ez nem igaz, de m¢gis Ágy igaz:
¢letemben t´bb bajt, csalÂdÀst okoztak nekem a gyÀva nûk, mint a gyÀva f¢rfiak.)
Igen (°va mondta), ma olyan volt a Balaton, hogy az ember azt hihette, behavazott
csÃcsÃ hegyek veszik k´r¡l!
LÀm, apÀm àkapitalizmusaÊ ¢s igaza gyûzelmesen visszat¢r! Ezt sose tudtam elk¢pzelni. Pl. °ppen sz¢gyellhetn¢m is magam. Ehelyett: lÀm, ¢letem vonala, igazam vonala m¢gse olyan t´redezett, olyan k´vethetetlen, mint gondoltam. Hisz elmondhatnÀm Ãgy is t´rt¢netemet (az emberek t´bbs¢ge az ¢n helyemben Ágy mondanÀ), mint
egy tisztess¢ges ¢s tiszta ember t´rt¢net¢t. De ez a t´rt¢net engem sose ¢rdekelt
annyira. (Igaz, hogy ahogy ¢n mes¢lem, az csak akkor igazÀn ¢rdekes, ha egy tiszta
ember ¢let¢nek a mÀsik oldalak¢nt tekintem. Egyik a mÀsiknak az Àrny¢ka ä csak egy¡tt
¢rv¢nyes a kettû (bÀr àk¢t Àrny¢kbÂlÊ hogyan lehetne valami à¢rv¢nyesÊ?).
Augusztus 20. H¢tfû
Az °n, Hamlet-film mÀsodik r¢sze. (Ezt az elsû szem¢lyt, a film magyar cÁm¢t à¢n talÀltam kiÊ, bÀr a darabbÂl id¢zve: °n vagyok Hamlet, a dÀn, a Tollalban id¢ztem a naplÂmbÂl: hogy ez a legfontosabb, ¢n vagyok Hamlet, hogy ezt ¢rezzem.)
Miben is k¡l´nb´z´tt az ¢n Hamletem ezek¢tûl a drÀga ¢s nagyszerü, annyira okos
¢s annyira intelligens koll¢gÀk¢tÂl? TalÀn nÀlam a legfontosabb az alapÀllÀs volt, amelybe Hamlet ism¢t ¢s ism¢t visszahÃzÂdott, az, amirûl ûk nem besz¢ltek, nÀlam meg
amÃgy is minden errûl szÂlt. Ez az ´narck¢p, amennyiben minden szÁn¢sz, de minden
müv¢sz alapÀllÀsa ez: mi mÀs a müv¢sz, mint az adott pillanatban visszahÃzÂdÂ? (SzÁnpadra, ÁrÂasztalhoz stb.) IrÂnia? ElidegenÁt¢s? Ez utÂbbi nem (¢s rem¢lem, nem csak
hiÃsÀgbÂl tiltakozom a szakkifejez¢s ellen). Hisz ¢pp e visszavonÀs az a pont, ahol leginkÀbb azonosulunk Hamlettel, mivelhogy ¢pp û az, aki elidegenedik magÀtÂl is, a
vilÀgtÂl is, a semmibe tudniillik. Hisz mi marad belûl¡nk a vilÀg n¢lk¡l? Ez a gyerekek
mindent tudÂ ¡ress¢ge is, a majomszemek b´lcsess¢ge, a tekintetek, amelyek m´g´tt
semmi sincs (a m¢ly nûi tekintetek¢?), ahol mÀr nincs semmif¢le jellem, egy¢nis¢g,
megnevezhetû ¢n?! Ez a maszk, az Àlarc, a feladat megtagadÀsa. (Ez volt FerkÂ, a àlÀthatatlan emberÊ, aki nem titok, hanem a semmi. A szÁnjÀtszÀs maga filozÂfia, ha az, az
emberi jelens¢g eg¢sz¢ben filozÂfiai k¢rd¢ss¢ vÀlik. Hamlet = ¢n = semmi. CsiribÁcsiribÀ, egyszerre eltünt Hamlet egy¢nis¢ge, jelleme, vele a szÁn¢sz¢ is.)
Hamlet az¢rt olyan csodÀlatos szerep, mert erre a büv¢szmutatvÀnyra lehetûs¢get
Àd, ezt kÁvÀnja. Mik´zben ez a semmi maga a fiatalsÀg, az imÀdni valÂ, a mÀr elszÀllt
ifjÃsÀg, mindaz, amirûl ezek a drÀga koll¢gÀk is besz¢ltek. °s hÀt hisz lehet, hogy az¢rt
voltam m¢giscsak jÂ Hamlet, mert àfelfogÀsomÊ semmif¢le akadÀlyt nem jelentett: elbüv´lû ¢s imÀdni valÂ voltam, kirÀlyfi, ¢s ezen a figurÀn kereszt¡l sugÀrzott valahogy
a semmi, valami ijesztû? Ilyennek k¢pzeltem magam ä hogy milyen voltam àlentrûlÊ?
Errûl semmit sem tudhatok.
A mai nap is csillogÂ volt, ¢s kicsit hüs is mÀr, a szinte zavartalan naps¡t¢s volt a hüv´s.
Bemenni a vÁzbe, ez a nagy program, a nagy tennivalÂ, legalÀbb f¢lÂra be meg ki, a
gumiÀgyon lÂbÀlÂzva, beteg lÀbamat m¢gis megmozgatva, ahogy elûre-elûrel´k´m
magam a tÃl alacsony vÁzben hasalva, orrommal, tekintetemmel eg¢szen lenn, a ringÂ,
ringatÂ, alig hullÀmos vÁz szÁn¢n¢l, szemben a nap t¡kr´zûd¢s¢vel, vagy ¢ppen, amikor kifel¢ tartok, a parti lombok kulisszÀjÀval, ez a remek program, amelytûl megvÀl-
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tozik az eg¢sz nap, ez a k´nnyü, erûkifejt¢st nem ig¢nylû testmozgÀs a vÀltozatos ¢lm¢nyeket nyÃjtÂ vÁzben, amely m¢giscsak nagy... ma m¢g kijutott ebbûl is, de holnapra
hidegfrontot Ág¢rnek.
°vÀval olyan otthonos itt. Szeretik ût a gyerekek, a kutyÀk. °s ¢n is szeretem.
SzÀradt teveszart sodor a sz¢l
K¢t arab Ágy besz¢l:
Bagdadba, Bagdadba,
basznak az arabok az ablakba,
egyik arab azt mondja a mÀsiknak:
hagyd abba, hagyd abba,
szÀlka ment a farkamba, farkamba!
(Szomsz¢dasszonyunk, TÁmÀr °va, diÀklÀny korÀban tanulta e k´ltem¢nyt, amelyet
most aktuÀlissÀ tesz SzaddÀm Huszein. BÀsti Lajos stÁlusÀban sikerrel elûadhatÂ.)
Augusztus 21. Kedd
V¢ge a nyÀrnak. F¢nytelen, sz¡rke, esûs ¢s n¢ma vilÀgra ¢bredt¡nk. ElmÃlt aug. 20.
Anita a VolvÂjÀn elvitt az ABC-be telefonÀlni. °va mamÀjÀnak viharkabÀtjÀt vettem
fel. (Juli tÀviratozott, hogy holnap ¢rkezik GÀborral, szerett¡k volna lebesz¢lni ûket,
de nem talÀltuk a munkahely¢n, a Harcsa utca nem felelt.) Hazamenj¡nk-e holnap?
De itt lenn is kellemes. (Viszont Pesten bÀrmikor kirabolhatjÀk a lakÀst.) Alkonyfel¢
kis¡t a lemenû nap, a leveleken csodÀlatos csillogÀsok, a tÀvoli st¢gen gyerekek csoportja, a strandon egy l¢lek se, a meteorolÂgia hideget, szelet ¢s esût Ág¢r ä menj¡nk?
maradjunk? A szÁvfÀjdÁtÂ bÃcsÃ a nyÀrtÂl, emberi ¢rz¢s szorongatja boldogÁtÂn a torkom. Babits-versek; °va AnitÀ¢knÀl s´r´zget, a szomsz¢dban.
A t¢v¢ben Hofi G¢za. Most esett Àt egy infarktuson. Sokan bÀntjÀk. (Ma tudom meg
°vÀtÂl, hogy egy pletykalap engem is megint piszkÀl a SztÀlinnal, ez rosszkedvüv¢ tesz.
1941-ben a Nemzetûr lezsidÂzott, akkoriban ¢reztem ilyesmit.) Hofi sÁrva fakad. °rzem
benne az infarktus utÀni ijedts¢get ¢s elgyeng¡l¢st.
ApÀm egy der¢k ¢s intelligens vid¢ki mozis volt. JÂmÂdÃ, de nem gazdag. °n, aki
moziban ismertem meg a nagyvilÀgot, aki Ãgy lettem szÁn¢sz, hogy a hûs´ket irigyeltem ¢s nem a sztÀrokat (kovboj akartam lenni, nem Reagan, nem kovbojszÁn¢sz), sose
vÀgytam t´bbre, mint apÀm ¢letformÀjÀra, ennyit el is ¢rtem. Nekem nagyon megfelelt a kÀdÀri szocializmus, a tenger helyett a Balaton, Cannes helyett SiÂfok. Nem,
nem utaztam apÀmmal çmerikÀba, hogy vilÀgsztÀr legyek, ¢s ked¢lyesen be¢rtem a
Trabanttal is. A legnagyvilÀgibb dolog, ami velem t´rt¢nt, a Hamlet volt, az megmutatta
m¢reteimet, ¢s erre sz¡ks¢gem is volt, de arra mÀr nem volt hajlandÂsÀgom, hogy
tovÀbb terjeszkedjek. InkÀbb àbensûs¢gesÊ helyekre vÀgytam, nem kalandokra ¢s hÂdÁtÀsokra. Ez¢rt is ragadt rÀm ez a àkomolyÊ, szinte professzoros hÁrn¢v, mert van bennem valami kicsinyes, àbüneimbenÊ is, Ázl¢semben ¢s Ázl¢stelens¢gemben is. Ha a szÁn¢szekrûl megszokott elk¢pzel¢sekkel m¢rtek, hihett¢k, hogy morÀlbÂl maradok szük
k´reimben (legy¡nk ûszint¢k, n¢ha magam is csaknem elhittem) ä az igazsÀg azonban
az, hogy kicsinyes term¢szet vagyok ¢s b¢keszeretû.
Hogy mik der¡lnek ki!
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Augusztus 22. Szerda
Esû. BorÃ. Sz¢l. Hazainduljunk? °va leengedi a gumiÀgyakat, a gumicsÂnakot; megmossa a kocsit; leengedi a frizsidert; aztÀn m¢gis maradunk, d¢lutÀn kis¡t a nap, szÀguldanak a felhûk, m¢g napozni is kifeksz¡nk kis idûre, de azutÀn Ãjra beborul, esni
kezd, a sz¢l elvadul... NapozÀs k´zben is sz¢l volt, ettûl a tÂ ¢s az ¢g a vÀgtÀzÂ felhûkkel
¢s szÀguldÂ Àrny¢kaikkal oly sz¢p! A sz´rf´zûk is rep¡lnek a vÁz hÀborgÂ fel¡let¢n, a
strandrÂl fel´lt´z´tt emberek n¢zik ûket... Ez sz¢p nyÀr volt, nagyon sz¢p, ¢s nagyon
k´zel ker¡lt¡nk egymÀshoz.
Nem lehet semmif¢le eredm¢nyt elûid¢zni, megc¢lozni, lesz´gezni, erre a szÁn¢szet
megtanÁtott. Csak a megelûzû pillanatig lehet eljutni, csak addig lehet tudni. Ami azutÀn
j´n, az a r´gt´nz¢s, a halÀlugrÀs, a vÀratlan! Ebbe bele kell t´rûdn´d!
Vagyis hÀt: mindig bÁzni kell! Aki jÂ szÁn¢szeket rendezett mÀr, ¢s kicsit is szerette
ûket, vagy akÀr ne is szeress¡k ûket, csak viselj¡k el jelenl¢t¡ket! hisz ez se k´nnyü!
azt meg kellett hogy sz¢gyenÁtse, amit ûk vÀratlanul adtak n¢ha! Az a hihetetlen teljesÁtm¢ny, hogy elej¢tûl v¢gig el tudnak jÀtszani egy darabot! Hogy tudjÀk, mirûl van
szÂ! IgazÀn tudjÀk! Hogy mi minden jut esz¡kbe! Hogy milyen felnûttek ¢s ´nÀllÂak
tudnak lenni! Ez valÂban az ¢let csodÀja, isteni csoda, mint a sz¡let¢s maga, mint egy
n´v¢ny, bÀrmi ä hogy a szÁn¢sz ¢l!, hogy valami mük´dik, ¢rdekes, titokzatos, olyan,
amilyet m¢g sose lÀttÀl ä idegen, felszabadult, felnûtt, elszÀllt, ahogy a legszeretettebb
¢lûk is elszÀllnak, valami felfoghatatlan, elviselhetetlen hidegs¢ggel ä mÀr nem szeretnek! (Pedig mostig azt hitted, hogy te nem szereted ûket.)
Augusztus 23. Cs¡t´rt´k
Haza akartunk menni, °va mÀr mindent elpakolt. De olyan sz¢pen s¡t´tt a nap ä bÀr
ûsziesen, hüv´sen ä, v¢g¡l is Ãgy d´nt´tt¡nk: szombatig maradunk. B¢kess¢ges, ûszies, sz¢p nap ez. A strand is csaknem tele, AnitÀ¢k is csak holnap utaznak, °va a gyerekekkel jÀtszik, keresztrejtv¢nyt fejtenek egy¡tt AnitÀval, ¢n Babitscsal is foglalkozom
kicsiny¢g (sajnos ma nem tetszenek a felv¢teleim, amelyek tegnap m¢g tetszettek!),
aztÀn JÂkait (!) olvasok (A janicsÀrok v¢gnapjai...) ä ¢letemben elûsz´r tetszik, elbüv´l:
Ágy is lehet! milyen ¢lvezetes! milyen jÂ lehetett Ágy Árni, ¢s milyen jÂ lehetett akkoriban
olvasÂnak lenni!
De sz¢p nap ez megint! Ez a csaknem kihalt tÂpart...
(D¢lelûtt Anita bevitt a siÂfoki postÀra, mert tÀvirati ¢rtesÁtût kaptam. SiÂfok r¢m¡letes!)
(Nem tudok mÀr leÁrni semmit, m¢g Árni is alig tudok, valahogy mintha g´rcs´sebben mozogna a kezem. Szeretn¢k SpirÂ Gy´rggyel meg EsterhÀzy P¢terrel meg NÀdas
P¢terrel ¡ld´g¢lni, besz¢lgetni... IvÀnnal? °s mi¢rt nem? valahogy kiszorultam? felesleges az ¢rintkez¢s?)
Babits ma megint mÀs, titokzatosabb, bejÀrhatatlanul nagy ¢s sok¢rtelmü; hisz itt
mindig Istenrûl van szÂ meg a nagy f¢lelmekrûl! Mint V´r´smarty! °s csupa titok! Ezeknek a titkoknak is neki k¢ne most vÀgni ezekkel a versekkel, ezeknek a tÀvoloknak!
(Most, hogy '68-ra eml¢kezik a t¢v¢, mit kellene tennem? '68-ban ¢n mÀr aggodalommal n¢ztem a fiatalokra. A forradalmakat mÀr kiprÂbÀltam. Ha egyszer nem bÁrtam elhinni, hogy errûl meg errûl van szÂ! Eszt¢tikai izgalmakbÂl nem lehet forradalmat csinÀlni!
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Augusztus 25. Szombat
[...] Pesten ä Ágy mondja a rÀdiÂ ä karnevÀlozik a 200 ¢ves magyar szÁn¢szet. °n meg...
de istenemre, ez nem coriolanusi pÂz!
El k¢ne mondanom °vÀnak, ha tudnÀm... Mert m¢giscsak bennem, egy fed¢l alatt
a b¢k¢vel ¢s boldogsÀggal, a s¢rtetts¢g ¢s bosszÃvÀgy is. Nem vagyok kereszt¢ny, hiÀba.
Gyerekkorom Âta hiÃ majomnak tartott mindenki. NyilvÀn igazuk volt.
KirÀly voltam? Annak hittem magam?
Ezz¢ lett ez a naplÂ itt a kezemben? V¢gsû tromf?
Ezeknek?
Ha el tudn¢k szakadni! De nem tudok! Vissza kell mennem k´zib¡k.
MGP milyen f´l¢nyesen besz¢lt a hûs´krûl. Igaz, ¢n is bÀtornak hittem magam. Hol
az a felsûbb hatalom, akivel egy Szigetrûl is kapcsolatot lehet tartani?
Nem tudom megalÀzni magam. Pedig lehet az igazsÀg mÀs, mint megalÀzÀs?
TalÀn valÂban bele kellett volna avatkoznom, talÀn valÂban elmulasztottam k¡ldet¢semet. Senki sem szeret? Azt sem tudjÀk, hogy vagyok!
Ilyen gondolatok miatt ne lÀssam ezt a sz¢p reggeli tavat?
Augusztus 27. H¢tfû
Hazakocsizunk a Katona JÂzsef utcÀba. Nem t´rtek be. SpirÂ levele ´r´m. Egy ostoba
ÃjsÀgcikk, MihÀlyi GÀbor, tisztelûm a kecskem¢ti idûkbûl. Pontos k¢p pÀlyÀmrÂl ¢s
koromrÂl ä csak kutyaf¡lit sem ¢r az eg¢sz. ¹sszeollÂzott cikkeimbûl, interjÃimbÂl eztazt, ¢s harmadik szem¢lybe tette. A sok-sok marhasÀgot, amit ´sszefirkÀltam ¢letemben, ¢s most szÂ szerint veszik. °va itthon fÀradni ¢s nyugtalankodni kezd. Egy meghÁvÂ a 200 ¢ves vacsorÀra, mÀr lek¢st¡nk. °s °vÀt nem is hÁvtÀk! Az otromba bugrisok!
A t¢v¢ben neg¢des pofÀk a vacsorÀrÂl: J¢zus MÀria! SpirÂ rajongÂ level¢ben tapintatosan k´zli, hogy nem tekint ÁrÂnak (nekem ez a legfontosabb k´zlendûje, de errûl û
nem tudhat). Az û lelkes sorai m´g´tt is valami f¢lre¢rt¢st vagy n¢zetelt¢r¢st ¢rzek.
Egy kis ´n¢letrajz. Mit is jelentett f¢lzsidÂnak lenni Sz¢kesfeh¢rvÀron, a katonasÀgnÀl
¢s pl. SiÂfokon?
Az àellenÀllÀsi mozgalomÊ.
A partizÀnok; a hazafisÀg. ('45-ben nem mentem çmerikÀba.)
¹nkritika? °s koll¢gÀim.
Egy àh´ssÊ?
Egy hiÃ ¢s gyÀva ember?
Major? çdÀm? Mi¢rt?
Augusztus 29. Szerda
Amilyen a guta¡t¢s lehet, az ember feje (a fizikai feje, a csontjai) sz¢t akarnak robbanni
(holott a v¢rnyomÀsom alacsony, ma m¢g vÁzhajtÂzom is): mi vÀltja ki ezt az indulatot?
Csak a tehetetlen gyül´let. A s¢rt¢s, amit nem torolhatok meg.
Ezt ¢reztem, amikor a nyilasok lezsidÂztak
ezt, amikor most kiszerkesztettek
¢s a nemzetis¢gi ¢rz¢s? A kisebbs¢g kiszolgÀltatottsÀga. (Biciklitolvajok.)
Az ostobasÀg (ez hiszi, amit mond! elk¢pesztû!) ä de azt tudja, hogy s¢rthetetlen,
hogy û az erûsebb (û a gyÀva, de ¢n lÀtszom gyÀvÀnak), az ´r´me, hogy megalÀzhat
(mik´zben û a becs¡let harcosa! a diktÀtorok! ezek a nagyra nûtt csordavez¢rek! ¢s
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¢n, aki nem talÀlom a megalÀzkodÀs mÂdjÀt, amely pedig az okos t´bbs¢g szÀmÀra
oly k¢zenfekvû) ä el¢gt¢tel pedig nincs! (F¡st M.: IV. Henrik! m¢gis meg k¢ne Ãjra rendezni?)
Ugyanezt ¢rzem a magyar politika lÀttÀn, hallatÀn. Igaza van-e a vatrÀsnak (hogy
is hÁvjÀk?)? Mi¢rt utÀlnak benn¡nket annyira? Az ´nismeret¡nkkel bibi van. (A b¢csi
d´nt¢sek napjÀt mÀr akkor gyÀsznapnak tartottam. Tudtam, hogy itt nem a romÀnoknak van gyÀszolnivalÂjuk, hanem nek¡nk. ýk talÀn ¢pp nek¡nk k´sz´nhett¢k, hogy
teljes felment¢st kaptak, sût. àMaguk szabadÁtottÀk fel magukat.Ê Micsoda v¢gzetes baleks¢g a mi¢nk!) A seggnyalÂk jÂl fejlett szaglÀsa. A morÀl ¢s a politika aljas ´sszekever¢se, Shakespeare utÀn szÀzadokkal! A politikÀban a morÀl csak k¢tszÁnüs¢g lehet!
A rem¢nytelen kisebbs¢gek. Semmit nem vÀrhatnak! így ¢lni!
HÀvel: az ÁrÂ persze hogy kirÀly szeretne lenni, a cseheket szeretem is. De f¢ltelek,
´regem!
Cini nyilatkozata. Szinte hihetetlen, de û azt gondolja, amit nyilatkozik. GyanÃtlanul
besz¢l, û valÂban ilyen korlÀtolt. Mi¢rt kedvelem m¢gis? ¹r´k´lt valamit apja szem¢lyes varÀzsÀbÂl? JÂ ÁrÂ. Okos ÁrÂ, lelkiismeretesen leÁrja. Nincs semmi k¡l´n´s tulajdonsÀga. Nem is igazÀn humoros vagy szellemes. °s m¢gis: az ÁrÀsaiban is szeretem
ezt az embert. Der¢k fiÃ vagy. A magad vilÀgÀban ¢lsz, ahogy szeretsz ¢lni. KorlÀtolt
vagy ä de otthon vagy. Ez, Ãgy lÀtszik, m¢gis nagy ¢rt¢k.
Augusztus 30. Cs¡t´rt´k
àIgen tisztelt k¢pviselûtÀrsam...Ê, irÂnia, ahogy MÂricka elk¢pzeli. [...]
NyÀlzÂ szÀjÃ hûs´k ¢s szentek.
Babits aktualitÀsa.
Akiknek k¡ldtem a k´nyvembûl. HÀtha àfelfedeznekÊ? (Nem befolyÀsosak.)
Term¢szetesen elvÀllalom a Magyar IrkÀt.
Pletyka: Bodrogi Gyula mondta rÂlam ¢s SinkovitsrÂl, hogy temperamentumos, kedves szÁn¢szek voltunk, de rÀk¢nyszerÁtettek, hogy àtragikusakÊ legy¡nk. Van benne
valami, magam is bosszankodom eleget emiatt. De nem ¢n tehetek rÂla. Tanner a
Hamlet mellett, Ex a IV. Henrik mellett; Hermelin, CsalÀdi Àgy stb.
A kritika a nagyk¢pü, nem ¢n. Az ÁrÀsaimat is f¢lremagyarÀzzÀk. L¢nyegem az irÂnia (Shylock).
Nem bÁrom az unalmat! Ez¢rt ragaszkodom a szabadsÀghoz. Ez¢rt volt Kecskem¢t is.
Mindent elmondtam mÀr, hÀnyszor?!
A àtragikusÊ szerepekben is mennyi humor, irÂnia, groteszk: Hamlet is, de fûleg Henrik! A magyar humortÂl kij´n a gÀlÀm. (Kern, Bodrogi, Major jÂk!)
Cocteau-ban tüntem fel. De mit jelent ebben az orszÀgban az elegancia?
Persze nem kell nyalni a àk´nnyü müfajÊ-nak sem. Hofi versenyen kÁv¡li nagy bohÂc. ý a magyar commedia dell'arte.
A szÁnhÀzrÂl csak k´zhelyeket lehet mondani. Mi a fen¢tûl hatÂdnak meg az okos ¢s
intelligens emberek is, ha szÁnhÀzrÂl kezdenek besz¢lni? Egyszerre mind kÁm¢letesek
lesznek, mintha valÂban elhinn¢k, hogy àa nemzet napszÀmosaiÊ vagyunk, a müv¢szet
àpapjaiÊ, de legalÀbbis aggastyÀnok, mintha halÀlhÁrt kellene vel¡nk tapintatosan k´z´lni, Ãgy szÂlÁtanak meg ä mi pedig alkalmazkodunk hozzÀjuk. MuszÀj. A k´vetkezû
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pillanatban esetleg bel¢nk harapnak, hogy ehetûk vagyunk-e, esetleg seggbe rÃgnak,
megveregetik jÂindulatÃ eln¢z¢ssel a lapockÀnkat... nem tudnak vel¡nk mit kezdeni.
Nem is lehet vel¡nk kezdeni semmit. Rem¢nytelen tÀrsasÀg vagyunk. Kik¢rem magamnak, hogy ide szÀmÁtsanak!
Mi a fen¢t magyarÀzni, amit mÀr annyiszor elmondtam? (Olvasom k´nyvemben a
Henrik-rendez¢s oldalait, hogy lÀssam, milyen is ez: àegy naplÂÊ? Ezeket Árom [alÀhÃzva]: àegy helyben topogÀsÊ, a àrettenetes fÀradtsÀgÊ, a szÁn¢szek mondjanak le tudÀsukrÂl,
àvid¢ki ¡gyetlens¢getÊ k´vetelek, valÂdi, adott szeg¢nys¢get, a szÁnhÀz lerongyolÂdÀsÀt
ä annyi ¢letet, amennyi maradt.)
Ruszt JÂska RomeÂjÀtÂl lelkendeznek, akkor ¢szre se vett¢k. (A k´z´ns¢g igen! A
kritika csak most ¡nnepli, mert mostani kis csoportjÀt politikai botrÀny ¢s àhûsiess¢gÊ
hÁre kÁs¢ri. Ez mÀr Ágy van, el kell fogadni. A szÁnhÀznak kell egy kis politikai reklÀm
is, elviselhetetlen.)
Szeretem Karinthy Cinit.
Beleolvasok abba a r¢gi Shakespeare-tanulmÀnyba. Nem is rossz. °s van egy l¢nyeges
tulajdonsÀga, ami¢rt megûrzi frissess¢g¢t: minden mondat a gesztusra ¢p¡l, a szÁn¢szi
mozgÀsra, nem vilÀgn¢zetre vagy felfogÀsra.
Szeptember 1. Szombat
M¢g mindig itt a nyÀr. Mi¢rt vagyunk Pesten?
Este ¢gihÀborÃ ¢s mentûszir¢nÀk. A sarkon ´sszefut egy troli meg egy autÂ. Ezeken a
sarkokon... mÀr 35 ¢ve, hogy n¢nik¢k ittÀk a szimplÀt itt szemben, ¢jszakÀra kinn
hagytÀk a sz¢keket. Most jajkiÀltÀsok... Elveszett a kilÀtÀs arra a gangra itt szemk´zt,
a romba dûlt amerikai garÀzs felett.
ElmÃlt a nyÀr!
Szeptember 2. VasÀrnap
Igen, v¢ge a nyÀrnak.
Mihez kezdjen egy nyugdÁjas hÀzaspÀr?
Teniszversenyek a t¢v¢ben. McEnroe idegbaja.
Szeptember 3. H¢tfû
A szÁnhÀzi lap ¡nnepi szÀma. A hiÃsÀg reflexe, lezajlÀsa: harci k¢rd¢s. °s: °va.
A siker (k´nyvem egyik legfûbb t¢mÀja) lealjasÁt, akÀr van, akÀr nincs. Sose el¢g. Mi
nem fedez¡nk fel senkit ¢s semmit, csak mint a tûzsd¢n: lehet-e rajta keresni? (A sajtÂnak, eg¢sz ¢let¡nknek, amely a szÁnpadi munkÀn kÁv¡l, bÀr a szÁnhÀz¢rt folyik, annyi
k´ze van a szÁnhÀzhoz, mint az aranybÀnya r¢szv¢ny¢nek az aranyhoz. Fontos, hogy
az eg¢sz mük´dhessen ä de hogy mi az arany, azt m¢giscsak a bÀnyÀsz meg a sz¢p
asszony tudja, no meg a zsarnok, aki a fej¢re rakja. A r¢szv¢nyes m¢g sose lÀtott aranyat. Ez¢rt Àtok az arany.)
D¢lutÀni Àlom SomlayrÂl. A vilÀgos fel´ltûmben. A fal ¢s k´ztem halad el, az utolsÂ
percben veszem ¢szre, k¢sve adok helyet, befordul a szÁnhÀz s´t¢t kiskapujÀn. Szervusz,
fiam ä mielûtt mentegetûdzhetn¢k. Fel¢bredek a sikÁtÂ ¢rz¢sre: soha nem lesz m¢g egyszer!
A hagyat¢kbÂl sajtÂ alÀ rendezte Vass °va
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G. IstvÀn LÀszlÂ

AZTçN CSAK MAGçRA
Olyan s¢ta, aminek hangja nincs,
avartalan csend, az ¢vszakokat,
ahogy a cipûrûl lej´n a sÀr,
k´nnyen veszÁtj¡k, k´nnyen ¢s egyszerre
¢g a lomb, az Àg, a f¡stje
kettûnknek egy sÀl. Megfogom
kezed, valaki mÀs imÀdkozik,
n¢zi a kez¢t, hogy ´sszeillik-e,
nem lÀtja bün¢t, az egyik k¢zen
k´rberÀgja a hosszabb k´rm´ket,
peregnek sz¢t a k´r´mdarabok,
ahogy a tÀjat egyengetû sz¢l forgat
´ssze lombot, Àgat, f¡st´t az ¢g szÁn¢vel,
csak szemedre, aztÀn csak magÀra gondol.

VIGILIA
Nem az¢ a szemed, aki lÀtja,
be kell ´lt´zni v¢gre a gyÀszba,
bekerÁteni, mint az elfelejtett est¢t,
hogy megizmosodjon benne az ¡ress¢g:
lev¢lzÃgÀsban az Àg hiÀnya ä
k¢t reggel k´z´tt, ha este lesz.
K¢t lev¢l k´z´tt az Àg hiÀnya:
mintha anyÀd volna, ami nem lehetsz.
PupillÀtlan szem¢t hiÀba n¢zem,
megcsÃszik a n¢z¢s azon a f¢nyen:
mintha mÀsnak szÂlna, az is lÀssa,
nem valÂ a szemem virrasztÀsra.
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BÂdis Kriszta

VIRRASZTñ
d´nd¡l a tenger d´ng szelÁd¡l a gÀton
a doktor markÀban a cs´nd j¢g-csigahÀz
d´nd¡l a tenger apa szemh¢ja m´g´tt zÃg
megÀll a hideg kûfalhoz dûl csattan a tenger
a parton a permet hüv´s homokban
apa teste ¡t´tte Àrok bÀlnacsont-feh¢r
Àlomtalan arcon mint a cs´nd
parkettre viasz mint a j¢g

°SZAKI PART
F¢szkel a bÀnyaveremben
a gyurgyalag, k´lt a tojÂ
verdes a hÁm.
K´rnyezetûr videÂzza
a lyuggatott homokot...
a bringÀk a betonnak l´kve.
Anna combjat´v¢n
csordul a sperma,
cseppen a mohafüre, inog,
j¢gzsinÂr...
Sz¢thÃzott nÀdbuga,
a bokrok visszanyesve,
szÀlkÀs tavon tÀvolodnak
a nÀdaratÂ g¢pek,
n¢ma pontok,
peng a j¢g.
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HalÀsz Margit

FERI BçCSI
°n nem tudtam, ki az a f¢rfi, a kredencen hüs´lt a k¢pe a fekete-feh¢r fotogrÀfiÀk
k´z´tt, vizenyûs volt a szeme, kackiÀs a bajusza, tÀvolinak tünt, tÀvoli rokonnak, az ¢n
apÀm¢k szikkadt szemüek voltak, a meleg nyÀr, igen, a meleg nyÀr meg a hideg t¢l
jÂl elbÀnt vel¡k, m¢gis Ãgy tudtak n¢zni azon a keskeny szemr¢sen, hogy kedvemre
¢nekelhettem, ehettem, ihattam a jelenl¢t¡kben, az apÀm¢k nem undorodtak a rajtuk
futkosÂ ragacsos lÀbÃ legyektûl, nem zavarta ûket mÀr semmi, de ha erre a szÁnes nagyÃrra n¢ztem, r´gt´n ´sszezavarodtak a gondolataim, elfelejtettem az ¢vszakokat, ¢veim szÀmÀhoz is hozzÀadtam egyet-kettût, a n¢gyest ´t´sre hazudtam, ¢s a legyeket
hajkurÀsztam, nehogy egy Âvatlan pillanatban megk´rny¢kezz¢k.
°n nem tudtam, ki az a f¢rfi, azt hittem, rokon, tÀvoli rokon, az amerikÀs Feri bÀcsi,
mert egyszer a k¢p hÀtuljÀt is megn¢ztem, kisilabizÀltam, hogy II. Ferenc, biztos van
mÀr egy a csalÀdban, gondoltam, az¢rt kellett megszÀmozni, AmerikÀban mindenkit
szÀmoznak, a ruhÀja, igen, a ruhÀja is amerikai n¢pviselet, pr¢mes sapka, bÀrsonykabÀt, ¢kk´ves mente, de hÀt AmerikÀban indiÀnok is ¢lnek, jutott eszembe, lehet, hogy
egy indiÀn nagyvez¢r lett a mi Feri bÀcsinkbÂl, mintha hosszÃ lenne a haja, a termete
is megvan hozzÀ, a vÀlla alapjÀn lehet vagy hat magyar lÀb magas, nem, m¢gsem, indiÀnsÀgra sz¡letni kell, magyar û a legjavÀbÂl, a mi kutyÀnk k´lyke, ¢ppÃgy g´rb¡l a
szÀja, mint az anyÀm¢.
°n nem tudtam, ki az a f¢rfi, de mÀr aludni sem mertem tûle, amikor a hajnal tompa
ujja megrajzolta a tÀrgyakat a szobÀban, û valÂsÀggal t¡nd´k´lt, mert az ablakon Àt
nyomulÂ f¢ny egyenest duzzadt ajkÀra esett ¢s hosszÃ orrÀra, persze hogy a legjobb
hely jÀrt neki, nanÀ, hogy a nappal farkasszembe, nem volt egy ¢lhetetlen fajta, m¢gsem ¢gett le, hÂfeh¢r arca a d¢lelûtti f¢nyben kikerekedett, mint egy jÂl tÀplÀlt anyatejes csecsemû, nyugodt volt, mÀr csak arra vÀrtam, hogy ´r´m¢ben gûgics¢lni kezdjen, de nem, n¢ma volt, akÀr az istenek.
°n nem tudtam, ki az a f¢rfi, de ¢reztem, titka van, ¢s ¢n azt a titkot, ha a fene fen¢t
eszik is, kipuhatolom, milyen jogon bÀmul Ágy rÀnk, anyÀm, apÀm, ¢jjel-nappal a f´ldeken, mi az iskolÀban, û meg itt a kredencen a mattok k´z´tt villog, a n¢z¢s¢vel ´l,
m¢g az ¢telt is kin¢zi a szÀnkbÂl, ¢n mÀr a leveshez is villÀt k¢rek zavaromban, tudom
is ¢n, mi lehet nÀluk a szokÀs, nem türhetem tovÀbb, ´sszet¢pem a pofalemez¢t, kiutÀlom a szobÀbÂl, nem tudom, hogy kezdek hozzÀ, talÀn egy falka f¢mz´ld d´glegyet
uszÁtok rÀ, vagy p´rk´ltzsÁrba ejtem, v¢letlen¡l persze, van itt ¢sz!, n¢zegetem a k¢p¢t
a lÀbos felett, aztÀn nyegle kis mozdulat, ¢s jaj neki, n¢zhet akkor meg fintoroghat
k¢nyes orrÀval a zsÁros szaftban.
°n nem tudtam, ki az a f¢rfi, ha a v¢r¡nkbûl van, ha t¢nyleg a mi Feri bÀcsink, m¢rt
jÀtssza itt meg magÀt, minek van rajta az a sok cirÀdÀs g´nc, igen, a ruhÀja miatt nem
tud term¢szetes lenni, sÂhajtottam fel, ilyen ruhÀban a sajÀt anyjÀt is elfelejti az ember,
a ruha k¢nyszerÁti rÀ azt a karÂt nyelt mosolyt, nem is igazak a k´zmondÀsok, a ruha
teszi az embert, sût a ruha elh¡lyÁti az embert, de mi van, ha rÀadtÀk, ezt kellett viselnie, punktum, a f¢nyk¢p¢sz k¢nyszerÁtette rÀ, aztÀn rajta maradt, AmerikÀban ilyen
ruhÀt adhatnak az emberre, mielûtt lef¢nyk¢pezik, de akkor is, egy ilyen marha nagy
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ember mi¢rt türte, mi¢rt nem k¢rte ki magÀnak, hogy û ingben meg zakÂban, nyakkendû sem kellett volna, egy f¢rfi ne legyen piperkûc, feh¢r ing, zakÂ, k¢sz, na, jÂ,
esetleg valami V alakÃ kardigÀn alatta.
°n nem tudtam, ki az a f¢rfi, de amikor egy esûs d¢lutÀn felfedeztem, hogy a vÀllÀra
panyÂkÀzott ment¢je feh¢r szûrm¢vel b¢lelt, betelt a pohÀr, kezembe vettem a k¢p¢t,
kisompolyogtam vele a tiszta szobÀba, az ´sszecsukhatÂ hatalmas t¡k´r el¢ tettem, ott
nem volt egy fia f¢nyk¢p sem, majdcsak ¢szhez t¢r itt magÀban a hideg falaktÂl, gondoltam, k¢t h¢t mÃlva rÀn¢zek, ha m¢g mindig affektÀl, biz' isten olyan dolgot teszek
vele, amit magam is megbÀnok, lassan telt a k¢t h¢t, de minek szaporÁtani a szÂt, tÁz
nap mÃlva bementem a hideg szobÀba, rÀn¢ztem, de semmi vÀltozÀs, hÀt ez mÀr mindennek a teteje, ez a hideget is bÁrja, szittya ûsmagyar, direkt csinÀlja, ha egyed¡l van,
ÀllÁtom, hogy û is hanyatlik, az orrÀt piszkÀlja, netalÀntÀn b´f´g, de ha szeg¢ny rokont
szimatol, rÀkezdi Ãjra.
°n n¢gy ¢ven Àt egyfolytÀban talÀlgattam, ki lehet az a f¢rfi, mÁgnem egy kegyes
hÃsv¢th¢tfûn meghallottam a szuszogÀsÀt a tiszta szobÀban, fekete autÂja, mint egy
gyÀszbÀrka, udvarunkon horgonyzott, m¢g a tyÃkok is messzi elker¡lt¢k, igen, alig
bÁrom az izgalomtÂl leÁrni, de t¢nyleg meg¢rkezett a mi amerikÀs Feri bÀcsink, bûr´ndjein a c¢dula, û az, USA, azaz Amerika, ¢jszaka ¢rkezett titokban, s bevackolta
magÀt a nagy szomorÃ szekr¢nyek k´z¢, mint egy anyatejes csecsemû, jÂÁzüen szundÁtott a kormosra s´t¢tÁtett szobÀban, kora d¢lutÀnig aludt, a locsolÂk az udvaron
l´ttyintett¢k rÀm a szagos vizet, mit ¢rdekeltek engem a locsolÂk!, fû, hogy nem zavartÀk Feri bÀcsi ÀlmÀt, bÀmultÀk a bÀrkÀt, az ez-igent, ¢n meg mÀr alig vÀrtam, hogy
fel¢bredjen, hogy azonosÁtsam, f¢l kettûkor, eml¢kszem, nagy cs´r´mp´l¢st hallottunk, berohantunk a szobÀba, Feri bÀcsi cingÀr kis test¢vel, v¢res arccal Àllt a t´r´tt
t¡k´r elûtt, megfordult velem a vilÀg, mondta, a hosszÃ rep¡l¢s, nekimentem a t¡k´rnek, n¢zd mÀr, nyomott a fejemre egy barackot, ¢s felvette a szÁnes k¢pet, a csudÀba
mÀr, mondta ÀhÁtatosan, ¢s v¢res ÀllÀt t´r´lgette, ez meg itt a nagy fejedelem, mÀ-sodik RÀ-kÂ-czi Fe-renc.
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°l valaki Budapesten, zenetudÂs, akad¢mikus, professzor, szÀmos k¡lf´ldi egyetem
levelezû tagja vagy dÁszdoktora, az opera idûszerkezet¢t taglalÂ, t´bb nyelven is megjelent alapk´nyv szerzûje; hazÀjÀban ¢s k¡lf´ld´n, k¡l´n´sen a Beethoven-kutatÀsban, valÂsÀgos orÀkulumnak szÀmÁt, tisztelûinek hada figyeli minden publikÀciÂjÀt,
tagja szÀmos k¡l´n- ¢s albizottsÀgnak, ´szt´ndÁjak odaÁt¢l¢s¢rûl d´ntû gr¢miumnak.
Mindig az ¢let napos oldalÀn jÀrt; szerelembûl hÀzasodott, sz¢p ¢s vagyonos nût vett
feles¢g¡l, k¢t, immÀr felnûtt gyermek apja; pÀlyÀja ugyancsak szerencs¢sen alakult,
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elsû nagyobb terjedelmü müve, a BartÂk kamarazen¢j¢t tÀrgyalÂ monogrÀfia k¡lf´ld´n is egy csapÀsra k´zismertt¢ tette a nev¢t. P¢ntek esti fogadÂnapja, melyen szellemi
´ssztÀncot jÀr a budapesti crªme de la crªme, oly legendÀs hÁrü, akÀr Rossini szombatjai.
Hamarosan hatvan¢ves, ekkor tucatnyi kit¡ntet¢se mell¢ majd bizonyÀra mÀsodszorra is elnyeri a Kossuth-dÁjat, vagy ha nem, akkor a Sz¢chenyit; remek, a sz¡leitûl ´r´k´lt, k¢tszintes, sokablakos, sz¢p teraszos, gondozott kertü hÀzban lakik a RÂzsadombon, a nyarakat ûrs¢gi paraszthÀzÀban vagy k¡lf´ld´n, leginkÀbb OlaszorszÀgban t´lti. Ha majd v¢gleg eltÀvozik, bizonyÀra a sajÀt halottjÀnak tekinti valamelyik Akad¢mia. JÂ n¢v, nagy n¢v, szerencs¢s n¢v. °s aligha k¢ts¢ges, hogy ¢n vagyok a viselûje.

2
E f¢nyes n¢v viselûje, vagyis ¢n, k¡lsû megjelen¢semben mÀr korÀntsem vagyok hÂdÁtÂ jelens¢g. Legy¡nk ûszint¢k: jelent¢ktelen jelens¢g vagyok. Erûsen kopaszodom,
gy¢r, k´nnyen zsÁrosodÂ tincseim seszÁnüek, fogaim nagy r¢sze kihullott, a megmaradtak sÀrgÀk az ´r´k´s dohÀnyzÀstÂl. Arcbûr´m sajtszÁnü, t¡dûm, gyomrom Àllapota
rossz, mÀr-mÀr aggasztÂ. Az utÂbbi idûben, bÀrmennyit eszem is, egyre csak fonnyadok. G´rnyedten jÀrok, k´nnyen ki¡t homlokomon a verejt¢k, k¢t emelet megmÀszÀsa mÀr gondot okoz. Kamaszkorom Âta szem¡veget hordok, homlokom lapos, felkunkorodÂ turcsi orromban van valami bohÂcos, f¡leim elÀllÂak, Àts¡t rajtuk a nap.
R´vid karom asszonyosan telt. Nem, nem vagyok sz¢p. TalÀn ez¢rt is fordÁtok oly nagy
gondot ´lt´zk´d¢semre. RuhÀimat a legfinomabb angol gyapjÃbÂl varratom, cipûim
is m¢retre k¢sz¡lnek, olasz ingeket hordok; abban a tudatban ringatom magam, hogy
drÀga selyem nyakkendûim a lehetû legvÀlaszt¢kosabb Ázl¢st t¡kr´zik. Mindig kalapban jÀrok; ¢s egy¢bk¢nt is igen konzervatÁv mÂdon ruhÀzkodom. E ruhÀzat valÂsÀggal
megb¢nÁtja a hozzÀm bizalmasabban k´zeledûket, pÀnc¢llÀ alakul, ¢s bizonyos f¢lelmet kelt. De nem bÀnom; hosszÃ ¢vek Âta prÂbÀlom elhitetni magammal, hogy semmi
dolgom az emberekkel. JÂl van, csak f¢ljetek tûlem, ¢s ne prÂbÀljatok megszÂlÁtani ä
ezt mondogatom magamban n¢mi k¢jjel.
Hangom nem tÃl erûs, se nem basszus, se nem tenor, kiss¢ nÀthÀs orrhang, ha nagy
ritkÀn felemelem, Ãgy tünik, rikoltozom. Ennek ellen¢re, elsûsorban humorom meg
persze ÀtfogÂ tudÀsom r¢v¢n, jÂ elûadÂnak szÀmÁtok: m¢g k¢pes vagyok mÀsf¢l ÂrÀra
lek´tni hallgatÂim figyelm¢t. çm az ÁrÀs nem kenyerem; egy-egy tudomÀnyos cikkel
elboldogulok valahogy, de egy magÀnlev¢l megÁrÀsakor mÀr elûbukkannak gyeng¢im: szÀraz stÁlusom, rossz szÂrendem, megkopott jelzûim. Nem is igen Árok magÀnlevelet; persze nem is kapok ä Ágy aztÀn kinek is, minek is Árn¢k. M¢g annyit: n¢met¡l
vagy angolul jobban fogalmazok, mint magyarul, ami nem csoda, hiszen a szakirodalom nagy r¢sz¢t e k¢t nyelven ÁrtÀk.
3
Az utÂbbi idûben legfûbb gondom az ÀlmatlansÀg. N¢mi olvasÀs ä fûleg az orosz klaszszikusokat kedvelem ä ¢s egy pohÀr konyak utÀn rendszerint ¢jf¢l k´r¡l fekszem az
Àgyamba. MÀr r¢gÂta nem alszom egy¡tt a feles¢gemmel, testi vÀgyaim eltüntek, hogy
vele mik¢nt Àll a dolog, arra nem szÁvesen gondolok; a dolgozÂszobÀmba ÀllÁttattam
be egy z´ld bûrdÁvÀnyt. çsÁtozom, jÂlesû zsibbadtsÀg t´lti el a testem, k¢jjel bÃjok a
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takarÂ alÀ, becsukom a szemem, nekik¢sz¡l´k ä ¢s ekkor, mintha egy rossz ´rd´g magÀba szippantotta volna, az Àlom messze tünik, ¢s k¢ptelen vagyok elaludni. Hogyan
is kellene csinÀlni? Oldalra fordulni, lehetûleg a fal fel¢, arcunkat a lehetû legmegfelelûbb mÂdon elhelyezni a pÀrnÀn, lÀbat felhÃzni, felvenni azt a bizonyos magzatpÂzt,
aztÀn becsukni a szemet ä ¢s mÀr rep¡l¡nk is Morpheusz karjÀnak elringatÂ ´bl¢be.
Technika k¢rd¢se az eg¢sz. Csakhogy nÀlam ez a mÂdszer mÀr hÂnapok Âta nem mük´dik. Ilyenkor arra gondolok, hogy mint oly sok mÀsban, e tekintetben is hiÀnyos
volt a neveltet¢sem, ¢s bün´s feled¢kenys¢gbûl egyszerüen nem tanÁtottak meg elaludni. De ez ostoba, rÀadÀsul zavaros gondolat, nyilvÀn az ÀlmatlansÀg k´vetkezm¢nye.
Hiszen aludni, akÀr l¢legezni, mindenki tud. Kiv¢ve engem. ForgolÂdom, dobÀlom
magam, jobbra fordulok, balra fordulok, Àtizzadom a lepedût. FÀzom, majd pedig
el´nt a forrÂsÀg.
Lel´k´m a paplant.
FelgyÃjtom a villanyt, leoltom a villanyt.
MegprÂbÀlok lassan elszÀmolni szÀzezerig, vagy felmondani a K´chel-jegyz¢ket. A
304-es hegedü-zongora szonÀtÀnÀl elakadok. RÀgyÃjtok, ki¡l´k a fotelba, ¢s egyre n´vekvû szorongÀssal figyelem a hÀz neszez¢s¢t, ahogy behangolja magÀt ¢jszakÀra. KutyaugatÀs. N¢hÀny tovahÃzÂ autÂ. A falevelek zizeg¢se. Megreccsen a szekr¢ny, mintha gyilkosom vÀrakozna benne.
Ekkor persze elfog az ´nsajnÀlat. MÀr-mÀr elsÁrom magam. Itt fekszem, szÀzmilliÂ
¢vnyi fekete ¢gbolt alatt, ¢s nem gondol velem senki. Senki. Sem ´regedû feles¢gem,
sem az emeleti szobÀban lakÂ k´v¢rk¢s, ´r´kk¢ pattanÀsos arcÃ, csÃnyÀcska lÀnyom.
BizonyÀra û sem tud elaludni, szeg¢ny. °des, drÀga Eszter! MagÀnyos ÀgyÀban feltehetûen a k´nyvespolcon elrejtett csokolÀd¢it majszolja. Vagy kedves Wagnerj¢t hallgatja. K¢sûbb hallom, amint kimegy a f¡rdûszobÀba. VÁzcsobogÀs. Hosszan idûzik ott.
Vajon mit csinÀlhat ennyi ideig? Sejtem, vagyis inkÀbb csak elk¢pzelem, de mielûtt
alaposabban kiszÁnezn¢m, valami homÀlyos szem¢rem¢rzet visszarettent.
Most szÁvesen oda¡ln¢k a zongorÀhoz, de hÀt ez nyilvÀn lehetetlen. Visszafekszem.
Egyre fullasztÂbbak a zsÀkok, egyre jobban gyomrÀba gy´m´sz´l a hÀz. çthÀghatatlan vonalakat hÃz k´r¢m ez a n¢gysz´gletes szoba. Fejemre hÃzom a takarÂt, ¢s
gyerekkorom r¢gi szokÀsÀval kÁs¢rletezem: zen¢t Árok fejben. A paplan alatt s´t¢t barlang, benne Bedford Vathekje tünik fel, az aranylÂ k´nt´sü titokkalifa, kamaszkorom
kedves hûse. Egyetlen, csodÀlatos f¢nyekben jÀtszÂ szem¢vel megbabonÀzza k´rnyezet¢t. R¢gi operatervem ez, egyszer felvÀzoltam a sz´vegk´nyvet, sût ki is dolgoztam
f¢lig-meddig. De aztÀn ebbûl se lett semmi. A paplan alatt olykor nagyzenekari müvet
komponÀlok, de legt´bbsz´r kamarazen¢t. Az elsû, minden alkalommal lassÃnak tervezett t¢tel kidolgozÀsi r¢sz¢n¢l elakadok. Hirtelen prestÂba csapok Àt, aztÀn vad kromatikÀval sz¢tzilÀlom az eg¢szet. Micsoda nyavalygÀs! Ilyenkor valÂsÀggal gyül´letes
a tehets¢gtelens¢gem.
Cs´nd. öjabb kutyÀk, Ãjabb autÂk. öjabb sz¢ljÀrta lev¢lr¢sek. Mintha valaki jÀrna
kint az avarban. TalÀn Magda macska, k´v¢r cirmosunk.
Ekkor j´n a halÀlf¢lelem. Eszembe jut Tolsztoj, az û hÁres arzamaszi ¢jszakÀja, a
vergûd¢s a torokszorÁtÂ szobÀban. Minden szoba egy nagy koporsÂ. Most bizonyosnak
tartom, hogy perceken bel¡l meghalok. MegÀll a szÁvem, arra gondolok. Itt halok
meg, ¢s csak reggel talÀlnak rÀm. Hidegen, holtan. Magam elûtt lÀtom a jelenetet,
egyre jobban kiszÁnezem, elk¢pzelem sÁrÂ, k´v¢rk¢s lÀnyomat, k¢ts¢gbeesett feles¢gemet. Igaza van Diderot-nak, nincs ember, aki legalÀbb egy tucatszor ne kÁs¢rte volna
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v¢gig a sajÀt temet¢si menet¢t. Hogy lek¡zdjem f¢lelmemet, megprÂbÀlok nem gondolni a szÁvemre. Nincs is szÁvem. De csak annyit ¢rek el, hogy egyre r¢m¡ltebben
figyelem dobogÀsÀt. Verejt¢k ´nt el. °s vele az ´nsajnÀlat.
T´bbÂrÀs k¡zdelem utÀn valahogy m¢gis elalszom. AztÀn egy r¢m¡letes kiÀltÀssal
ism¢t ¢bren. °s kezdûdik minden el´lrûl.
így telnek ¢jszakÀim.
4
Reggel aztÀn minden Âramüszerüen zajlik. °bred¢s utÀn kitÀmolygok a hatalmas
konyhÀba. Egykor szenved¢lyesen szakÀcskodtam, ma inkÀbb szorongatÂk az ´nel¢g¡lten csillogÂ lÀbasok, a k¢seken villogÂ ¢lf¢nyek. Lerogyok az ablak elûtt ÀllÂ asztal
mell¢, szemben az ¢jszaka mÀr kihallgatott kerti lombokkal. A lombok most is azt susogjÀk: àhalÀlÊ. BÀrhovÀ n¢zek, minden sarokbÂl ez ÀsÁt fel¢m. àHalÀl!Ê, cincogjÀk a
pirÁtÂbÂl kiugrÀlÂ keny¢rszeletk¢k. àHalÀlÊ, a sz¢k is csak ezt nyikorogja alattam. ºl´k
¢s ¡l´k. CsipÀs szemmel, dohÀnyleped¢ktûl büzlû szÀjjal, meg-megrÀndulÂ gyomorral
bÀmulom magam elûtt az asztalt. °s az asztal sz¢pen az arcomba mondja: àhalÀlÊ. Wittgenstein azt Árja, a halÀl nem az ¢let esem¢nye. A halÀl talÀn valÂban nem, Àm annÀl
inkÀbb a haldoklÀs.
Hamarosan kapom a kÀv¢t. Veron, k´dbeveszûen tÀvoli erd¢lyi rokon, gyerekkori
àdadÀmÊ, elsû franciatanÀrom, a kerti hÀzban ¢vtizedek Âta egyed¡l lakÂ mindenes¡nk mÀr hozza is a pÀrolgÂ cs¢sz¢t ä csakis olasz kÀv¢t iszom ä; a savanyÃ szÀjba ker¡lû
kortyok utÀn ¡dÁtû az elsû cigaretta. Egyik reggel, csapzott fejemet, leped¢kes szÀmat,
v¢reres szememet megpillantva, Veron v¢gigsimÁtotta az arcomat: à a ne fait rien, monsieur le professeur, cela ne dure pas longtemps!Ê Rem¢lem, igaza lesz.
Veron bizonyÀra ÀtlÀt rajtam, de ez a legkev¢sb¢ sem fesz¢lyez. °lete kalandos ¢vtizedei sorÀn mÀr megtapasztalt mindent. De legfûbb, pontosabban egyetlen titkomat
û sem tudhatja. Nem, bizonyosan nem tudja. °s ha tudnÀ? F¢lek a leleplez¢stûl, de
persze attÂl is rettegek, hogy sosem der¡l f¢ny a mÀsik, ahogy mondani szoktÀk, a
szÁnfalak m´g´tti ¢letemre. Mert hÀt valakinek tudnia kellene, mi zajlik unalmas, v¢gtelen¡l banÀlis nyilvÀnos ¢letem hÀtter¢ben. Ez¢rt aztÀn borzongatÂ k¢jjel vÀgyom a
leleplez¢st. Nagy, nyilvÀnos botrÀnyt akarok; szeretn¢k az emberek arcÀba kiÀltani valamit, hogy mit, azt magam sem tudom pontosan; talÀn azt kÁvÀnom, hogy irigyeljenek, hogy magukba szÀlljanak, hogy elsz¢gyellj¢k magukat. Le akarom szidni ûket,
ahogy Kirillov mondja az ¹rd´g´kben. TalÀn az egyik p¢ntek est¢n. De az utolsÂ pillanatban mindig visszatÀncolok. KÀtya persze mindent tud. Csakhogy û nem tanÃ;
nem lehet tanÃ, semmik¢ppen sem.
Egy¢bk¢nt: szerencs¢re a sz¡leim el¢g korÀn elhaltak. Elûbb anyÀm ¢s nem sokkal
k¢sûbb apÀm. Tudom, hogy ez kiss¢ szÁvtelen¡l hangzik, de ¢n m¢gis szerencs¢nek
hiszem. Gondolom, minden ember tanÃ n¢lk¡l szeretn¢ le¢lni az ¢let¢t. A sz¡lû pedig
sz¡letett tanÃ. Olyasvalaki, aki csak zavar. Engem is csak zavartak, fesz¢lyeztek minden
pillanatban. çldom a sorsot, ha ugyan van egyÀltalÀn ilyesmi, hogy egyik¡k sem ¢rte
meg elsû k´nyvem megjelen¢s¢t. A dedikÀciÂt bizonyÀra nem ker¡lhettem volna el,
de m¢g ma sem tudom, hogyan talÀltam volna ki az odaillû megszÂlÁtÀst.
N¢ha eljÀtszom a gondolattal, hogy Veron az anyÀm. De ez kÁnos k¢pzet, mert ha
igaz lenne, t´bb¢ nem tudnÀm megszÂlÁtani. K¡l´n´s: Veron olyan tanÃ, aki m¢gsem
zavar. EgyszÂval a sz¡leim idej¢ben meghaltak, rÀm maradt a hÀz, a kiss¢ mÀr lejÀt-
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szott, de m¢gis nagyszerü B´sendorfer, apÀm k´nyvtÀra, a nehezebb idûkben igen jÂl
piacra dobhatÂ antik ¢remgyüjtem¢nye, ragyogÂ zakÂi, mes¢s nyakkendûi. °s nem
fesz¢lyeztek t´bb¢. Mikor meghaltak, Ãgy ¢reztem, v¢gre elkezdhetem az ¢letem. Szabad lettem. Szerintem KÀtya is Ágy gondolkozik errûl. De rÂla k¢sûbb akarok besz¢lni.
Megjelenik a konyhÀban a feles¢gem. Egykor valÂdi sz¢ps¢g, sokak szerint m¢g ma
is vonzÂ asszony. BizonyÀra. Megf¡r´dve, illatfelhûbe burkolva, t´k¢letesen kik¢szÁtve
¢rkezik. ý is vÀlaszt¢kosan ´lt´zik. Kontyba f¢s¡lt geszteny¢s haj, magas homlok, sz¡rk¢sk¢k, amolyan besz¢des szem, ahogy mondani szoktÀk. Okos nû, n¢mik¢pp fens¢ges. KorosodÂ operadÁva, persze nem a karikatÃra ¢rtelm¢ben. Nekem m¢gsem tetszik, sût ma mÀr semmit sem jelent a szÀmomra. Szinte hihetetlen, hogy egykor majdnem megûr¡ltem ez¢rt az immÀr lassan romlÀsnak indulÂ test¢rt, hogy komolyan ¢rdeklûd´tt munkÀm irÀnt, hogy segÁtett az olasz szakirodalom feldolgozÀsÀban. Igen,
ma mÀr szinte felfoghatatlan, hogy megismerked¢s¡nk korszakÀban micsoda szenved¢llyel jÀtszottuk Schubert meg Mozart n¢gykezeseit! Hidegen rÀm n¢z, nyilvÀn tudja,
hogy megint nem aludtam, hogy szenvedek, de mÀr nem k¢rdez semmit. LÀtom, hogy
visszariad az undortÂl megvonaglÂ szÀmtÂl. N¢mÀn kÀv¢zunk egy darabig. AztÀn kocsijÀba ¡l, ¢s berobog a vÀrosba. Vajon mivel t´lti d¢lelûttjeit? Nemigen ¢rdekel, vagy
inkÀbb riaszt a vÀlasz. Nem akarok tanÃ lenni.
MÀr nemigen jÀrunk ki egy¡tt. R¢gebben persze minden est¢t koncerten t´lt´tt¡nk, vagy elment¡nk egy szÁnhÀzba. JÀrtunk az operapremierekre. AranykÀrÀszk¢nt
villogtunk a f¢nyben, ha szabad Ágy mondanom. UtÀna meghitt vacsora egy hangulatos, kockÀs terÁtûs, Ãgynevezett kisvend¢glûben. AztÀn pedig az Àgy.
ManapsÀg mÀr havonta egyszer is kÁnszenved¢s a hangverseny. Eln¢zem a pÂdiumon vadul für¢szelû vonÂsokat, a kiv´r´s´dû fejjel dolgozÂ r¢zfÃvÂsokat, a kutyaÃszÀst produkÀlÂ karmestert, ¢s elfog a nevethetn¢k. Ilyenkor elk¢pzelem, hogy mint
a televÁziÂban, vÀratlanul elmegy a hang, a zenekarbÂl nem hallatszik semmi, csak az
¢rtelmetlen¡l kapÀlÂzÂ zen¢szeket lÀtom. Elismerem, hogy ez nem zenetudÂshoz illû
gondolat, de szÂrakozni csak kell. Kierkegaard szerint Ãgy is v¢dekezhet¡nk az unalom ellen, ha mondjuk a v¢g¢n kezd¡nk el olvasni egy reg¢nyt. Maguk a müvek mÀr
nem ¢rdekelnek, az elûadÀsuk pedig csak nagy ritkÀn okoz meglepet¢st. A sz¡netekben aztÀn v¢gigterelem tyÃkfarmomat a b¡f¢ben: a feles¢gemet, Eszter lÀnyomat
¢s persze Veront. Elker¡lhetetlen¡l ´sszefutunk n¢hÀny koll¢gÀval. Szinte hallom,
ahogy ´sszesÃgnak a hÀtam m´g´tt: àNa, mÀr ez se sokÀig hÃzzaÊ.
Ha p¢ntek van, a reggeli kÀv¢nÀl Veron elûadja az esti men¡t. Mindig egyet¢rtek,
ugyan minek is vitatkozn¢k? K´nnyü vacsora, t´bbnyire szendvicsek, hidegtÀlak. Legfeljebb a borok kivÀlasztÀsÀba szÂlok bele. Egy¢bk¢nt a feles¢gem, aki n¢hÀny ¢v Âta
imÀdja ezeket az est¢ket, minden alkalommal elûk¢szÁt valami meglepet¢st. Egy embert, egy ¢telt. Tudom, hogy este majd meglepettnek kell lÀtszanom, ez¢rt gyorsan
magukra hagyom a nûket.
MÀs napokon kÁnosabban alakul a reggel. K¡l´n´sen, ha nagy n¢ha Eszter is megjelenik. Amikor ¢ppen nincs munkÀja ä olaszäfrancia szinkrontolmÀcs ä, m¢g inkÀbb
elhanyagolja k¡lsej¢t; kinyÃlt f¡rdûk´peny¢ben, zsÁros hajjal, puffadt arccal, csipÀs
szem¢vel hunyorogva rogy le az asztalhoz; rÀgyÃjt; elkÁnzott tekintet¢ben ott a szemrehÀnyÀs: àN¢zz¢tek, mit tettetek velem!Ê Most legszÁvesebben ´lbe kapnÀm, ¢s mint
kislÀny korÀban annyiszor, ujjbegyeit csÂkolgatva elg¡gy´gn¢m k´z´s mondÂkÀnkat:
àPisztÀcia, eper, vanÁlia.Ê De hÀt ez nyilvÀn nevets¢ges lenne, valamint f´l´tt¢bb kockÀzatos, Àm leginkÀbb hazug, hiszen be kell vallanom, ez a l´ttyedt keblü, vastag com-
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bÃ, sÃlyosan r´vidlÀtÂ, Wagner-rajongÂ, lompos nûszem¢ly, aki v¢letlen¡l ä vagy nagyon is sz¡ks¢gszerüen? ä a lÀnyom, inkÀbb undort ¢s f¢lelmet, mintsem egy¡tt¢rz¢st
vÀlt ki belûlem. Amikor mindezt egy szempillantÀs alatt v¢giggondolom, el´nt a büntudat ¢s a lelkifurdalÀs. Nincs ¡r¡gyem, hogy gyorsan bemenek¡ljek a zuhany alÀ,
´sszeharapott szÀjjal ¡l´k az asztalnÀl, igyekszem elker¡lni Eszter tekintet¢t, mik´zben azt hallom, hogy a feles¢gem valami hÀztartÀsi tennivalÂrÂl besz¢l. A hangyairtÀsrÂl, mondjuk. Alig hihetem, hogy az ¢n egykor oly t¡nd´klû AnnÀm ilyen prÂzai
lett a mellettem elt´lt´tt ¢vek sorÀn. Lehets¢ges, hogy ¢n tettem t´nkre? Hogy v¢gzetesen megfertûztem iszonytatÂ ¡ress¢gemmel? ¹nv¢delembûl inkÀbb arra gondolok, hogy mint mindenkinek, a feles¢gemnek is van valami àtitkaÊ, ¢s ez a lapos fecseg¢s csak amolyan fedûsz´veg. Igen, meggyûzûd¢semm¢ lett az ¢vek sorÀn, hogy minden ember kettûs ¢letet ¢l. Lehetetlen ugyanis, hogy ilyen banÀlis legyen az emberi
vilÀg. Minden egy¢ni ¢let valamilyen titkon alapszik, mondja Csehov egyik hûse. A
feles¢gem talÀn szeretût tart. TalÀn B´r´cz, a novellista a szeretûje. TalÀn MocsÀry, aki
leginkÀbb drÀmÀkat Ár. Egyik sem ´rvendetes. Noha nem is k¢ts¢gbeejtû.
A zuhany alatt n¢mileg megnyugszom, mi t´bb, felfriss¡l´k. BÀr ha eln¢zem lelappadt hasamat, beesett mellemet, tejbegrÁzszerüen puha ¢s egyre fogyÂ, halÀlra szÀnt
testemet, alant pedig cinikusan kunkorodÂ hÁmvesszûmet, ism¢t el´nt a szorongÀs. A
t¡k´r elûtt perceken Àt grimaszolok, mint ÀllÁtÂlag az ´reg Rossini. P¢ch¢s de vieillesse.
Kapkodva ´lt´zk´d´m, belemenek¡l´k pÀnc¢lomba, kalapomat sisakrost¢lyk¢nt hÃzom a fejembe. VÀgyom az indulÀst, a szokÀsos taxit, a szokÀsos egyetemet. A vÀrosba
menet jÂ eln¢zni a kocsibÂl a DunÀt. ögy ¢rzem, minden hullÀmot ismerek.
Az egyetem bejÀrata melletti ¡vegkalickÀban egy zsÁros arc mer¡l fel az ¢telhordÂ
m¢ly¢bûl: mankÂjÀval kopogva GogolyÀk ¡dv´z´l, akÀr a karmestert vonÂjukkal a hegedüs´k. Egy sz´gre akasztva recsegû kisrÀdiÂja szÂl, a vastag befûttesgumival a hasÀhoz r´gzÁtett laposelemek miatt mintha folyton viselûs volna a kis Szokol. GogolyÀk,
akinek keresztneve v¢gk¢pp elkallÂdott valahol, nyilvÀnvalÂan besÃgÂ, csak azt nem
tudom, manapsÀg kinek dolgozik. Mindig akad a keze ¡gy¢ben valami zabÀlnivalÂ;
paprikÀs krumpli, rizses hÃs, sz¢kelykÀposzta, t´bbnyire ilyen finomsÀgokkal tÀplÀlkozik. Egyszer megajÀnd¢kozott egy hatalmas adag Ãgynevezett hazai k´r´mp´rk´lttel. çlltam a f¡lke elûtt, kezemben a langyos verejt¢ket izzadÂ ¡veggel, mik´zben megvonaglÂ gyomorral figyeltem a hajdani sert¢s paprikÀs l¢ben ÃszÂ, pajkosan fel¢m kapirgÀlÂ ujjacskÀit. AztÀn ä ki tudja, hogyan, bizonyÀra v¢letlen¡l ä kicsÃszott a kezembûl a befûttes¡veg. M¢g idej¢ben hÀtraugrottam, mintha csak szÀmÁtottam volna
¡gyetlens¢gemre, de GogolyÀkot vÀratlanul ¢rte a dolog, Ágy aztÀn a szertesz¢t
freccsenû szaft szinte agyonÀztatta nadrÀgjÀt, m¢g a mankÂjÀnak is jutott. FelkiÀltott,
szÀja mÀr-mÀr sÁrÀsra g´rb¡lt, ¢s oly k¢ts¢gbeesetten n¢zett le a zsÁrtÂl iszamos nadrÀgra, akÀrha ¢lete loccsant volna sz¢t a k´v´n. AztÀn n¢gyk¢zlÀbra ereszkedett, hogy
feltakarÁtsa a mocskot. Vajon k¢sûbb, mikor mÀr senki sem lÀtta, leszopogatta-e a nagyobb ¡vegszilÀnkokat? ä bevallom, ez a k¢rd¢s mindmÀig foglalkoztat.
Mindenesetre azÂta Âvatosabb. àHogy szolgÀl a szervezet, professzor Ãr?Ê, Ágy k´sz´nt reggelenk¢nt. Azt besz¢lik, Ãjabban àt¢lÀllÂ krumplitÊ ¢s hagymÀt Àrul a portÀsf¡lk¢ben.
Felkanyarodom az emeletre. A tansz¢ken is a szokott k¢p fogad. Az asztalnÀl BoltÀnszki ¡l, ¢s term¢szetesen olvas. Hogy nem magyarul, abban biztos vagyok. Amikor
bel¢pek, feln¢z; okosan csillogÂ szem¡vege m´g¡l lassan, gondosan v¢gigm¢r, f¢nyes,
bÃzaszûke hajÀt hÀtraveti, aztÀn valami k´sz´n¢sf¢l¢t mormolva visszabÃjik a k´nyv¢-
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be. BÀr ¢vek Âta koll¢gÀm, minden alkalommal v¢rig s¢rt ez a gunyoros modor. Vitathatatlanul elsûrangÃ koponya, ¢s m¢lyen bÀnt, hogy voltak¢ppen szÂba sem Àll velem. BoltÀnszki az Ãjabb iskola hÁve; û mÀr nem partitÃrÀkat vizsgÀl, hanem sz´vegeket, pontosabban szÂlva àtextusokatÊ, ¢s azon van, hogy àÃjrakontextualizÀljaÊ ûket.
SzÂlamvezet¢s, rÀkfordÁtÀs helyett a hangzÀsmodellek t¢r-idej¢rûl, k¡l´nf¢le hallgatÂi
horizontokrÂl besz¢l, amelyek, Ãgymond, ´sszeolvadhatnak a befogadÀs sorÀn. A befogadÂt be kell vezetni az akkordok igazsÀgÀba mint elrejtetlens¢gbe. Vagy valami
ilyesmi. Hogy elker¡li a zenetudÂsok tÀrsasÀgÀt, azt k´nnyen meg¢rtem, de azt mÀr
kev¢sb¢, hogy ezzel szemben irodalmÀrokkal barÀtkozik. Engem, gondolom, amolyan
k¢pess¢ges trogloditÀnak tart, olyasvalakinek, aki egykor ¢rt¢kes dolgokat produkÀlt,
de immÀr elj´tt az idû, hogy v¢gleg eltünj´n a levit¢zlett alakoknak kijÀrÂ s¡llyesztûben. SzÀmÀra az lenne a legk¢nyelmesebb, ha ´nk¢nt tÀvozn¢k. NyÁltan persze nem
bÁrÀl, csak minden mozdulatÀval kinyilvÀnÁtja, hogy amit k¢pviselek, az àpassz¢Ê. M¢gsem ÀllÁthatom, hogy karrierista. ValÂszÁnüleg sajnÀl is, mik´zben nagyvonalÃan megbocsÀtja hanyatlÀsomat. Egyszerüen csak tÃll¢pett rajtam. °s ki tudja, nincs-e igaza
valÂban? Az elmÃlt ´t ¢vben vajon elolvastam-e Ãgy istenigazÀbÂl akÀr egyetlen cikket
is? írtam-e akÀr egyetlen, legalÀbb k´zepesen ¢rdekes tanulmÀnyt? Hol maradnak
csillogÂ ´tleteim? Mi lesz az ´reg RossinirÂl tervezett d´ntû essz¢mmel? HovÀ tünt
egykori szellemi izgalmam?! Igen, àje suis un levit¢zlett emberÊ, ahogy Sztyepan Trofimovics mondja.
Egyszer meghÁvtam BoltÀnszkit p¢ntekre. Az este alatt egyre n´vekvû r¢m¡lettel
figyeltem, hogy rem¢nytelen¡l elhÁzott Eszter lÀnyom arca valÂsÀggal f¢nybe borul,
ha fel¢ fordul ez a t¡nd´klûen okos szem¡veg. Egy sarokba hÃzÂdva besz¢lgettek.
BizonyÀra Wagnerrûl. SokÀig, kitartÂan; tÀvol a t´bbiektûl. TÀvol tûlem. F¢ny¢vekre
tûlem. K¢ptelen voltam levenni a szemem BoltÀnszki magyarÀzatra lend¡lû, rendkÁv¡l finom kez¢rûl. Engem is megbabonÀzott, nemcsak a lÀnyomat, aki az Ãj kontaktlencs¢j¢tûl sÁrÂs szemmel cs¡gg´tt BoltÀnszki minden mozdulatÀn. Odal¢ptem hozzÀjuk. PÀr bevezetû mondat utÀn nyersen nekitÀmadtam: àMondja, koll¢ga Ãr, nem
gondolja, hogy mondjuk a Le nozze di Figaro XV III. szÀzadi visszakontextualizÀlÀsÀhoz
a maga sajÀt, XX. szÀzadi agyÀt is vissza kellene kontextualizÀlnia? Hogy mük´d¢sbe
l¢pjen az elrejtetlens¢g, vagyis ä verzeihen Sie mir, bitte sehr ä az Unverborgenheit? M¢gis,
hogyan akarja v¢grehajtani ezt a f´l´tt¢bb problematikus müveletet?Ê BoltÀnszki csak
a szokÀsos szarkasztikus f¢lmosolyÀval vÀlaszolt. Szem¢ben meg a vilÀgosan kiolvashatÂ k¢rd¢ssel: àMinek j´tt¢l ide? Mit zavarsz? Mi¢rt nem ´r¡lsz inkÀbb a lÀnyod ´r´m¢nek? HÀt nem lÀtod, hogy rajtam kÁv¡l senki sem foglalkozik vele?Ê Mondott m¢g
n¢hÀny udvariasan kit¢rû mondatot, aztÀn otthagyott mindkettûnket. M¢g ma is magam elûtt lÀtom Eszter lÀnyom megvonaglÂ szÀjÀt, most mÀr valÂdi k´nnyektûl nedvezû szem¢t. Gyül´let volt ebben a tekintetben, no meg n¢mi k¢ts¢gbees¢s. Karja rem¢nytelen¡l lÂgott le a vÀllÀrÂl, akÀr a hÀjas test¢t elleplezni hivatott, tÃl bûre szabott
zsÀkruha. AzÂta nem besz¢lget¡nk BoltÀnszkival. Quel dommage.
Magamhoz veszem jegyzeteimet; mÀr alig vÀrom, hogy bel¢phessek az elûadÂterembe. A legszebb pillanat az, amikor v¢gigmegyek a folyosÂn. Mindenhonnan Àrad
a zene. Parttalanul, ´sszef¡gg¢stelen¡l. Koncerten, operÀban a legkedvesebb ¢lm¢nyem a hangolÀs. Ebbûl ä legalÀbbis lÀtszÂlag ä m¢g bÀrmi lehet. VonÂsok keverednek
klarin¢tokkal, a zongora zÃg, n¢ha felvisÁt egy ¢nekhang, d´r´mb´lnek az ¡tûs´k. Itt
egy Mozart-frÀzis, amott egy KurtÀg-melizma. Ez az ¢rtelmetlen csoda felvillanyoz.
Ruganyos l¢ptekkel ¢rkezem az elûadÂterem el¢.
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Mint mÀr emlÁtettem, m¢g k¢pes vagyok lek´tni n´vend¢keim ¢rdeklûd¢s¢t. Nem
tervezem meg elûre elûadÀsaimat; a jegyzeteket, melyek ûszint¢n szÂlva meglehetûsen
r¢giek, csak amolyan professzoros kell¢kk¢nt viszem magammal. Valami bevezetû
mondat utÀn ä àlegutÂbb, tisztelt hallgatÂim, a k¢sei Beethoven-szonÀtÀk ¢s -kvartettek t¢telsorrendj¢t taglaltuk, k¡l´n´s tekintettel a scherzo elhelyez¢s¢re, most tehÀt...Ê
ä belevÀgok a k´zep¢be. Besz¢lek tÁz percig, hÃszig, ekkor meg¢rzem, hogy lankad a
figyelem. Bedobok valami szÂjÀt¢kot vagy a k´vetkezû tr¢fÀt: àErrûl, tisztelt hallgatÂim, ¢ppÃgy nem lehet vitatkozni, mint Beethoven Lajos szerint a generÀlbasszusrÂl.Ê
Ez a meglehetûsen lapos vicc mindig ¢s minden szemeszterben sikert arat. Ha ez sem
segÁt, elûjÀtszom a zongorÀn. Egykor pianistÀnak k¢sz¡ltem, ¢s ma sem klimpÁrozok
türhetetlen¡l. Meggyûzûd¢sem, hogy az op. 110. szonÀta bevezetû ¡temeit legalÀbb
olyan sz¢pen adom elû, mint Valerij Schauer; ez pedig nem kis dolog. Ha zongorÀzom,
Ãgy ¢rzem, m¢g a legbÀrgyÃbb hallgatÂk is megilletûdnek. Mi tagadÀs, ¢n magam is.
çltalÀban k¢t, esetleg hÀrom t¢mÀt adok elû egy ¢vben. A legfontosabbak: Beethoven k¢sei stÁlusa, k¡l´n´s tekintettel a fÃgÀra ¢s a variÀciÂra, valamint nagy t¢mÀm,
az opera idûszerkezete. Egy r¢gebbi, m¢g b´lcs¢szek Àltal is erûsen lÀtogatott sorozatomhoz, mely az àýr¡l¢si jelenetek a XIX. szÀzad operÀibanÊ cÁmet viselte, mÀr kiss¢
korosnak ¢rzem magam. M¢g annyit: ha operÀrÂl adok elû, sokszor elû¢nekelek a zongora mellett. Ez persze hiba, de nincs erûm lemondani rÂla. Hiszen ki nem vÀgyott
m¢g arra, hogy ¢let¢ben legalÀbb egyszer Ãgy istenigazÀbÂl elb´mb´lje a RegiszterÀriÀt?! Az ÂrÀk v¢g¢n t´bbnyire megtapsolnak.
BÀr minderrûl inkÀbb mÃlt idûben kellene besz¢lni. Hol vannak mÀr a r¢gi tapsok?
R¢gebben szerettem elûadÀsaimat, a sikeremet, a zongoratudÀsomat, n¢met vagy
francia szÂjÀt¢kaimat, m¢g akkor is, ha tudtam, hogy csak n¢hÀnyan ¢rtik meg. Ma
mÀr alig pihegek egy-egy Âra v¢g¢n. Mintha valaki mÀs lenne ott, mintha egy hasbesz¢lû szÂlna belûlem. AkÀrha valami tr¡kk´sen mozgatott mechanikai szerkezet voln¢k. Ilyenkor Ãgy tekintek magamra, mint egy indifferens m´szjûre. El´nt a sz¢gyen;
az arcok ´sszemosÂdnak. °s, legy¡nk ûszint¢k, ezek az arcok a csillogÂ szemü ¢rdeklûd¢s helyett inkÀbb csak gy´trû unalomrÂl tanÃskodnak. Egyre gÃnyosabbnak ¢rz¢kelem az elûadÀsaim alatt minduntalan felhangzÂ k´h´g¢st, f¢szkelûd¢st, a tenyerekbe fojtott ÀsÁtÀsokat. Laposnak, ¡resnek v¢lem, amit elûadok. °s ki tagadhatnÀ, hogy
valÂban ¡res ¢s lapos?! Egyszerüen nincs veleje a mondandÂmnak. Nem lelkesÁt mÀr
a tÀrgy. Semmi sem lelkesÁt. Mi k´z´m van nekem a k¢sei Beethovenhez? Mi k´z´m
Haydn kvartettjeihez? Vagy m¢g inkÀbb: mi k´z¡k hozzÀm nekik?! Hol vagyok ¢n
ettûl? Nem Âcska hazugsÀg ez az eg¢sz?
A hallgatÂsÀg figyelme egyre inkÀbb elkalandozik. Sokan kibÀmulnak az ablakon.
N¢hÀnyan ÃjsÀgot z´rgetnek a pad alatt. °n meg csak besz¢lek, besz¢lek, akÀr valami
felhÃzott papagÀj, mÁg v¢gsû k¢ts¢gbees¢semben a zongorÀhoz menek¡l´k. De mindhiÀba; technikÀm megkopott, a futamok lyukasak, egyre t´bbet ¡t´k mell¢. Verejt¢ktûl csatakos ujjaim rem¢nytelen¡l csÃszkÀlnak a billentyük´n. Hirtelen elk¢pzelem,
hogy a tanÁtvÀnyok soraibÂl eleinte csak alig hallhatÂ kuncogÀsk¢nt, k¢sûbb egyre hatalmasabb hullÀmokban elût´rve, a hÀromszoros fort¢ig duzzadva csap fel a nevet¢s;
fuldokolva, visÁtozva, h´r´gve, t¢rd¡ket csapkodva, nyÀlukat csorgatva r´h´gnek, ¢n
pedig egy v¢gsû kacagÀsvihar szel¢tûl guta¡t´tten nyÃlok el a zongora alatt.
Bizony, gy´trelmes pillanatok ezek.
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TanÁtÀs utÀn fogadÂÂra. Teljesen ¢rtelmetlen vÀllalkozÀs, m¢gis v¢gig kell ¡ln´m hetente egyszer. çlcÀzÀsk¢nt magam el¢ hÃzom az Archiv f¡r Musikwissenschaft egy p¢ldÀnyÀt, noha a sz´veg ¢ppannyira ¢rdekel, mintha mondjuk a Filat¢liai szemle heverne
elûttem. M¢gsem ker¡lhetem el sorsomat, mindig akad lÀtogatÂ.
Tipikus eset: bej´n egy rem¢nytelen alak, akit mÀr t´bbsz´r elbuktattam. àEln¢z¢st
a zavarÀs¢rt, professzor Ãr, de mÀr n¢gy alkalommal is el¢gtelent adott, gondoltam,
ha esetleg kaphatn¢k egy el¢gs¢gest, akkor becs¡letszavamra...Ê Itt elakad, k´ny´r´gve n¢z rÀm szÂdÀs¡vegalj-szem¡vege m´g¡l. Ehhez a szem¡veghez voltak¢ppen szikÀrnak, mÀr-mÀr csutkÀsnak kellene lennie; de nem, ez puha, ez zsÁros, m¢gpedig
k¡l´n´sen a hasa tÀj¢kÀn szalonnÀs. Ing¢n ki¡tk´znek a butasÀg s´t¢t izzadsÀgfoltjai.
àN¢zze, kedves barÀtom, nem adhatok magÀnak el¢gs¢gest. Becs¡letszÂra a legkev¢sb¢. Hiszen maga m¢g az augmentÀlÀst ¢s a diminuÀlÀst is k¢ptelen elk¡l´nÁteni.
JÀtssza Àt ÃjbÂl a Die Kunst der Fug¢t, aztÀn j´jj´n el megint.Ê Noha jÂl tudom, hogy
m¢g egy hÀromszÂlamÃ invenciÂ eljÀtszÀsa is meghaladja az erej¢t. Minek van ez itt?!
àMondja, voltak¢ppen mit keres maga itt? Mi¢rt nem n¢z valami tisztess¢ges munka
utÀn? Vagy nûs¡lj´n meg, meinetwegen...Ê Ez a n¢met szÂ v¢gk¢pp kibillenti az egyensÃlyÀbÂl.
àMÀr megbocsÀsson, professzor Ãr, de ha most itt hagynÀm a tanint¢zetet, akkor
kÀrba veszne ´t¢vi Àldozatos munkÀm. Ezt m¢gsem kÁvÀnhatja tûlem... Egy¢bk¢nt:
van mÀr menyasszonyom.Ê Ezt ¡gybuzgalma v¢gsû bizonyÁt¢kak¢nt vÀgja az arcomba.
àGratulÀlok, noha furcsÀllom a h´lgy Ázl¢s¢t.Ê A s¢rt¢st, noha nehezen, de lenyeli;
tovÀbb kell ¡tn´m a vasat: àN¢zze, inkÀbb ´t elvesztegetett ¢v, mint egy ¢rtelmetlen
¢let... Hiszen maga nem muzikolÂgus! °s nem is lesz az soha! MagÀnak semmif¢le
szellemi ¢rdeklûd¢se nincs. Ha mÀr mindenÀron zen¢lni akar, nyergeljen Àt mondjuk
ä vadÀszk¡rtre! Nem is rossz ´tlet, ¢n a maga hely¢ben komolyan elgondolkodn¢k
ezen a pÀlyamÂdosÁtÀson. Vagy prÂbÀlkozzon slÀgerfelsûr¢sz-k¢szÁt¢ssel, arra mindig
nagy a kereslet. ImponÀlna a h´lgynek. Tudja, n¢gynegyedes, k¢tszer nyolc¡temes
t¢ma a felsû szÂlamban, term¢szetesen dominÀns kit¢r¢ssel... A harmonizÀlÀst persze
bÁzza szakemberre.Ê N¢z, nem ¢rti, hogy most viccelek vagy megalÀzom. Nincs mÀs
hÀtra, meg kell sajnÀlnom: àJÂl van, barÀtom, most menjen sz¢pen haza, ¢s j´jj´n
vissza, ha felk¢sz¡lt.Ê
àM¢gis, mikor j´hetek?Ê
àNekem mindegy. AkÀr holnap.Ê
Udvariasan elk´sz´n, ¢s tÀvozik, de persze gyül´l, magÀban azt gondolja: àMinek
j´jjek el, Ãgyis megbuktatsz, te vadÀllat!Ê
A mÀsik eset m¢g rosszabb. Vagy nem is tudom. Mindenesetre r¢m¡letesebb. Term¢szetesen nû. Gondosan bodorÁtott, ticiÀnv´r´s s´r¢ny, v¢kony trikÂ, bû, oldalt felvÀgott, fekete selyemszoknya, ha le¡l ä mÀrpedig nagyon is hatÀrozottan le¡l ä, kivillan testszÁnü harisnyÀba bÃjtatott lÀba. Izmos lÀb, mi tagadÀs. A trikÂt szinte sz¢tveti
virgoncka keble. RitkÀsan ¡ltetett, aprÂ szemü, hegyes fogsor: fenyegetû gy´ngy´k.
MeggyszÁn szÀj; nem, ez nem szÀj, ez ajak. M¢gpedig m¢h csÁpte. A szem¡vege legalÀbb negyvenezer forint. Remek bûrtÀska, bûrcipû. Gazdagok a sz¡lûk. Szemtelen,
hetyke kis jelens¢g, szemtelen a cs´cse, a dereka, a tÀncos lÀba, szemtelen a g´mb´lyü
seggecsk¢je is. MÀr publikÀl. Kisebb cikkeket, de m¢gis. Tudja, hogy tudom, hogy
publikÀl, de a vilÀg¢rt sem hoznÀ szÂba. Az Ãgynevezett Ph.D. tanulmÀnyÀn dolgozik
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ä olyan mÂdi ez nÀlunk mostansÀg, akÀr boldogabb vid¢keken a nouvelle cuisine. Nem
tagadhatÂ, hogy n¢mileg ´nÀllÂ elme, mÀr amennyire egy nû az lehet, de, mint kortÀrsai t´bbs¢ge, karrierista, ez¢rt hÀt Ãgy tesz, mintha az ¢n tudomÀnyos tanÀcsaim
n¢lk¡l egy l¢p¢st sem tudna elûretipegni a pÀlya r´g´s ÃtjÀn. Vagy jÂl hatna a nevem
az egyik ajÀnlÀsban. Vagy ´szt´ndÁjra feni fogacskÀit. Tudom is ¢n. Meg persze szeret
jÀtszani. EzÃttal velem. Mondom, nû. RÀm villantja szem¢t. Istenem, segÁts: rÀm emeli
s´t¢tk¢k, hosszÃ pillÀjÃ, csodÀlatos t¡krü szem¢t.
àTudja, professzor Ãr, azt szeretn¢m, ha a maga irÀnyÁtÀsa alatt dolgozhatn¢k, egyszÂval arra k¢rem, adjon t¢mÀt a disszertÀciÂmhoz!Ê
Egyenesen a szemembe n¢z, f¢lig nyitott ajkÀban nedvesen csillognak a fogai. Hirtelen eszembe jut, hogy t´bbsz´r is lÀttam egy¡tt BoltÀnszkival. A k´nyvtÀrban vagy
az utcÀn. NetÀn egy koncerten? Idegesen rÀgyÃjtok.
àN¢zze, ¢n nem adhatok t¢mÀt magÀnak. Maga el¢gg¢ ´nÀllÂ elme; ha jÂl tudom,
remek¡l olvas n¢met¡l ¢s franciÀul, ¢s ami m¢g fontosabb, el¢g erûs a filozÂfiai ¢rdeklûd¢se. Ez ritkasÀg a mi tudomÀnyunkban. °s m¢g unikÀlisabb jelens¢g a h´lgyek
k´r¢ben. EgyszÂval, magÀnak nincs sz¡ks¢ge rÀm...Ê Az utolsÂ mondat kiss¢ keserüre
siker¡l, sz¢gyenemben ´sszecsikordulnak a fogaim. Gyorsan korrigÀlok: àHa mÀr
mindenÀron akar valamit tûlem, akkor azt ajÀnlom, menjen neki AdornÂnak. Ves¢zze
ki a Beethoven k¢sei stÁlusÀrÂl Árott essz¢j¢t. Meg a Missa-tanulmÀnyt. Menjen neki!
Persze ne Ãgy, mint az a v¢n marha Palotay.Ê
Cinkosan ´sszenevet¡nk. àEgyszÂval: dolgozzon ´nÀllÂan.Ê
Megcser¢li a lÀbÀt. Megint sziszeg a harisnya. àK´sz´n´m az ´tletet, de megÁt¢l¢sem
szerint Adorno mÀr amÃgy is pÀssz¢. °s nekem minden vÀgyam, hogy a professzor
Ãr alatt dolgozhassak...Ê Az àalattÊ szÂt megnyomja, ez mÀr ijeszt ¢s egyben undorÁt,
sût szorongÀssal t´lt el. Ugyanakkor felhev¡l´k. KorÀbban azt mondtam, hogy kihalt
belûlem a nemi vÀgy, nos hÀt ez hazugsÀg volt, rÃt hazugsÀg. Hogy mekkora, az most
lÀtszik igazÀn. A szÀm kiszÀrad, kezem remeg, most, akÀr valami buta MÂricz-vadkan,
legszÁvesebben let¢pn¢m rÂla a szoknyÀt, pontosabban a fej¢re borÁtanÀm, ¢s azonnal
magam¢vÀ tenn¢m az ÁrÂasztalon, hogy h´r´gj´n, ¢s ¢gbe kapÀljanak fekete cipellûs
lÀbacskÀi.
àNem vagyok t¢makereskedû!Ê ä valÂban ¢n vagyok az, aki szinte habzÂ szÀjjal ezt
a mondatot ¡v´lti? Igen, igen, d´bbenten hallom, hogy miket rikÀcsolok: àHagyjanak
b¢k¢n! °s k¡l´n´sen maga, kicsik¢m! Menjen BoltÀnszki tanÀr Ãrhoz! Nekem nincs
t¢makeresked¢sem! Mi¢rt nem akarnak ´nÀllÂan dolgozni!? Mi¢rt rettegnek Ãgy a
szabadsÀgtÂl?! Menjen, hagyjon magamra! Menjen, k¢rem! Menjen!Ê
FelrÀngatom a sz¢kbûl, a kezemben ¢rzem l¡ktetûen forrÂ tenyer¢t. Kiss¢ riadt, de
az¢rt izgatja a helyzet. Egy¡tt remeg¡nk. Az ajtÂbÂl m¢g hetyk¢n visszan¢z. Okos kÁgyÂ. Eltiporni. ValÂban kom¢diÀzik?
HÀtrahanyatlom a sz¢kben. Felt¢pek egy fiÂkot, jÂl meghÃzom a benne lapulÂ
whiskys¡veget. Egy cigaretta. M¢g egy korty. Megt´rl´m a szem¡vegem. ºl´k. Hallom, hogy az egyik teremben valaki a KarnevÀlt gyakorolja. Lassan megnyugszom. Farkasszemet n¢zek a falon f¡ggû Beethoven-metszettel. Nevets¢ges zsenifej. A szempÀr
az ¢gre vetve, a hajzat legalÀbb olyan eszelûs, mint a Hammerklavier zÀrÂt¢tele. Fiatal
korÀban persze m¢g istenÁtette a nûket. Az Erdûdyk, a Brunswickok, a BrentanÂk, a
parf¡m´s mÁderben szonÀtÀzÂ grÂfkisasszonyok. De a v¢g¢n csak kurvÀkhoz jÀrt.
Igen, a kurvÀk...
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çm elûbb m¢g KÀtyÀrÂl kell besz¢lnem.
KÀtya, mint a neve is mutatja, orosz szÀrmazÀsÃ. Apja a megszÀllÂ hadsereg egyik tisztjek¢nt Budapesten harcolt 1956-ban, hogy aztÀn sÃlyos t¡dûl´v¢ssel nyomja a kÂrhÀzi
Àgyat hat hÂnapon Àt. UtÂkezel¢sre a MÀtrÀba ment egy gyÂgy¡d¡lûbe. Itt ismerkedett meg orvosnûj¢vel, k¢sûbbi feles¢g¢vel. Igazi reg¢nyes, szÁvhezszÂlÂ t´rt¢net volt,
szerelem elsû lÀtÀsra, holdf¢nyes est¢k az ¡d¡lû teraszÀn, k´nnyÀradatba fulladÂ orosz
vallomÀsok, ¢s Ágy tovÀbb. Mindezt mindenekelûtt a feles¢gemtûl tudom, aki akkoriban egyetemi gyakorlaton tartÂzkodott a szanatÂriumban, s Ágy akaratlanul is tanÃja
lett a lÀbadozÂ orosz tiszt ¢s a magyar t¡dûgyÂgyÀsznû romÀncÀnak. AztÀn ¢n is megismerkedtem vel¡k. Mit mondjak, zavarbaejtû pÀrt alkottak. Szerelm¡k kisugÀrzÀsÀnak, ha jÂl sejtem, senki halandÂ nem Àllhatott ellen, ¢s ez kiss¢ fesz¢lyezûen hatott.
Itt volt ez a remek k¡lsejü emberpÀr, arcukra minden pillanatban ki¡lt a beteljes¡lt
boldogsÀg, a szinte tÃlvilÀgi ´sszetartozÀs r¢v¡lete. Sosem hittem a szerelem megvÀltÂ
erej¢ben, de ezÃttal k¢nytelen voltam legalÀbbis felf¡ggeszteni ÀllÀspontomat. °s ha
jÂl belegondolok, be kell vallanom, kettûs¡k lÀtvÀnya bizonyosan hozzÀsegÁtett egyik
fontos fiatalkori essz¢m megfogalmazÀsÀhoz, amelyben a Verdi-operÀk szerelmi duettjeit elemeztem. °s persze, mint mÀr mondtam, fesz¢lyezûleg hatott reg¢ny¡k. Akaratlanul is tanÃja lettem olyasvalaminek, aminek semmik¢ppen sem kÁvÀntam tanÃja
lenni.
Csak a gyerek hiÀnyzott. °vekig vÀgytak rÀ, mindhiÀba. AztÀn 196...-ban v¢gre
megsz¡letett KÀtya. Nem sokÀig ´r¡lhettek neki. Hamarosan kider¡lt, hogy Dmitrijnek a l´v¢s k´vetkezt¢ben kifejlûd´tt t¡dûrÀkja operÀlhatatlan. Feles¢ge egy h¢ttel
volt hajlandÂ tÃl¢lni f¢rje temet¢s¢t. Orvosnûk¢nt k´nnyen juthatott gyorsan ´lû m¢reghez. NyÀr volt, rekkenû meleg, a kislÀny MoszkvÀban nyaralt, az anyÀt egy h¢t mÃlva talÀltÀk meg a lakÀsban, nem r¢szletezem, milyen Àllapotban. BÃcsÃlevel¢ben a feles¢gemre bÁzta a gyermeket, de az ¢vek sorÀn KÀtya egyre inkÀbb az ¢n kezem k´z¢
ker¡lt.
SzÂval KÀtya hozzÀnk ker¡lt, voltak¢ppen mi nevelt¡k fel. °n kezeltem ´r´ks¢g¢t,
ami meglepû mÂdon el¢g tetemes volt: a takar¢kbet¢tk´nyveken kÁv¡l a kislÀnyra maradt a hatalmas, ragyogÂan berendezett lakÀs (k¢sûbb rÀadÀsk¢nt egyik nagyn¢nj¢tûl
´r´k´lt m¢g egy aprÂ garzont a Hold utcÀban), benne a csodÀlatosan puha hangÃ
r´vid Pleyel zongora.
TehÀt hozzÀnk ker¡lt, de nem sok ´r´met hozott a hÀzra. Mit is mondhatn¢k? Minden olyan banÀlisan alakult, mintha nem is t´rt¢nhetett volna mÀsk¢nt, ¢s talÀn ez
volt a legkietlenebb az eg¢szben. Eszter lÀnyom csÃnya volt, KÀtya hÂdÁtÂan sz¢p ¢s
izgalmas kamasszÀ serd¡lt. Enyhe akcentusa csak fokozta erotikus vonzerej¢t. LÀnyomnak, ¢s Ágy term¢szetesen feles¢gemnek is, valÂdi kÁnokat okozott, ha az akkor
beindÁtott p¢nteki est¢lyeken ä jour fix! ä minden f¢rfi az orosz sz¢ps¢g k´r¡l ny¡zsg´tt, Eszterre meg jÂformÀn ¡gyet sem vetett senki. Ami f´l´tt¢bb kÁnos volt, hiszen
az elsû p¢ntek est¢t ¢ppen a lÀnyom sz¡let¢snapja alkalmÀbÂl rendezt¡k.
Magam kev¢sb¢ szenvedtem meg ezt a t´rt¢netet. Feltehetûen engem is lenyüg´z´tt KÀtya szem¢lyis¢ge. Azt gondoltam, egy helyett most k¢t lÀnyom van, a mÀsodikat
ingyen kaptam, mintegy kegyelembûl. Az egyik sikeres, a mÀsik nem. A sikeres majd
magÀhoz hasonÁtja a sikertelent, Ágy v¢g¡l Eszter is jÂl jÀr. TalÀn ezt gondoltam akkoriban. TalÀn mÀst. Nem tudom. Lehet, hogy mindez ´nv¢delem volt csupÀn. Nem
tudom. °s ma mÀr egyre kev¢sb¢ tudom.
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°s aztÀn felkamaszodott a fiam is. Beleszeretett a folyton elûtte villogÂ KÀtyÀba, nem
is t´rt¢nhetett mÀsk¢nt. Egyszer a feles¢gem ä ÀllÁtÂlag v¢letlen¡l ä rosszkor nyitott
be KÀtya szobÀjÀba; ott fek¡dtek ´sszeborulva, a k¢jtûl Àlomittasan, meztelen¡l. A lemezjÀtszÂn Zerlina ¢nekelt. Hogy ki volt a àcsÀbÁtÂÊ, nem kutatta senki: az akkor mÀr
nagykorÃ KÀtya bek´lt´z´tt sz¡lei lakÀsÀba. A fiam disszidÀlt, most elsû fagottos a
hamburgi rÀdiÂzenekarnÀl. A feles¢gem ekkor hatÀrozta el, hogy feladja praxisÀt, ¢s
ezentÃl kizÀrÂlag gyÂgytornÀt oktat az egyik f´ldszinti szobÀban. Eszter sÁrt, ha jÂl eml¢kszem. Veron nem szÂlt semmit. SegÁtett KÀtyÀnak a csomagolÀsban. Rien de plus
naturel.
EgyszÂval: nagy, mondhatni alapvetû, mÀs szempontbÂl Ãgynevezett tragikus vÀltozÀsok minden vonalon; ¢s m¢gis: mindig Ãgy v¢ltem, hogy mindez k´znapi ¢s ez¢rt
v¢gtelen¡l unalmas. A fiam elment, nem bÀnkÂdtam utÀna, hiszen a szÁvem m¢ly¢n
igazat adtam neki. Hamburgban boldog lett, mÀr amennyire boldog lehet bÀrki is.
¹t¢vente ha lÀtom. Eszter majdcsak talÀl valakit ä gondoltam akkor.
Felejthetetlen dalest¢k p¢nteken: a kamaszos sz¢ps¢ge telj¢ben virÀgzÂ KÀtya, r´vidre nyÁrt fiÃs hajjal, enyh¢n kancsalÁtÂ fekete szemmel, bÀmulatos, a legjobb szalonban varratott selyemruhÀjÀban a zongora elûtt, a kÁs¢retet ä olykor megvonaglÂ arccal,
de t´k¢letes ujjrenddel ä minden esetben Eszter lÀnyom lÀtta el. Titokban talÀn azt
rem¢lte, hogy KÀtya sugÀrzÀsa erotikus f¢nnyel vonja be ût is, ami ä mint k¢sûbb v¢letlen¡l kider¡lt ä nem volt teljesen s¡letlen elk¢pzel¢s. Vagy szenvedni akart, k´zszeml¢re tenni esendûs¢g¢t. Nem tudom. K¡l´n´s pÀrt alkottak, annyi bizonyos.
KÀtya mindig bizonytalanul kezdett. T´bbnyire romantikusokat adtak elû, Brahmsot, Schumannt ¢s k´z´s kedvenc¡nket, a t¢bolyult Hugo Wolfot. SzÂval KÀtya bizonytalanul kezdett, olykor rÀadÀsul hamisan, de aztÀn egyre jobban magÀhoz ragadta a
gyeplût. TalÀn nem tÃlzÀs, ha Ágy fejezem ki magam, ugyanis elûadÀsÀban volt valami
k¢rlelhetetlens¢g. Ha hanggal nem gyûzte is mindig, szÁn¢szi jÀt¢kÀval, szeme villanÀsaival, keble hullÀmzÀsÀval, fel-felrebbenû kez¢vel, aprÂ lÀbmozdulataival, elûrel¢p¢seivel, megtorpanÀsaival n¢ha f¢lelmetesen meggyûzû hatÀst keltett. Kicsit Ãgy ¢nekelt, mint Natasa Rosztova ä a lelk¢bûl, sozusagen. De ami ebbûl az ¢nekbûl kisugÀrzott
ä ¢s ebben f´l´tt¢bb elt¢rt NatasÀtÂl ä, ez a dalokban megformÀlt l¢gk´r nem az elsû
bÀlozÂ voltak¢ppen testetlen, m¢g senki megfoghatÂ szem¢lyre nem vonatkozÂ ¢rz¡lete volt; mÀsk¢pp fogalmazva, ez nem annak a kicsit bÂdÁtÂ, kicsit andalÁtÂ, kicsit perzselû, de kicsit m¢gis fel¡letes, pezsgûbubor¢k-szerü szerelemnek a l¢gk´re volt, amit
Natasa bÀtyja, Nyikolaj Rosztov ¢rzett a sz¡lûi hÀzban, mikor csapattest¢tûl hazaj´tt
a karÀcsonyi ¡nnepekre: àRagadd meg a boldogsÀg pillanatÀt, szeress, ¢s szerettesd
meg tenmagadat is!Ê Nem, boldogsÀgrÂl itt szÂ sem lehetett, ez erotika volt, sÃlyos,
f¡st´s, felkavarÂ ¢rz¢kis¢g. Persze ezzel nem akarom azt mondani, hogy a kettû, mÀrmint a boldogsÀg ¢s az ¢rz¢kis¢g felt¢tlen¡l kizÀrja egymÀst. De KÀtya ¢nekl¢s¢ben
minden erotikussÀ vÀltozott. Amikor p¢ldÀul Brahms talÀn legkeserübb dalÀt ¢nekelte, akkor az àO Tod, o Tod, wie bitter bist du!Ê sz´vegü, rezignÀltan k¢ts¢gbeesett felkiÀltÀs
is valahogy csÀbÁtÂan hatott, a halÀl ekkor nem keserü volt, hanem ¢ppens¢ggel às¡ssÊ,
vagyis ¢des. KÀtya, mint minden kamasz, a keres¢s ÀllapotÀban ¢lt, m¢g Ãton volt, Àm
ez az Ãt megfoghatÂ volt, tapinthatÂ, szagolhatÂ, ha szabad Ágy kifejezni magam. Ez
az Ãt egy¢rtelmüen a mÀsik f¢rfihoz vezetett. SzÀnd¢kosan mondom ilyen k¢t¢rtelmüen. Mert e vÀgyakozÀsnak, ha egyÀltalÀn annak nevezhetû, mindig valami el¢rhetetlen, mindig a mÀsvalaki volt a c¢lja, ugyanakkor minden alkalommal m¢gis el¢rt
valakihez, de amikor c¢lba talÀlt, azonnal mÀr a k´vetkezûre tÀmadt kedve. Vagyis
tulajdonk¢ppen senkiben sem lelt ´r´met. Ez¢rt aztÀn ´nmagÀban sem.
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°s a f¢rfiak sem ¢rezhett¢k mÀsk¢nt. AkÀr a mitolÂgiai IxiÂn, mikor KÀtyÀt ´lelt¢k,
k´dk¢pet ´leltek voltak¢ppen, fantomot, aki ÃgyszÂlvÀn folytonosan tovagûz´lg´tt,
kigomolygott karjukbÂl, hogy Àtlebegjen egy mÀsikhoz, ¢s innen aztÀn megint tovÀbb.
Vagy Hel¢na volt KÀtya, az egyiptomi Hel¢na, aki a titkos mÁtosz szerint a maga testi
valÂjÀban soha nem jÀrt TrÂjÀban, csak k´dk¢pk¢nt hevert PÀrisz ¢s a t´bbi trÂjai vit¢z
karjÀban, ¢s a hÀborÃ iszonyatos tÁz ¢ve alatt Th¢bÀban ¢lt MenelaoszÀra vÀrakozva
hüs¢gesen? A hasonlat persze f¢lrevezetû, mert KÀtya senkire sem vÀrakozott; egyÀltalÀn a vÀrakozÀs mint ¢lethelyzet t´k¢letesen ismeretlen volt szÀmÀra. InkÀbb olyan
Hel¢na volt û, aki egyszerre volt k´dk¢p ¢s valÂsÀg, vagyis valÂsÀgos ¢s valÂszÁnütlen
egyidejüleg. Feltehetûen ´nmaga szÀmÀra is. Vagy a Hegel FenomenolÂgiÀjÀban szereplû sz¢pl¢lek volt KÀtya, akibûl, Ãgymond, hiÀnyzik a k¡lsûv¢ vÀlÀs ereje, az az erû,
hogy dologgÀ vÀltoztassa magÀt, ¢s ekk¢nt elviselje a l¢tet, ¢s aki ez¢rt elhamvad magÀban, ¢s szertefoszlik, mint alaktalan pÀra? Vagy m¢gis inkÀbb... De nem, csak fecsegek; nem tudom, ezt sem tudom, vagy pontatlanul tudom.
Nem tudom megfejteni a r¢gi KÀtyÀt.
7
Az Ãj mÀr sokkal egyszerübb k¢plet. ElfoglalvÀn sz¡lei lakÀsÀt, n¢hÀny hÂnap l¢zeng¢s
¢s gyakori rendûrs¢gi r¢szv¢tellel tarkÁtott z¡ll¢s utÀn azonnal tÀrgyat keresett gomolygÂ szem¢lyis¢g¢nek; most, Kierkegaard-t id¢zve, k¢ts¢gbeesetten ´nmaga akart
lenni; mintegy kitermelve magÀban a k¡lsûv¢ vÀlÀs erej¢t, minden erûvel azon volt,
hogy ä sozusagen ä megvalÂsÁtsa ´nmagÀt. Ez a tÀrgy az opera volt. KÀtya Ãgy d´nt´tt,
hogy opera¢nekesnû lesz. N¢hÀny hÂnapig egyik vid¢ki szÁnhÀzunkban l¢pett fel meglepûen nagy sikerrel, aztÀn k¡lf´ldre utazott egy olasz impresszÀriÂ tÀrsasÀgÀban.
Az operaszÁnpad vÀlasztÀsa t´k¢letesen t¢ves elhatÀrozÀs volt. Mikor dalokat ¢nekelt, vagy egyÀltalÀn csak ¢nekelt, inkognitÂs szem¢lye egy pillanatra sem kristÀlyosodott ki, ¢s erre nem is volt sz¡ks¢ge, hiszen ¢ppen ez az eld´ntetlens¢g volt oly
vonzÂ, nemcsak erotikus ¢rtelemben. Az operaszÁnpadon KÀtya szem¢lyis¢g¢nek varÀzsos eld´ntetlens¢ge eld´nt´tt lett; egy operaszerepben, ¢ppen mert szerep, vagyis
megformÀlt eg¢sz, a szem¢lyis¢gnek hatÀrozott k´rvonalakat kell ´ltenie, az inkognitÂs dereng¢s itt bün, melyet a n¢zûk hibak¢nt, a karakterformÀlÀs hiÀnyossÀgak¢nt
¢rz¢kelnek. RÀadÀsul KÀtya finom irÂniÀja, amelytûl m¢g az ´nirÂnia sem volt idegen,
hasznÀlhatatlannÀ vÀlt, semmiv¢ foszlott. Amikor, mintegy magÀnemberk¢nt, dalokat
¢nekelt, akkor minden esetben csipetnyi irÂniÀval füszerezte elûadÀsÀt, tÀvolsÀgtartÀsa izgalmassÀ tette azt a distanciÀt, amely k´zte ¢s a dal k´z´tt fesz¡lt. çm az operaszÁnpadon, n¢hÀny elhanyagolhatÂ szÀmÃ kiv¢teltûl eltekintve, nem lehets¢ges ironikusan eltÀvolodni a szereptûl. Az ilyesfajta elidegenÁt¢s lerombolja azt az illÃziÂt, amely
mind a mai napig e müfaj talÀn legfûbb ¢ltetû eleme. R´vidre fogva: az operaszÁnpadon KÀtya civil lett.
A bukÀs nem maradt el. N¢hÀny, kisebb n¢metorszÀgi dalszÁnhÀzakban elt´lt´tt
¢vad utÀn maga az olasz impresszÀriÂ is rÀd´bbent, hogy a szÂ minden ¢rtelm¢ben
rossz vÀsÀrt csinÀlt. BanÀlis t´rt¢net, ¢s folytatÀsa sem alakult mÀsk¢nt: amolyan olaszos hûfokÃ jelenetek az ´lt´zûkben ¢s a k¡l´nf¢le szÀllodÀkban, n¢hÀny ´sszet´rt hamutartÂ vagy borospohÀr, egy tÀny¢r spaghetti ai quatro formaggi a falon, egy cselvÁgjÀt¢k szÀnalmas rekvizitumai; el¢g az hozzÀ, hogy KÀtya hamarosan egyed¡l folytatta
n¢metorszÀgi pÀlyÀjÀt.
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AkkortÀjt sok levelet kaptam tûle, melyek csak Ãgy duzzadtak a koll¢gÀkra vonatkozÂ keserü panaszoktÂl. Ekkor lÀttam, hogy elj´tt a v¢g kezdete; tapasztalatom szerint ugyanis, ha egy fiatal müv¢sz egyszerre csak a pÀlyatÀrsakat okolja kudarcai¢rt,
akkor lend¡lete megt´rt, szellemi ´nÀllÂsÀga tünûben, elindult a ki¢g¢s folyamata, ¢s
lassan kezd alkalmatlannÀ vÀlni hivatÀsa bet´lt¢s¢re. Persze, gondolom, KÀtya okosabb ¢s ¢rz¢kenyebb volt annÀl, semhogy ne ¢rz¢kelje egyre szaporodÂ kudarcainak
m¢lyebb okÀt. Neh¢z helyzetben lehetett. Hiszen nyilvÀnvalÂan tudta, hogy àtehets¢gesÊ, hogy sok tekintetben messze f´l´tte Àll koll¢gÀinak. °s pÀlyÀjÀt m¢gsem kÁs¢rte
siker. Nincs gy´trûbb Àllapot, mint mikor egy tagadhatatlanul erûs tehets¢g ¢s szem¢lyis¢g nem talÀlja meg a maga legsajÀtabb kifejez¢si ter¡let¢t, azt a szf¢rÀt, ahol minden mozdulata term¢szetesnek hat. °s KÀtyÀval pontosan Ágy Àllt a dolog. Müfaj n¢lk¡li müv¢sz volt, mondhatnÀm n¢mileg poentÁrozva. Akkor hÀt tehets¢ges volt-e valÂban? Vajon nem a tehets¢g egyik conditio sine qua nonja, hogy pontosan tudjuk, mely
müfaj felel meg legjobban k¢pess¢geinknek? MÀig sem tudom a vÀlaszt.
K¢sûbb vÀratlanul szerelmes lett. HosszÃ, meglehetûsen banÀlis lev¢lben tudÂsÁtott
errûl. Szerelme, àBaden-W¡rttemberg legjobb OzminjaÊ, k¢tgyermekes csalÀdapa,
akinek, mint k¢sûbb kider¡lt, esze ÀgÀban sem volt, hogy a nÀlÀnal legalÀbb hÃsz ¢vvel
fiatalabb KÀtya kedv¢¢rt elhagyja a szÂ minden ¢rtelm¢ben jÂl berendezett polgÀri
otthonÀt. A lev¢lbûl kihullÂ f¢nyk¢pen egy fÀradt, erûsen korosodÂ, ki¢gett basszista
arcÀval n¢zhettem farkasszemet; az ominÂzus jelmezturbÀnt ¢s t´r´k´s szakÀllt kiv¢ve
akÀrha magamat lÀttam volna a fotÂn. Ez ijesztûen hatott. RÀadÀsul KÀtya akkoriban
Árt leveleit valamif¢le nyÃlÂs szentimentalizmus cukrozta. Minduntalan àöjjÀsz¡let¢srûlÊ, tovÀbbÀ àMegvÀltÀsrÂlÊ, lelki àFeltÀmadÀsrÂlÊ meg àdolgos, tartalmas K´z´s J´vûrûlÊ ¢s egy¢b, mondjuk Ágy, tolsztojÀnus ideÀkrÂl Àradozott, mik´zben jÂmagam
csak sivÀr k¢jvÀgyat tudtam kiolvasni az operaturbÀnos f¢rfinak a vaku miatt piroslÂ
f¢nyk¢pszem¢bûl. Ezt persze eltitkoltam KÀtya elûl. VÀlaszleveleimben, bÀr n¢mik¢pp
Âvtam attÂl, hogy egy csalÀdos emberhez k´sse j´vûj¢t (magam kisbetüvel Ártam a
szÂt), az¢rt kifejeztem ´r´m´met, hogy v¢gre boldognak tudhatom. EgyszÂval: hosszÃ
¢s ûszint¢n szÂlva igencsak unalmas leveleket k¡ldtem KÀtyÀnak. Nem is igen vette a
fÀradsÀgot, hogy vÀlaszoljon.
AztÀn ä talÀn f¢l ¢v telhetett el ä a k´vetkezû kurta sorokat hozta a posta: àAljasul
megcsaltÀk testemet, lelkemet. Tartson meg jÂ eml¢kezet¢ben. A lakÀsokkal meg a
p¢nzzel rendelkezzen tetsz¢se szerint. Szeretû lÀnya, KÀtya.Ê Egy pillanatig sem vettem komolyan ezt a àbÃcsÃleveletÊ. Szerelmi csalÂdÀs, majd elmÃlik. BanÀlis t´rt¢net
volt, mi tagadÀs. Mindenesetre a folyÂszÀmlÀjÀrÂl ezer dollÀrt utaltattam Àt a r¢sz¢re.
Legk´zelebbi level¢t JaltÀbÂl cÁmezte, orosz lelke nyilvÀn Ãgy gondolta, hogy a vÀlsÀg utÀn e tÀjon a legstÁlszerübb a àfelejt¢sÊ. àMÀr jÂl vagyok, ami annyit jelent, ¢lek.
BocsÀsson meg, ha r´vid vagyok, tegnap temett¢k el a kisfiamatÊ ä n¢hÀny mÀs mondat tÀrsasÀgÀban ennyi Àllt a lev¢lk¢ben. Vajon tudta-e Ozminunk, hogy anyÀvÀ tette
KÀtyÀt? N¢hÀny jelbûl arra k´vetkeztettem, hogy KÀtya titokban tartotta a dolgot. °s
ha tudta, ugyan mit tehetett volna? Mondom, k´zhelyes t´rt¢net volt, minden Ãgy
alakult, ahogy az megszokott, ¢s nem is alakulhatott mÀsk¢nt.
Egy napon, ¢ppoly vÀratlanul, mik¢nt tÀvozott, KÀtya ism¢t megjelent fûvÀrosunkban. MÀr aznap ¢jjel ott voltam nÀla. °s azÂta rendszeresen feljÀrok, hetente
t´bbsz´r is.
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KÀtya ijesztûen megvÀltozott. E vÀltozÀs mindenekelûtt a test¢t ¢rintette. Egykor pompÀzatos alakja elnehezedett; feltehetûen a N¢metorszÀgban m¢rt¢ktelen¡l fogyasztott
s´rtûl, kÂrosan elhÀjasodott ez a hajdan oly izgatÂ test. Haja hosszÃra nûtt, zsÁros f¡rtjei f¢s¡letlen¡l hullanak a nyakÀba. Olykor feket¢llik a k´rme. M¢g mindig ig¢nyesen
´lt´zk´dik, de drÀga, f´ldig leomlÂ ¢s kizÀrÂlag fekete selyembûl varratott ruhÀi ma
mÀr gyür´ttek, inkÀbb csak arra szolgÀlnak, hogy elrejts¢k sz¢tfolyÂ alakjÀt. Persze
arca ¢s k¡l´n´sen enyh¢n kancsalÁtÂ szeme m¢g most is sz¢p, pontosabban erotikus.
De Ãgy tünik, mÀr belefÀradt a f¢rfiakba. Napjai nagy r¢sz¢t a dÁvÀnyon hever¢szve
t´lti, akÀr k´v¢r cirmosunk, Magda macska. Az asztalon az Ãgynevezett zakuszki: sÂs
hering, sajt, uborka, vodka. A hangszÂrÂkbÂl valami opera szÂl, Mozart vagy Verdi,
esetleg Muszorgszkij. Wagner soha.
Amikor bel¢pek, ÀltalÀban a fenti k¢p fogad, vagyis KÀtya a dÁvÀnyon hever, szÂl a
zene, az asztalon harapnivalÂ. Ha ott van, ¢s szinte mindig ott tartÂzkodik, az ajtÂt
Kandra nyitja ki; û amolyan mindenes KÀtyÀnÀl; bevÀsÀrol, n¢ha fûz is, meg kell hagyni, remek¡l; tovÀbbÀ gondoskodik a mosÀsrÂl; cser¢li a lemezeket. De a takarÁtÀs mÀr
nem kenyere, Ágy aztÀn a sz¢kek alÂl minduntalan elûbukkan n¢hÀny elhÁzott pormacska. Rabszolgak¢nt imÀdja KÀtyÀt, aki a hÀta m´g´tt nyelvet ´lt rÀ, de ugyanakkor
a v¢gletekig kihasznÀlja. àKandruska, Ãgy inn¢k egy kis francia konyakotÊ, sÂhajtja
KÀtya ¢jjel egykor, ¢s Kandruska l¢lekszakadva taxiba vÀgja magÀt, hogy legalÀbb egy
palackot elûkerÁtsen àJekatyerina DmitrijevnaÊ szÀmÀra. ögy r¢mlik, az egyik r¢gi
p¢nteki est¢ly¡nk´n ismerte meg KÀtyÀt. AzÂta szinte semmit sem vÀltozott. Ha vannak ´r´k diÀkok, mi t´bb, Dosztojevszkij szerint l¢tezik az à´r´k f¢rjÊ tÁpusa, akkor
Kandra bÁzvÀst pÀlyÀzhatna az ´r´k k´nyvtÀros cÁm¢re. MÀs szerepben egyszerüen
elk¢pzelhetetlen. Nemr¢g mÃlt ´tven, szakÀlla mÀr ûsz¡l, nadrÀgja kit¢rdelt, cipûje
f¢lretaposott. Egyre erûsebb szem¡veget visel. çllÁtÂlag egyszer eljegyzett valakit, de
aztÀn a lÀnynak, Kandra denunciÀlÂ elûadÀsa szerint, valahogy siker¡lt àelmenek¡lnieÊ tûle, à¢s k¢pzelj¢k, ¢ppen akkor, amikor ´sszehasonlÁtÂ elemz¢snek vetettem alÀ
az Ulysses mindk¢t magyar fordÁtÀsÀban elûfordulÂ ¢gbekiÀltÂ hibÀkat!Ê. AzÂta egyed¡l ¢l.
ValÂszÁnüleg az egyik legmüveltebb ember, akivel valaha is talÀlkoztam. àTerm¢szetesen ismerik Karl Kraus jelszavÀtÊ, szokta mondani Kandra, àÏQual des Lebens ä
Lust des DenkensÎ, amivel t´k¢letesen egyet¢rtek, Àm pro domo, nem pusztÀn a rÁm kedv¢¢rt, Ágy mÂdosÁtottam: ÏQual des Lebens ä Lust des LesensÎÊ. JÂl megvÀlasztott mottÂ,
hiszen Kandra mindent elolvas, minden eurÂpai nyelven, mindenhez kommentÀrokat füz, ezek t´bbnyire igencsak ep¢sek. KÀtyÀval k¢pesek t´bb ÂrÀn Àt is szapulni egy
nagyszerü ÁrÂt, ha siker¡l f¡l´n csÁpni¡k valamely suta mondatÀt, tÀrgyi t¢ved¢s¢t.
Kandra k¢t filctollal dolgozik, hatalmas piros felkiÀltÂ- ¢s k¢k k¢rdûjelekkel lÀtja el
olvasmÀnyait, ez¢rt aztÀn ujjb´gye folyton a francia trikolÂr szÁneiben jÀtszik. Nemcsak mÀniÀkus olvasÂ, de szenved¢lyes felolvasÂ is; minden alkalmat megragad, hogy
felolvasson valami frissen lelt àbestiÀlis h¡lyes¢getÊ; ilyenkor felugrik, vadul hadonÀszik az ÃjsÀggal, ¢s legyûzve sz¡letett gÀtlÀsossÀgÀt ä àna, ezt hallgassÀk meg!Ê ä, udvariatlanul f¢lbeszakÁtja a k´r¡l´tte folyÂ besz¢lget¢st, hogy zengû hangon belecsapjon a felolvasÀsba. Ismerve e szenved¢ly¢t, Kandra elûszeretettel nevezi magÀt àfelfokozott CsebutikinnekÊ; ami egyr¢szt hÂdolat Csehovnak, de persze a f¢lig orosz KÀtyÀnak is. Gondolom, szerelmes bel¢, persze amÃgy Kandra-mÂd, vagyis gÀtlÀsosan,
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lompos mackÂt¡relemmel. JÂllehet ebben t¢vedhetek. çm annyi bizonyos, ¢s ebben
a kedves Karl Kraus N´rglerj¢nek rokona, hogy zs´rt´lûd¢s, dohogÀs, fanyalgÀs, gÀncsoskodÀs dolgÀban aligha akad bÀrki, aki KandrÀval felvehetn¢ a versenyt. Olyanok
egy¡tt KÀtyÀval, mint k¢t kopott varjÃ vagy inkÀbb varangyos b¢ka: szÀjukbÂl szakadatlanul csordogÀlnak a fekete ep¢vel telt mondatok, melyek eltÀvolÁthatatlan foltokkal borÁtanak be mindent. Bevallom, n¢ha ¢n is beÀllok e vartyogÂkÂrusba. GyertyÀkat
gyÃjtunk; gyorsan fogy a vodka, magunkba t´mj¡k a Kandra s¡t´tte bÀmulatos spenÂtos palacsintÀt, aztÀn az asztalra ker¡l a pezsgû. Egy palack, k¢t palack. KÀtya meg
¢n nekiszilajodunk, KandrÀnak mintha meg se kottyanna az ital, akÀrmennyit iszik,
soha nem rÃg be, mind´ssze egyre gyül´lk´dûbb, no meg szellemesebb lesz. àTararabumszti¢Ê, ¢nekli Csebutikin k¢pzelt intonÀciÂjÀval; àmindegyÊ, teszi hozzÀ, legyint,
¢s t´lt mindenkinek egy Ãjabb pohÀrral. írÂk ker¡lnek szÂba, karmesterek, ¢nekesek,
n¢ha m¢g festûk is. Senki nem Àllhat meg elûtt¡nk. A müv¢szet t´rt¢nete most nem
egy¢b kudarcos lÀzÀlomnÀl.
A harmadik palacknÀl Kandra belefog egy t´rt¢netbe: àK¢pzelj¢k, a k´nyvtÀrban
tavaly engem bÁztak meg az ¡nnepi besz¢d megtartÀsÀval. Nem lehetett kibÃjni, mÀr
mindenki sorra ker¡lt rajtam kÁv¡l. BehÁvat az igazgatÂ, ¢s azt mondja, n¢zze, Kandra,
nehogy valami r´vid, tÁzperces, amÃgy kutyafuttÀban ´sszecsapott szÂnoklatot tartson, ismerem a maga hajlamÀt a h¡ly¢sked¢sre, maga vilÀg¢let¢ben nagy bohÂc volt,
meg is lÀtszik az elûmenetel¢n; tudja, meg kell adni a nagy napnak kijÀrÂ tiszteletet,
a mÀrtÁrok, a pesti srÀcok, az oroszok, KÀdÀr meg BibÂ, ¢s Ágy tovÀbb, ¢s Ágy tovÀbb.
Besz¢l, besz¢l, ¢s ekkor hirtelen eszembe jut, hogy tizen´t ¢vvel ezelûtt ez a szellemileg
a v¢gletekig lez¡ll´tt, bÀr egykor k¢ts¢gkÁv¡l k¢pess¢ges f¢rfiÃ, ami ä unter uns gesagt
ä most annyit tesz, hogy mindig matematikai pontossÀggal tudta, hogy hÀrom lÀtszÂlag teljess¢ggel egyformÀn es¢lyes segg k´z¡l melyiket kell nyelv¢vel adorÀlnia, ¢s aki
ennek megfelelûen mÀr hÃsz ¢ve ¡li meg szûr¢n az igazgatÂi sz¢ket; summa: ez a biztos
pozÁciÂja ellen¢re folyton a nadrÀgjÀba csinÀlÂ f¢lgazember ä jelszava: Ïjobb f¢lni, mint
megijedni!Î ä szinte szÂrul szÂra ugyanezt mondta tizen´t, de lehet, hogy hÃsz ¢vvel
ezelûtt, csak akkor a november 7-i besz¢ddel kapcsolatban. Egy¢bk¢nt, mint bizonyÀra
tudjÀk, a magam r¢sz¢rûl je m'en fiche de november hetedike, rÀadÀsul nagy Ávben teszek oktÂber huszonharmadikÀra, sût m¢g ideszÀmÁthatjÀk Àprilis negyedik¢t is, egyszÂval nekem ¢des mindegy tous les trois, ahogy a tarokkozÂk mondjÀk. De ez az ÀllandÂsult igazgatÂ felbûszÁtett. Gondoltam magamban, ha egyszer erre vÀgytok, adok ¢n
nektek olyan terjedelmü, a nagy nap eml¢k¢hez ¢s jelentûs¢g¢hez oly m¢ltÂ besz¢det,
hogy belefeketedtek vagy -z´ld¡lt´k, as you like it. LegalÀbb k¢t h¢tig dolgoztam paszszionÀtus k¢jjel a sz´vegen. Elj´tt a pillanat, kiÀllok az emelv¢nyre, ¢s belefogok, vagyis
elkezdem olvasni a legk¡l´nf¢l¢bb forrÀsokbÂl ´sszepacsmagolt, legalÀbb nyolcvan
g¢pelt oldal terjedelmü besz¢demet, de mindezenk´zben ä megengedem, kiss¢ szadista bosszÃszomjjal ä arra nagyon is vigyÀzok, hogy a mÀr felolvasott lapokat mindig
az olvasatlanok alÀ tegyem, Ágy aztÀn m¢g a legelsû sorban ¡lû nagyfejüek sem tudjÀk
megjÂsolni, mennyi lehet m¢g hÀtra. Meresztgetik a szem¡ket, forgatjÀk a fej¡ket,
nyÃjtogatjÀk a nyakukat ä mindhiÀba. Olvasok, egy ÂrÀt, kettût, szakad rÂlam a vÁz,
de ugyanakkor mennyei k¢jekkel lÀtom, hogy a hallgatÂsÀg arcÀrÂl is ´mlik a verejt¢k,
a szemek kid¡llednek, a fejek kiv´r´s´dnek, a testek hullaszerüen elmerevednek, ÀltalÀnos guta¡t¢s ¢s totÀlis ´sszeroppanÀs fenyeget, az çltalÀnos Nem BÁrÀs, ahogy
Gombrowicz mondja; legjobb lenne eret vÀgni az eg¢sz termen, mÀr senki sem bÁrja,
de nincs mese, bÁrni kell tovÀbb, nincs segÁts¢g, bÁrni kell, ÀhÁtatos arccal v¢gig kell
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hallgatniuk a szÂnoklatot; rette sich, wer kann! Olvasok m¢g egy ÂrÀt, ´sszezagyvÀlok
mindent, megemlÁtem a RÀkosi-rendszer büneit, Rajk Ãjratemet¢s¢t, id¢zek SzÀsz B¢la k´nyv¢bûl, elûcitÀlom BibÂt, Acz¢l TamÀst, M¢rayt, Kuczka P¢tert, CsohÀny GabriellÀt, majdnem teljes eg¢sz¢ben elszavalom nemcsak a Piros a v¢r a pesti utcÀnt, de az
Egy mondat a zsarnoksÀgrÂlt is, aztÀn minden ´sszef¡gg¢s ¢s gÀtlÀs n¢lk¡l belevÀgok a
b´rt´nbûl szabadult Zelk ZoltÀntÂl a SirÀlyba, tovÀbbÀ HÀy Gyula rÀdiÂ¡zenet¢be; besz¢lek Bereirûl, AndicsrÂl, BiszkurÂl, D¢ry TiborrÂl, LukÀcsrÂl, VÀsÀrhelyirûl, Gimes
MiklÂsrÂl, Angyal IstvÀnrÂl, mindk¢t Sipos GyulÀrÂl, a pesti srÀcokrÂl, KÀdÀr sz´k¢s¢rûl, Dobi alkoholizmusÀrÂl meg a K´ztÀrsasÀg t¢ri ÀllÁtÂlagos kazamatÀkrÂl ¢s kÁnzÂkamrÀkrÂl; r¢szleteket k´zl´k az 1958. jÃnius 16-i idûjÀrÀs-jelent¢sbûl, valamint az
aznapi mozimüsorbÂl; aztÀn, an¢lk¡l naturellement, hogy a francia sz´veget lefordÁtanÀm, id¢zek Castoriadis, Camus ¢s Sartre idevÀgÂ cikkeibûl, szÂlok ekk¢nt a Les Temps
Modernes akkori ¢s k¢sûbbi belsû vitÀirÂl is; bevonom az elemz¢sbe Hannah Arendt
forradalom¢rtelmez¢s¢t is, mi sem term¢szetesebb, hogy angolul; de higgy¢k el,
mindezt Ágy, ahogy most mondom, ebben a sorrendben, vagyis teljesen k´vethetetlen¡l, fittyet hÀnyva minden k¡lsû vagy belsû logikÀnak, mik´zben term¢szetesen megragadom az alkalmat, hogy sort kerÁtsek az Ilkovics b¡f¢ eset¢re, Binda ûrnagy rejt¢lyes ´ngyilkossÀgÀra, no meg az çllatkert politikai okokbÂl t´rt¢nt bezÀrÀsÀra (nota
bene: ez utÂbbi teljesen magam sz¡lte adat, de gondoltam, belef¢r); a hÁres, nagy bÁrÂsÀgi ¡gyek mellett elûveszek olyan ismeretlen pereket is, mint a Havrila B¢lÀn¢ Sticker Katalin ¢s tÀrsai ellen lefolytatott eljÀrÀst, nem is besz¢lve a Wittner MÀria ¢s tÀrsai
elnevez¢sü ¡gydarabrÂl, ¢gbekiÀltÂ justizmordnak nevezem persze mindegyiket,
ek´zben jÂ szÂnokhoz m¢ltÂn eljÀtszom az ¡gyv¢det, elûadom az Ãgynevezett n¢pi
¡ln´k´k felhÀborÁtÂ k´z´ny¢t, sztentori hangon k´zl´m a bÁrÂ Át¢let¢t, egyszÂval bohÂckodom ¢s Ázetlenkedem szem¢rmetlen¡l; odÀig mer¢szkedem, hogy n¢mi kis elûdÃdolÀssal felid¢zem a PancsolÂ kislÀny cÁmü slÀgert, attÂl se riadva vissza, hogy e bugyuta dalt a hazug kÀdÀri konszolidÀciÂ egyik legparadigmatikusabb szellemi term¢k¢nek titulÀljam, de hÀt nem lehet belek´tni, senki nem szÂlhat egy szÂt sem, ha csak
azt nem kockÀztatja, hogy nevets¢gess¢ teszi magÀt, mindez m¢ltÂ ¢s igen aprÂl¢kos,
a legkisebb, lÀtszÂlag l¢nyegtelen mozzanatot is gÂrcsû alÀ vonÂ megeml¢kez¢s a nagy
naprÂl ¢s utÂhatÀsairÂl, semmi mÀs. MÀr hÀrom ¢s f¢l ÂrÀja tart a felolvasÀs, a talpam
parÀzslik a szük ¡nnepi k´lcs´ncipûben, Ãgy ¢rzem, ha nem dobnak rÀm egy k¢zigrÀnÀtot a n¢zûk soraibÂl, akkor elûbb-utÂbb beszÀllÁttatnak az elmeosztÀlyra, term¢szetesen a hallgatÂkkal egy¡tt: lesandÁtok az emelv¢nyrûl, lÀtom, hogy az elsû sorban
vergûdû igazgatÂmat a legkomolyabb v¢rtolulÀs fenyegeti, nemk¡l´nben a mellette
ÀjuldozÂ miniszt¢riumi kik¡ld´tteket, ekkor arra gondolok, megkegyelmezek neki ¢s
a teremben ¡lû t´bbieknek, meg persze magamnak is, ¢s elhagyom a hÀtral¢vû n¢gy
oldalt, amÃgy sem veszi ¢szre senki, de aztÀn feltÀmad bennem a Karinthy-f¢le °nke,
az a bizonyos rakoncÀtlan MÀrki, ¢s azt susogja a f¡lembe a sajÀt pimaszsÀgÀnak ´n¢lvezet¢tûl m¢z¢desss¢ ittasult hangon: ÏMost mÀr ne hagyd abba, most mÀr jÀrasd v¢gig vel¡k a kutyakopogÂst, hogyisne, most mÀr nem menek¡lhetnek, olvass csak tovÀbb, m¢g ha a v¢g¢n beleÀjulsz te magad isÎ, ¢s ¢n, mintegy lÀzÀlomban, de az utolsÂ
nyavalyÀs betüig v¢gigolvasom a sz´veget.Ê
Vinnyogva r´h´g¡nk. Se non ¢ vero ¢ ben trovato. Mell¢nyem hamufoltos, a k¢zelûm´n zsÁrpecs¢tek. Most rajtam a sor. Elmes¢lem, a k´ltû Vajda JÀnos egyik ÀlmÀt: a
v¢szjÂslÂan komor ¢g felhûi m´g¡l kibukkant egy hatalmas szûr´s k¢z, benne egy paprikÀs zsÁrtÂl v´r´slû roppant szafalÀd¢, mik´zben egy mennyd´rgû hang ezt kiÀltotta:

BÀn ZoltÀn AndrÀs: Egy unalmas t´rt¢net ã 1557

àZabÀld meg, zabÀld meg!Ê Elhallgatok. KÀtya ¢s Kandra valahova a semmibe n¢z.
Nincs sikerem. Sebaj. RÀcsapok az asztalra, m¢g egy pezsgût. A szobÀban vÀgni lehet
a f¡st´t ¢s az egyre alantasabb gondolatokat. MÀr nem is varangyok vagyunk, inkÀbb
emberszabÀsÃ patkÀnyok a lassan kilobbanÂ gyertyÀk bizonytalan f¢ny¢ben.
AztÀn az utcÀn valahogy majd elbotorkÀlok a taximegÀllÂig. Mozart l¢te puszta koholmÀny, Haydnt gyerekkorÀban agyonvert¢k a burgenlandi parasztok. Ki¢rek egy
t¢rre. Valamikor ismertem, Ãgy hÁvtÀk, KÀlvin t¢r. Egy kalapos ember gigerliskedik a
k´zep¢n. D¡hÁt ez a tÃl´lt´z´tt alak, aztÀn rÀj´v´k, hogy ¢n vagyok az. A hirtelen rÀm
t´rû halÀlf¢lelem egy tÀbla vizet csÃsztat az ingem alÀ.
V¢g¡l valahogy bemÀszom egy taxiba, a hosszÃ Ãt n¢mileg kijÂzanÁt; a sofûr buta
tarkÂja ´nm¢rs¢kletre int. BüntudattÂl ¢s verejt¢ktûl csatakos fejjel szÀllok ki a taxibÂl.
Van itt valaki?
Teljes a s´t¢t; hogy ne vegyenek ¢szre, meg se prÂbÀlok villanyt gyÃjtani, a kertre
nyÁlÂ teraszon Àt megyek be a dolgozÂszobÀmba; itt meg hiÀba kapcsolgatom, nem
gyullad ki a f¢ny. ºt´m, verem a kapcsolÂt, mindhiÀba. Ekkor vÀratlanul, gyertyÀval
a kez¢ben a feles¢gem fantomszerü, hÀlÂinges alakja jelenik meg az ajtÂban. KisvÀrtatva egy mÀsik, kiss¢ korpulensebb hÀlÂing tünik fel. Eszter lÀnyom az, nÀla is gyertya,
melynek imbolygÂ f¢ny¢ben lekvÀrp´ttyk¢nt v´r´slenek v¢resre kapart pattanÀsai.
Minden jel arra vall, hogy kettûs ûr¡l¢si jelenet kezdûdik. àçramsz¡net vanÊ, indÁtja
a duettet a r¢m¡lt mezzoszoprÀn, àMi van veled? R¢szeg vagy?Ê àMilyen szomorÃ az
arcod, apa! Milyen k¢ts¢gbeesett!Ê, egy terccel feljebb ekk¢nt kapcsolÂdik be a szoprÀn. Hogy l¢trej´jj´n a vÀgyott tercett, most molto adagio nekem kellene megzendÁtenem a bünbÀnÂ ûsz apÀt, a panaszos g-moll baritont, de ¢n hallgatok. Hogy ker¡lnek
ide ezek a gyertyÀk? Mintha ma mÀr lÀttam volna ûket valahol... A hÀlÂingek lebegnek
a k´nnyü huzatban. àHogy n¢zel ki, r¢szeg vagy, persze megint KÀtyÀnÀl voltÀl. Minek
jÀrsz oda, a te korodban ez m¢gsem illû, csak lealacsonyÁtod magad ezzel a nûszem¢llyel...Ê, folytatja a mezzo, ¢s ekkor egy terccel f´ljebb, un poco appassionato mÀr-mÀr
bel¢pne az esdeklû szoprÀn, amikor fel¡v´lt´k, de ez most a legkev¢sb¢ sem lento, m¢g
kev¢sb¢ cantabile, nem, ez egyszerüen valami tÃlvilÀgi ¡v´lt¢s. àHagyjatok! Hagyjatok
b¢k¢n! Takarodjatok! Ki innen! Ki innen!Ê °s egy eszelûs l¢legzettel elfÃjom mindk¢t
gyertyÀt. Szük´lve botorkÀlnak ki, rÀjuk csapom az ajtÂt. ¹nutÀlattÂl büzlû k´rt lihegek magam el¢ a s´t¢tben. LerÀngatom magamrÂl a ruhÀt, valahogy bemÀszom az
Àgyba; egy bû f¢lÂrÀn Àt oly m¢lyen alszom, akÀr Dosztojevszkij szerint a hajnali
vesszûfutÀsra Át¢ltek.
AztÀn felriadok, ¢s megint az ÀlmatlansÀg.

9
Az ilyen est¢k utÀn esk¡d´z´m, hogy soha t´bb¢ nem megyek KÀtyÀhoz, de term¢szetesen k¢t nap mÃlva mÀr ott vagyok megint. Ha kora d¢lutÀn ¢rkezem, nagy az
es¢ly, hogy egyed¡l talÀlom, Kandra ilyenkor m¢g c¢dulÀzik a k´nyvtÀrÀban. LegutÂbb is Ágy t´rt¢nt. A lakÀsba a sajÀt kulcsommal megyek be. A tÀgas nappaliban, KÀtya ÀllandÂ tartÂzkodÀsi hely¢n f¢lhomÀly, a vastag bÀrsonyf¡gg´ny´k behÃzva, csak
a szomsz¢d szoba nyitott ajtajÀn szivÀrog be n¢mi utcai f¢ny. KÀtya term¢szetesen vastag pÀrnÀk k´zt hever, kez¢ben a CD-jÀtszÂ tÀvirÀnyÁtÂja; az asztalon vodka, sajt; a
hangszÂrÂbÂl a Don Giovanni szÂl. MÀr legalÀbb egy tucat elûadÀsban megvan neki,
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de egyre vÀsÀrolja az Ãjabbakat. A lakÀsban mindenfel¢ kottÀk, lemezek ¢s k´nyvek
hevernek. EgyÀltalÀn: itt mindenbûl kisebb k¢szletek halmozÂdnak fel. Van nyolc Otello, ´t Falstaff, n¢gy A v¢gzet hatalma, kilenc Figaro, hat verziÂ a Beethoven-vonÂsn¢gyesekbûl, legalÀbb ´t teljes sorozat a Mozart-zongoraversenyekbûl, ¢s m¢g t´bb szÀz, ha
ugyan nem ezer k¡l´nf¢le lemez. ögy tudom, KÀtya hÀrom Gogol-´sszkiadÀssal rendelkezik. Bizonyos, hogy legalÀbb huszonk¢t rend fekete selyemruha lÂg a szekr¢nyben a hozzÀjuk illû fekete cipûkkel. Nem k¢rd¢s, hogy az alsÂnemüje is fekete. A
kamrÀban t´bb tucat vodka ¢s pezsgû. Konzervhegyek. Noha mindez korÀntsem az
elûrelÀtÀsrÂl, de sokkal inkÀbb a habzsolÀsi kedvrûl tanÃskodik. Ha jÂl tudom, m¢g
tart az ´r´ks¢ge, de n¢ha mÀr k¢nytelen kisebb fordÁtÀsokat is elvÀllalni. E munkÀkat
gyorsan, de fel¡letesen, gondatlanul v¢gzi, persze csak f¡ttyentenie kell, ¢s Kandruska
mÀr ugrik is, hogy kijavÁtsa a hibÀkat.
K´sz´n¢s helyett inger¡lt kit´r¢ssel fogad: àMagÀt soha nem idegesÁtette ez a Donna Anna?! Elviselhetetlen hiszt¢rika. °s persze titokban d¡h´ng az apjÀra, hogy a
munka dandÀrjÀnak elv¢gz¢se elûtt megugrasztotta az Àlarcos lovagot. A professzor
Ãr m¢g soha nem gondolt rÀ, hogy v¢gig az eg¢sz operÀban szinte izzik a kiel¢g¡letlens¢gtûl?! °s Elvira is r¢mes. Szerintem egyszerüen csÃnya nû, k´v¢rk¢s, pattanÀsos,
rÀadÀsul valÂszÁnüleg szem¡veges. Csak egy alkalomra kellett, akkor is s´t¢tben. Nem
csoda, hogy Don Giovanni menek¡l ettûl a folytonos abbandonata-traditore kotkodÀcsolÀstÂl. Zerlina az egyetlen ¢peszü nûszem¢ly az eg¢sz darabban. °s û aztÀn t¢nyleg
Àtkozottul csinos.Ê
àNe felejtsd el, KÀtya, hogy Zerlina parasztlÀny, mÁg a t´bbi nû nemesi szÀrmaz¢k.
Anna ¢s Elvira be van zÀrva az ÀriÀk ceremoniÀlis vilÀgÀba, Zerlina inkÀbb dalokat
¢nekel, mintsem ÀriÀkat, Ágy aztÀn sokkal szabadabb. Persze ez a szabadsÀg csak lÀtszÂlagos, pusztÀn dramaturgiai szabadsÀg.Ê
àNem, nem!Ê, kiÀltja KÀtya, ¢s az ¢rvel¢s szenved¢ly¢tûl mÀr-mÀr fel¡l a dÁvÀnyon,
de aztÀn ¢szbe kap, ¢s lustÀn visszahanyatlik pÀrnÀi k´z¢. àA vicc az, hogy ZerlinÀnak
t¢nyleg nem kell Don Giovanni! A La ci darem la mano jelenetben csak kac¢rkodik vele,
csak sz¢dÁti! Nem a kormÀnyzÂnÀl ¢s AnnÀnÀl, itt, ZerlinÀnÀl bukik meg a lovag!Ê
àJÂl van, jÂl van, lehet, hogy igazad van, de ne keverd ´ssze a valÂsÀgot az operaszÁnpaddal. Ne felejtsd el, hogy mindazt, amit mondasz ä ha tetszik, ha nem ä, m¢gis
csupÀn a zene dramaturgiÀjÀbÂl k´vetkezteted ki.Ê °rzem, hogy itt valami ellentmondÀsba keveredtem, de mivel KÀtya m¢gsem BoltÀnszki, bÁzom benne, hogy nem fogja
¢szrevenni. Mindenesetre gyorsan lezÀrom a t¢mÀt: àA müv¢szet ¢s a valÂsÀg vilÀga
k¢t vilÀg. Te meg mintha hajlamos lenn¢l eltekinteni ettûl.Ê Le¡l´k a dÁvÀnnyal szemk´zti fotelbe, iszom egy kupica vodkÀt, ¢s rÀgyÃjtok: àNa jÂ, el¢g az eszt¢tizÀlÀsbÂl.
InkÀbb besz¢lj¡nk rÂlad, kedvesem. Folyton heversz. Mi¢rt nem csinÀlsz semmit? így
nem lehet ¢lni, mÀtuska. A tested mÀr elnehezedett, elûbb-utÂbb elhÀjasodik a lelked
is. Meg aztÀn egyszer mÀr bÃcsÃt mondhatnÀl ennek az ´r´k´s feket¢nekÊ, ilyesmiket
papolok.
VÀlasz helyett KÀtya dÃdolni kezd: àEzt mÀr mondta, mondjon mÀst, ezt mÀr
mondta, mondjon mÀst is.Ê AztÀn megk¢rdi, hogy ugyan mit kellene csinÀlnia? Az
¢let c¢lja az ¢l¢s maga. EzenkÁv¡l mi¢rt kellene csinÀlni bÀrmit is?!
Erre a k¢rd¢sre valÂban nem tudom a vÀlaszt. R¢gebben talÀn tudtam. Vagy legalÀbbis azt k¢pzeltem, hogy tudom. Ma mÀr nem. Felhajtok m¢g egy pohÀrkÀval. AztÀn mÀssal prÂbÀlkozom:
àMi lesz, ha elfogy a p¢nzed?Ê
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àMajd igyekszem megint ´r´k´lni.Ê
àLegalÀbb ¢nekelhetn¢l n¢ha.Ê
Erre felvillan a szeme, ¢s azt mondja, rendben van, ¢nekelni fog, de csak akkor, ha
Eszter kÁs¢ri...
Ezen felhÀborodom: àMegtiltom ezt a gÃnyos hangot! Nincs jogod Ágy besz¢lni a
lÀnyomrÂl pusztÀn az¢rt, mert...!Ê De hogy mi¢rt is voltak¢ppen, azt mÀr nem tudom.
Vagyis tudom, hiszen nyilvÀnvalÂ, hogy a mondat Ágy folytatÂdik: àaz¢rt, mert csÃnyaÊ, csakhogy ezt nem merem kimondani.
KÀtya is felhev¡l, ¢s megk¢rdi, mit csinÀljon, ha egyszer gyül´li ûket. A lÀnyomat
is meg a feles¢gemet. àTudom, hogy ûk is gyül´lnek. Veron az egyetlen ¢p lelkü ember
abban a hÀzban. A maga ¢let¢t ûk tett¢k t´nkre, a lÀnya meg a feles¢ge, mindenekelûtt
a feles¢ge! Kik ezek voltak¢ppen? Senkik ¢s semmik! Ha eltünn¢nek a f´ld szÁn¢rûl,
¢szre sem venn¢ senki. ýk csak a maga r¢v¢n ¢lnek! T´nkretett¢k az ¢let¢t!Ê
àHa mÀr, akkor inkÀbb fordÁtvaÊ, mondom csendesen.
Ugyan mi¢rt besz¢lek Ágy, mondja m¢g emeltebb hangon, mi¢rt vÀdolom magam?
Mintha û, KÀtya nem venn¢ ¢szre, hogy az utÂbbi idûben egyre csak fogyok. Beesett
az arcom, f¢nytelen a tekintetem. LÀtja, hogy beteg vagyok, talÀn sÃlyosan beteg, ¢s
a csalÀdom egy l¢p¢st sem tesz a gyÂgyulÀsom¢rt. àTalÀn ¢szre sem veszik!Ê Ezt mÀr
szinte rikÀcsolva mondja. Felpattan a dÁvÀnyrÂl. VÀllkendûje lecsÃszik a f´ldre. HadonÀszik.
àºlj le, KÀtya. ValÂ igaz, beteg vagyok. RÀk, gondolom. ValÂszÁnüleg a t¡dû. Ugyan
mi mÀs lenne ennyi cigaretta mellett?Ê
Erre belekezd az unalmas verklibe, hogy hÀt mi¢rt nem megyek orvoshoz? Azt k´veteli, igen, k´veteli, hogy menjek orvoshoz. De hiszen a feles¢gem is orvos, kiÀlt fel
egy koloratÃrszoprÀn szenved¢ly¢vel. Mi az, hogy nem vesz ¢szre semmit? K´r¡lveszi
magÀt mindenf¢le ÁrÂcskÀkkal, k´nyvbemutatÂkra jÀr, k´zben a f¢rje meg szenved.
àNincs mÀs kiÃt, azonnal el kell hagynia a csalÀdjÀt. Hiszen maga sem szereti ûket!
Minek ez a szÁnjÀt¢k?Ê
àOstobasÀgokat besz¢lsz, KÀtya. Egy¢bk¢nt voltam orvosnÀl. De minek ide orvos?
Mit tehet itt egy orvos?Ê BenyÃlok a mell¢nyzsebembe, ¢s odamutatok KÀtyÀnak egy
kicsinyke, feh¢r dobozkÀt: àMeghalni orvos n¢lk¡l is lehet.Ê
àHonnan szerezte ezt? Ki adta magÀnak?Ê
àUgyan mi v¢gre voln¢k a Beethoven-eml¢kgyürü tulajdonosa, ha m¢g ennek az
aprÂcska, ´r´k Àlmot hozÂ fiolÀnak a megszerz¢se is gondot jelentene szÀmomra? Egy
tisztelûmtûl kaptam, aki persze orvos egyben. Ami a nev¢t illeti, term¢szetesen nie sollst
du mich befragen. ögyhogy esetemben Ágy mÂdosul a mondÀs: orvos n¢lk¡l m¢g meghalni sem lehet.Ê
àEz rettenetes. Ezt nem akarom elhinni. K¢rem, k´ny´rg´k, gyÂgyÁttassa magÀt!Ê,
mondja KÀtya, ¢s valÂban ´sszetett k¢zzel let¢rdel el¢m a szûnyegre. Hogy biztos van
valami rem¢ny. Hogy nekem, ÀllÁtÂlag, ¢lnem kell, mondja. Dolgoznom kell, mondja
sÁrÂs hangon! RÀadÀsul azt mondja, hogy utazzam el valahovÀ. ValahovÀ k¡lf´ldre!
Ott esetleg kezeltethetn¢m magam!
àInkÀbb magaddal t´rûdj! Ez nem ¢let, ez a dÁvÀnyvegetÀlÀs. F¢rjhez mehetn¢l.Ê
àMinek? F¢rfit Ágy is kapn¢k d´givel. T´bb gyerek meg nem kell.Ê
Most csendben vagyunk egy darabig. SzÁvom a cigarettÀt.
àFigyelj rÀm, KÀtya. ºlj vissza. A fejedelmek, az uralkodÂk egyik legfûbb elûjoga a
megbocsÀtÀs. R¢gebben ¢n is rendelkeztem ezzel a joggal. KirÀly voltam, fejedelem.
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K¢pes voltam megbocsÀtani csaknem mindent. MegbocsÀtottam az emberek butasÀgÀt, a mindent elborÁtÂ f´rtelmet, nagyvonalÃan Àtengedtem sajÀt sorsÀnak a vilÀgot.
M¢g Beethovennek is megbocsÀtottam a Kilencedik szimfÂnia zÀrÂt¢tel¢t. MÀra kiveszett belûlem ez az egyetemes misericordia. MÀr nem a megbocsÀtÀs kirÀlya, hanem a
gyül´lk´d¢s rabszolgÀja vagyok. BosszÃszomjas lettem. Fejemben ny¡zs´gnek az
alantasnÀl is alantasabb gondolatok, kicsinyes vagyok, mocskolÂdÂ. Egy ostoba mondat, egy f¢lresiker¡lt gesztus a fogcsikorgatÀsig idegesÁt. Kifejlûd´tt bennem egy borzasztÂ k¢szs¢g: t¢vedhetetlen biztonsÀggal k¢pes vagyok mÀsodpercek alatt felismerni
egy ember leggy´ng¢bb pontjÀt, azt a helyet, ahol a legsebezhetûbb. °s ha nem szÃrok
is oda, de mÀris megvetem az illetût, hiszen hagyta, hogy kiismerjem a gyeng¢j¢t, az
ilyen ember pedig szem¢tre valÂ salak.
A zene is elhagyott. Vagy felfoghatatlan ¢s sÃlyosan nevets¢ges ÀgÀlÀs az eg¢sz, vagy
naponta megalÀzÂ szembes¡l¢s. HÀt hogyan l¢tezhetem ¢n, ha Mozart, Bach, Beethoven is ¢lt? Hogyan lehets¢ges, hogy egy f´ldgolyÂn ¢ltem vel¡k?! A mesterek zen¢je
minden pillanatban kinyilvÀnÁtja pondrÂ mivoltomat. Hogyan magyarÀzhatnÀ egy f¢reg a Missa Solemnist? NyilvÀn sehogy, legfeljebb annyit tehet, hogy megalÀzottsÀgÀban
lerÀntja a maga pondrÂsÀgÀhoz a müv¢szet legnagyobbjait, ¢s kimutatja, hogy bÀr magasabb fokon, ûk sem egyebek ä pondrÂnÀl. A pocsolyal¢ny kicsinyes bosszÃja ez. Lehet, hogy r¢gen csak k´z´ny´s voltam, semmi mÀs? Lehets¢ges, hogy a megbocsÀtÀs
nem volt mÀs, mint v¢gtelen gûg ¢s len¢z¢s? Hogy ¡ress¢g volt csupÀn? Ha Ágy volt,
ezt nem tudom megbocsÀtani magamnak. Ha v¢gign¢zek az ¢letemen, azt lÀtom, hogy
hiÀnyzik belûle az ´sszhangzÂ ¢rtelem, ahogy mondani szoktÀk. HiÀnyzik belûle a belsû mag. Ha ez nincs meg az emberben, akkor nincs benne semmi. Le¢ltem az ¢letemet
bÀrmif¢le kimutathatÂ belsû tartalom n¢lk¡l. Mindent elborÁt a sivÀr unalom. Minden
unalmas a szememben, minden banÀlis. Ez a monolÂg is, amit most elûadok. HazugsÀg ez is, semmi t´bb. Besz¢lek, besz¢lek, csak az¢rt, hogy ¢lvezzem a hangom, csak
az¢rt, hogy sajnÀlatot keltsek ´nmagam irÀnt. °s k´zben rettentûen sz¢gyellem magam. Most mÀr csak azzal kell t´rûdn´m, hogy legalÀbb a finÀl¢ legyen remekbe szabott. A v¢get vÀgyom, ahogy Eszter Wotanja ¢nekli, a v¢get.Ê
Csak besz¢lek, csak besz¢lek, akÀr egy felhÃzott papagÀj, ¢s k´zben egyre inkÀbb
undorÁt ez a szellemi macskajajjal telt ÀriÀzÀs. Minek kevertem ide Esztert. RÀadÀsul
most k¡l´n´sen idegesÁt az az ellenszenves szokÀsom, hogy mindenre tudok legalÀbb
egy frappÀnsnak v¢lt id¢zetet. Hazug minden szavam, bele¢rtve term¢szetesen azokat
is, amelyeket a hazug szavaimrÂl mondok. De ez a felismer¢s nem vÀltoztat hazug mivoltukon, mik¢nt az sem, hogy ha nem t¢vedek, ¢letemben most elûsz´r besz¢lek Ágy.
Szeg¢ny KÀtya! De hÀt ki mÀssal besz¢lhetn¢k ilyen ûszint¢n!? Tudom, hogy ´rd´gi
k´rbe ker¡ltem, de ¢ppen az¢rt ´rd´gi, hogy ne legyen belûle kigÀzolÀs. Mindig is
hazugsÀgban ¢ltem, rÀadÀsul a legvesz¢lyesebb, a legrem¢nytelenebb hazugsÀgok,
egy Àltalam gyÀrtott kategÂriÀval szÂlva a halogatÂ hazugsÀgok hÀlÂjÀban. Tapasztalataim szerint a halogatÂ hazugsÀgok osztÂdÀsi ideje r¢misztûen r´vid, rÀkos sejtekk¢nt, f¢lelmetes ¡temben szaporodnak. Kimondunk egyet, ¢s mÀris a nyakÀba hÀg a
mÀsik, amelyrûl persze azt hissz¡k, hogy megsemmisÁti az elûzût. Hiszen a halogatÂ
hazugsÀg mindig az igazsÀg ÀlorcÀjÀban l¢p szÁnre. Ilyen halogatÂ hazugsÀgszvit a KÀtyÀnak elûadott monolÂgom is. °s mik´zben eldalolom, eg¢szen mÀs jÀr a fejemben,
¢s mik´zben elû¢neklem, pontosan tudom, hogyan v¢gzûdik majd ez a nap, hasonlÂan sok mÀs hasonlÂ naphoz, pontosan tudom, hogy ha majd felÀlltam, hova megyek,
¢s mif¢le ¡gyletekkel t´lt´m idûmet. °s ettûl a gondolattÂl m¢g jobban elfog az ´n-
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gyül´let. çm ennek ellen¢re most mÀr csak azon t´prengek, hogyan szabadulhatn¢k
min¢l elûbb ¢s min¢l z´kkenûmentesebben.
Egy ideje feltehetûen magamban besz¢lek, mert most azt hallom, hogy KÀtya ragadta magÀhoz a szÂt. Valami olyasmit mond, hogy mindez csak a betegs¢gem k´vetkezm¢nye, az¢rt lÀtom ilyen hasadtan a dolgokat, tovÀbbÀ, hogy Ãgy viselkedem, mint
egy Dosztojevszkij-figura, aki folyton megrÀgalmazza magÀt, hogy mindez leginkÀbb
a csalÀdom büne, ahol senki sem veszi ¢szre, hogy szenvedek; annÀl t´bb az okom,
hogy halad¢ktalanul szakÁtsak vel¡k, k¡lf´ldre utazzam, kipihenjem ¢s ´sszeszedjem
magam. Ha nincs el¢g p¢nzem, majd û, KÀtya biztosÁtja a megfelelû ´sszeget. °s Ágy
tovÀbb.
M¢g arra sem veszem a fÀradsÀgot, hogy hatÀrozottan elutasÁtsam, gyors egymÀsutÀnban felh´rp´l´k k¢t pohÀrka vodkÀt. Kifel¢ ebbûl a jelenetbûl. A tarkÂmon ki¡t
valami k´nnyü leped¢k. KÀtya nyilvÀnvalÂan nem ¢rtett meg semmit. HÀla istennek.
Ecco il tempo di fuggir, ahogy Leporello mondja. TÃljÀtszottan ´reges mozdulatokkal
szedelûdzk´dni kezdek.
àEgy idû Âta olyan neh¢z a lelkemÊ, mondja vÀratlanul KÀtya. Nincs mit tenni,
vissza kell ¡ln´m.
àSzomorÃ vagyok, boldogtalan. RÀm t´rt a spleen, professzor Ãr. Minden bÀnt, a
f¢ny, a s´t¢t, a zaj, a csend. Kandra is csak idegesÁt. Az a baj, hogy bÀrmennyire adja
a vitriolos nyelvü nagyvadat, a lelke m¢ly¢n û is csak ´leb. Nincs mÀs vÀgya, mint meg¡lni a szoknyÀm mellett. A legszÁvesebben azonnal feles¢g¡l venne. Tudom, hogy magÀnak igaza van, hogy elviselhetetlen ez a dÁvÀnyvergûd¢s, hogy valamit kellene kezdeni az ¢letemmel, de mondja, mit tegyek? Sokszor ¡l´k itt, a zene szÂl, felhajtok egypÀr pohÀr pezsgût, ¢s k´zben egyfolytÀban azon t´prengek, mit tegyek. Hogyan lehetn¢k boldog? HÀt lehets¢ges enn¢l fontosabb k¢rd¢s? MÀr nem figyelek a zen¢re,
egyre csak t´prengek, t¢pelûd´m. K¢sûbb a zene is elhallgat; ¢n egyre csak t´prengek;
v¢g¡l mÀr azt sem, csak bÀmulok magam el¢. A d¢lutÀn meg sz¢p lassan elcsorog.
AztÀn megj´n Kandra. Elûvesz¡nk m¢g egy palackkal, ¢s ¢n tovÀbbra sem tudom,
hogy mit tegyek.Ê
àEsk¡sz´m, hogy fogalmam sincs rÂla. Nem tudom, kedvesem.Ê
àL¢pjek megint szÁnpadra? °nekeljek megint?Ê
àNem tudom, KÀtya, t¢nyleg nem tudom.Ê
à°s mi van, ha kider¡l, hogy tehets¢gtelen vagyok? Mondja, lehets¢ges, hogy tehets¢gtelen vagyok?Ê
àNem tudom, KÀtya, nem tudom. BoldogsÀg, °let, ezek amolyan mÃlt szÀzadi, oroszos dolgok.Ê
àMenjek f¢rjhez? KandrÀhoz netÀn?Ê
àNem tudom.Ê
àDe hÀt magÀnak tudnia kell. K´ny´rg´k, segÁtsen!Ê
àTe magad mondtad, az ¢let c¢lja az ¢l¢s maga. HÀt akkor ¢lj. °lj, akÀrhogyan. °lj,
ha tetszik, c¢ltalanul. De most mÀr t¢nyleg mennem kell, mÀtuska.Ê
àSegÁtsen! MagÀn kÁv¡l senkim nincs. Mondja, hogyan lehetn¢k boldog? Hogyan
lehet boldog az ember?Ê
àñ, ez nagyon egyszerü. Tr¢s simple. HÀt nem eml¢kszel? Pedig az egyik p¢nteken
te is ¢nekelted. °ppen szilveszter volt, babÀm:
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Gl¡cklich ist,
wer vergiùt,
was nicht mehr
zu ¤ndern ist.Ê
àKomm, sing mit mir!Ê, tÀrom sz¢t a karom, akÀr valamif¢le tÀbeszes operett-tÀbornok. KÀtya szÀja megvonaglik, elfordÁtja a fej¢t, helyettem is sz¢gyelli magÀt. Szeme
ä tûle szokatlan mÂdon ä k´nnybe lÀbad. Nem tagadom, kiss¢ bÀnt, hogy kegyetlennek lÀtszom, sût talÀn valÂban az is vagyok, de most nem tehetek mÀst. Igaz, mÀskor
sem. Nem segÁthetek. Senki sem segÁthet senkin. Begombolom a mell¢nyem.
àA Holdba megy?Ê, k¢rdi fojtottan KÀtya. Valamit, Ãgy lÀtszik, m¢giscsak felfogott.
àLehet. RÀm f¢r egy kis nyugalom.Ê
àDolgozni fog? íg¢rje meg, hogy dolgozik!Ê
àJÂ, majd dolgozom. Ma d¢lutÀn kimutatom, hogy Bach nagy zeneszerzû volt.Ê
àK¢rem, ne besz¢ljen Ágy. Ijesztûen keserü ma d¢lutÀn. Nem baj, ha ma nem dolgozik, ha valami mÀst csinÀl, az is jÂt tesz. M¢g mindig jobb, mint hazamenni azokhoz
a nûkh´z.Ê
Ez a KÀtyÀtÂl merûben idegen, k¢t¢rtelmü c¢lzÀs most a v¢gletekig nyugtalanÁt.
Minek is besz¢ltem. Hiszen KÀtya nem lehet tanÃ. KapkodÂ mozdulatokkal menek¡l´k. M¢g arra sincs t¡relmem, hogy leintsek egy taxit, szinte rohanok, Ágy aztÀn hamarosan befordulok a Hold utcÀba. Verejt¢kben Àzva ¢rkezem meg a legfelsû emeletre. Nincs szomsz¢d. Amikor bel¢pek a csendes kis garzonba, lihegve rogyok le egy
sz¢kbe, ¢s fuldoklÂk¢nt nyÃlok a telefon utÀn. Fejbûl tÀrcsÀzom a mobilszÀmot. Elhadarom a szokÀsos n¢hÀny szÂt, aztÀn leteszem a kagylÂt. PÀr percig fesz¡lten ¡l´k.
Megt´rl´m a szem¡vegem. Nem gyÃjtok rÀ. MegszÂlal a telefon. MÀr az elsû cs´ng¢s
k´zben felkapom, ¢s megint belebesz¢lek pÀr mondatot.
AztÀn lef¡rd´m, megborotvÀlkozom, hÀlÂkabÀtot ´lt´k. A kamrÀbÂl elûveszek egy
jobbfajta whiskyt. Mondjuk egy palack Taliskert. Nincs szomsz¢d. Le¡l´k a fotelbe.
T´lt´k magamnak. Gyorsan egy finom szivart. A marad¢k idûben nincs mÀs dolgom,
mint a vÀrakozÀs.
Hamarosan cs´ngetnek. àSzevasz, OzminÊ, ¡dv´z´l az ajtÂban egy dÃs idomÃ, v´r´sesszûke s´r¢nyü nû, m´g´tte egy ugyancsak telt keblü fekete Àll. CsuklÂjukon v¢kony, de erûs aranybilincs kapcsolja ´ssze ûket. F¢lreÀllok; a v´r´s l¢p be elûsz´r; otthonos ¢s hatÀrozott mozdulattal behÃzza maga utÀn a kiss¢ t¢tovÀzÂ feket¢t.

10
P¢ntek est¢nk¢nt a nappaliban Àllok, ¢s fogadom vend¢geimet. Noha ez el¢gtelen
meghatÀrozÀs, mert manapsÀg mÀr sokkal inkÀbb a feles¢gem vend¢gei j´nnek p¢ntekenk¢nt.
IrodalmÀrok.
JÂllehet r¢gebben sem csupÀn zen¢szek jÀrtak hozzÀnk, ¢s a filozÂfusok, t´rt¢n¢szek, matematikusok ¢s egy¢b term¢szettudomÀnyos emberek ä no meg az elmaradhatatlan besÃgÂk ä mellett jelentûs szÀmban k¢pviseltett¢k magukat a betü hivatÀsos
vetûi is, m¢gis: Ãjabb kori t¢rnyer¢s¡k, mi t´bb, egyeduralmuk mindenk¢ppen figyelemre m¢ltÂ. °s ami m¢g inkÀbb ¢rdekes, hogy a legutÂbbi idûben mÀr nemcsak p¢ntekenk¢nt lepik el a hÀzat, ¢s szÀmÁthatok rÀ, hogy a legvÀratlanabb idûpontban ¢s
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helyen ¡tk´z´m bel¢j¡k. Fogat akarok mosni, benyitok a f¡rdûszobÀba, Àm ott ¢ppen
egy irodalmÀr v¢gzi a dolgÀt, m¢gpedig, ha jÂl tudom, egy neves Petûfi-kutatÂ. Csak
vÀllat von, mikor megk¢rdem, mi¢rt nem zÀrja magÀra az ajtÂt, ¢s visszam¢lyed egy
folyÂirat tanulmÀnyozÀsÀba. Hogy isznak ¢s esznek, m¢gpedig sokat ¢s vÀlogatva, annÀl mi sem term¢szetesebb. De azon mÀr komolyan meglepûdtem, hogy Annamari,
az ez¡st orrbavalÂs, elsû k´tetes poetria a mÃlt h¢ten àcsersavasnakÊ talÀlta, ez¢rt szÂdavÁzzel hÁgÁtotta a tavaly MontalcinÂbÂl hozott Brunello RiservÀt, amelyet rÀadÀsul
kedvenc c¢gemn¢l, a Casanova di Neri hÀznÀl palackoztak. KlimpÁroznak a zongorÀn,
beleokÀdnak a f¡rdûkÀdba, igaz, ez utÂbbi csak hÀromhavonk¢nt fordul elû. Engem
legf´ljebb amolyan ¢rdekes csodabogÀrnak tekintenek (àTolsztojt meg Goeth¢t olvas
az ´regÊ), aff¢le k´zepesen zavarÂ bÃtordarabnak ä valahogy itt ragadt, de hamarosan
felvitetj¡k majd a padlÀsra, mÁg el nem jû a mindent megoldÂ lomtalanÁtÀs ä; Ágy aztÀn
t´bbnyire kereszt¡ln¢znek rajtam, ami term¢szetes, hiszen nem hozzÀm jÀrnak. De
hogy kihez voltak¢ppen, az mÀr k¢rd¢ses. Egy kiss¢ Eszterhez, m¢g inkÀbb a feles¢gemhez ä akit, szÀmomra kÁnosan pretenciÂzus mÂdon, elûszeretettel szÂlÁtanak àAnna asszonynakÊ ä, Àm leginkÀbb ´nmagukhoz, ha nem t¢vedek. Mert ez a n¢ps¢g,
immÀr sajnos hosszÃ ¢vek tapasztalata mondatja ezt velem, legfûk¢ppen arrÂl ismerszik meg, hogy csak ¢s kizÀrÂlag a hasonszûrüek tÀrsasÀgÀban k¢pes elgondolni ¢s
elt´lteni a maga ¢let¢t; a szellemi vilÀg mÀs ter¡letein eleinte bizonytalannÀ ¢s elfogÂdottÀ, k¢sûbb gyanakvÂvÀ, legv¢g¡l pedig egyenesen tÀmadÂvÀ ¢s v¢rszomjassÀ vÀlik.
°szbontÂan belterjes vilÀg, amely megh´kkentûn ¢rz¢ketlen a t´bbi müv¢szeti Àg, legelsûsorban pedig ¢ppen a zene jelens¢gei irÀnt. ValÂban: sok ¢v alatt jÂszerivel m¢g
egyetlen irodalmÀrral sem talÀlkoztam, aki a legcsek¢lyebb jÀrtassÀgot, netÀn ¢rdeklûd¢st mutatta volna a klasszikus zene ter¡let¢n. °s ami a legkÁnosabb, megd´bbentûen fel¡letes fecseg¢s¡kkel, Àm ugyanily m¢rt¢kben megd´bbentûen szellemes ¢s
ep¢s ¢s, mi tagadÀs, f´l´tt¢bb szÂrakoztatÂ piszkÀlÂdÀsaikkal, pletykÀzÀsukkal a feles¢gem ¢s lÀnyom irodalmÀrai v¢gleg kiszorÁtjÀk a szalonbÂl p¢ldÀul a filozÂfusokat,
nem is besz¢lve mondjuk a matematikusokrÂl. A zen¢szek mÀr korÀbban elmaradtak,
¢s ha ûszinte akarok lenni, akkor ez fÀj a legkev¢sb¢. BÀr ha felid¢zem, hogy nem is
olyan nagyon r¢gen m¢g a k¢sûbb oly tragikus v¢get ¢rt, ÀllÁtÂlag k´z´s ´ngyilkossÀgot
elk´vetett Tritonus vonÂsn¢gyes jÀtszotta a teraszon a àDissonanzen-kvartettetÊ,
´sszeszorul a szÁvem.
Az irodalmÀrok el´z´nl¢se mindenekelûtt a feles¢gem müve; bosszÃmüve, ha Ãgy
tetszik. Meglehet, ez igazsÀgtalan megfogalmazÀs. TisztÀban vagyok vele, hogy a zen¢szeket, ha nem is az aktÁvakat, de elsûsorban Ãgynevezett tudomÀnyos koll¢gÀimat
¢n magam martam el a hÀztÂl. Noha ez tÃlzÀs, hiszen semmit sem tettem annak ¢rdek¢ben, hogy t´bb¢ ne lÀtogassanak. °ppen ez az: nem tettem semmit. çm ezt nagyon is hangsÃlyosan tettem. Legy¡nk ûszint¢k, mÀr nemigen ¢rdekelnek az UrtextkiadÀsokban fellelhetû sz´veghibÀk. Hidegen hagy egy frissen felfedezett Monteverdi-lev¢l. Elker¡ltem koll¢gÀim tÀrsasÀgÀt, t´bb¢ nem tÀrcsÀztam a telefonszÀmukat.
Nem el-, hanem lehagytam ûket. A megmaradtak elüz¢s¢rûl meg gondoskodtak az
irodalmÀrok.
°s term¢szetesen a zen¢szek elmaradÀsa KÀtya tÀvozÀsÀval is ´sszef¡gg´tt. Mert a
p¢ntek est¢knek KÀtya nem csupÀn erotikus, hanem muzikÀlis k´z¢ppontja volt egyben. K¢rd¢s persze, elvÀlaszthatÂ-e a kettû. A mi p¢ntekjeinken mindenesetre elvÀlaszthatatlanul ´sszenûttek. Mert a zene erotikus csÀberej¢t, k¡l´n´sen, ha azt KÀtya
testesÁtette meg, mindenkit maga alÀ teperû ¢rz¢ki hatalmÀt m¢g azok is meg¢rezt¢k,
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akik egy¢bk¢nt s¡ketek ¢s vakok voltak e szf¢ra tisztÀzatlanabb vagy, mondjuk Ágy,
tisztÀtalanabb oldalai irÀnt. Ebben az erotikus l¢gk´rben m¢g Eszter lÀnyom is egyr¢szt Àtszellem¡ltebben, mÀsr¢szt testiesebben l¢tezett; bÀr nem sz¢p¡lt meg, arca, teste, jÀrÀsa, tenyere, eg¢sz fizikai l¢nye mondhatni kromatikus szÁnekkel telÁtûd´tt, furcsa bitonÀlis akkordokat hallatott. Akarva-akaratlanul, de KÀtya vet¢lytÀrsnûje lett, ¢s
ez m¢g akkor is hevÁtette a v¢r¢t, ¢s kettûs¡ket lÀtva-hallva n¢mik¢pp a szeml¢lûk¢t
is, ha es¢lye sem nyÁlt a gyûzelemre; bÀr, amint k¢sûbb KÀtyÀtÂl megtudtam, ¢ppen
ekkor, az egyik k¡l´n´sen szilaj p¢ntek ¢jszakÀn talÀlkozott elûsz´r a testi gy´ny´rrel,
amely egy tolÂharsona szakos konzervatorista alakjÀban lÀtogatta meg emeleti hÀlÂszobÀjÀban ÀrvÀlkodÂ ÀgyÀt. çm fÀjdalom, e cause cel¢bre egyidejüleg cause unique-nek
bizonyult, legalÀbbis a nagy bajszÃ r¢zfÃvÂs vonatkozÀsÀban.
K¡l´n´s mÂdon talÀn egyed¡l a feles¢gem volt az, akit k´z´ny´sen hagyott a r¢gi
p¢ntekek hangulata. Vagy ki tudja. Lehets¢ges, hogy ekkoriban kezdte el ¢lni mÀsik,
rejtett, titokzatos ¢let¢t, Àm az is k¢rd¢s, hogy e szÁnfalak m´g´tti ¢let vajon nem az
¢n agysz¡lem¢nyem vagy homÀlyos vÀgyÀlmom csupÀn? Annyi bizonyos, hogy modorÀban, eg¢sz k¡lsû megjelen¢s¢ben egyre nagyobb szerepet jÀtszott a zene irÀnti
k´z´ny ¢s az elutasÁtÂ len¢z¢s, ami igencsak meglepû, ha most felid¢zem magamban
r¢gi operalÀtogatÀsaink ¢s az utÀnuk k´vetkezû ¢jszakÀk perzselû eml¢k¢t. Term¢szetesen fokozatosan alakult Àt; min¢l izzÂbbÀ vÀlt a l¢gk´r, annÀl inkÀbb kihült a feles¢gem. Min¢l testiesebb lett a lÀnyom, annÀl szoborszerübb lett a feles¢gem. Min¢l
kromatikusabban villÂdzott Eszter, annÀl korÀlszerübben zengett Anna. Legelûsz´r is
megvÀltoztatta hajviselet¢t, hosszÃ, m¢lyen a vÀlla alÀ hullÂ, n¢gykezesez¢s k´zben ficÀnkolÀsra igencsak hajlamos gesztenyebarna f¡rtjeit most nagyasszonyos kontyba
tornyozva viselte. RuhatÀrÀt ugyancsak ÀtalakÁtotta, a korÀbbi ¢l¢nkebb szÁnek hely¢t
most pasztelles Àrnyalatok foglaltÀk el. A pompÀs kancahÀtsÂjÀt elûny´sen kiemelû
harangszoknya hely¢be a kijÂzanÁtÂ zsÀkruha, olykor a decens kiskoszt¡m l¢pett. Ekkoriban k´lt´z´tt l¢ny¢be az a mÀrvÀnyhideg, mÀr-mÀr anyakirÀlynûi fens¢g, amely
rÀm rendkÁv¡l lehangolÂan hatott. Holott, ha mÀs ekkor talÀn m¢g nem is, ¢n aztÀn
tudtam: tombol ebben a fûnemesi testben ¢pp el¢g szenved¢ly. M¢gis: mostantÂl ritkÀbban kerestem fel ÀgyÀt. çm ilyenkor sem leltem meg a vÀrt k¢jeket, mert AnnÀm
kelletlen¡l, mintegy f¢lrefordÁtott fejjel engedett magÀhoz. TalÀn mÀr ez is r¢sze volt
k¢sûbb teljes pompÀjÀban kibontakozÂ bosszÃhadjÀratÀnak. De elk¢pzelhetû, hogy
n¢mi kis ¡r´m keveredett ekkor AnnÀm ´r´m¢be, hiszen ekk¢nt ´nmagÀt is megfosztotta a gy´ny´rtûl. Nem tudom. Mert hiszen ki tudnÀ megmondani, vajon ekkoriban
vÀgyott-e m¢g egyÀltalÀn az Àltalam kÁnÀlt k¢jekre, ¢s nagyon is elgondolhatÂ, hogy
egy¢bk¢nt sem kÁvÀnta mÀr ´regedû testemet. Ha Ágy van ä ¢s ki bizonyÁthatnÀ az ellenkezûj¢t ä, akkor csak kapÂra j´tt neki a KÀtya-botrÀny, amelyet Ãgy ¢lt meg, akÀr
a csalÀd ¢s Eszter ellen elk´vetett mer¢nyletet. Minek k´vetkezt¢ben ÃgyszÂlvÀn legÀlisan zÀrhatta el tûlem Àgy¢kÀt. Nem tudom. Akkor sem tudtam, ¢s most mÀr egyre
kev¢sb¢ tudom. Mindenesetre a dolgozÂszobÀba ekkor rakattam be a z´ld bûrdÁvÀnyt.
Mindez nem jelenti azt, hogy a feles¢gem erotika n¢lk¡l maradt. Csak mostantÂl,
Ãgymond, szublimÀlta, pontosabban mÀs ter¡letre irÀnyÁtotta Àt ´szt´neit, ¢s a hÀzastÀrsi Àgy helyett az irodalomban talÀlta meg ¢rz¢ki tÀplÀl¢kÀt, ami igencsak sajÀtszerü,
hiszen keresve sem lehet talÀlni erotikamentesebb szf¢rÀt, mint az irodalom, pontosabban az Ãgynevezett irodalmi ¢let.
Ha jÂl r¢mlik, nem sokkal KÀtya tÀvozÀsa utÀn, egy k´nyvh¢ten kezdûd´tt az eg¢sz.
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Be kell vallanom, noha egy Ázben nekem is jelent meg ekkor k´tetem, voltak¢ppen
viszolygok, mi t´bb, undorodom a k´nyvh¢t tÃlsÀgosan hangos int¢zm¢ny¢tûl. çm az
irodalmÀroknak olyan, akÀr a katolikusoknak a Szent Jobb k´rbevitele. EgymÀst ¢rik
a felolvasÀsok, dedikÀlÀsok, fogadÀsok; mindenki megr¢szeg¡lten rohangÀl, ¢s korÀntsem pusztÀn Àtvitt ¢rtelemben. A feles¢gem egy irodalmÀr unokahÃg vagy unoka´cs betege r¢v¢n ker¡lt el az egyik rakparton veszteglû hajÂn rendezett szombati
ÀllÂfogadÀsra, ¢s aztÀn ä ki tudja, mif¢le ´tlettûl vez¢reltetve ä meghÁvta az eg¢sz tÀrsasÀgot a hÀzunkba. Engem ¢s Veront t´k¢letesen felk¢sz¡letlen¡l ¢rt a dolog, az elûzû
napi vacsora roncsai javar¢szt m¢g eltakarÁtatlanul Àlltak a konyhÀban, ital- ¢s ¢telk¢szleteink igencsak megd¢zsmÀlva, Ágy zavartan toporogtunk, mikor egymÀs utÀn
¢rkeztek az autÂk ¢s taxik, hogy aztÀn a fogadÀsrÂl lopott palackokat k¢zifegyverk¢nt
elûreszegezve a mÀr erûsen beszeszelt tÀrsasÀg, k´zt¡k ä quelle surprise! ä az elfogÂdottan l¢pkedû BoltÀnszki, nagy hangerûvel birtokÀba vegye a szobÀkat ¢s persze a kertet.
à°rezz¢k otthon magukat! Csak semmi fesz¢lyezetts¢g!Ê, adta ki a jelszÂt a feles¢gem,
Àm e felszÂlÁtÀsnÀl mi sem lehetett f´l´slegesebb, hisz e tÀrsasÀg fesztelens¢g¢n¢l csak
¢tvÀgya ¢s alkoholszomja volt nagyobb. Pillanatok alatt sz¢tdÃltÀk a rÂzsaÀgyÀsokat,
a bokorrÂl habzsoltÀk a f¢l¢rett paradicsomot, lehamuztÀk az Àlmosan elûtÀmolygÂ
Magda macskÀt. N¢hÀny perc mÃlva feld¡b´rg´tt valami alternatÁv rockzene. Be¡ltem a nappali sarkÀban ÀllÂ fotelbe.
UtÂlag belegondolva m¢gsem ¢reztem t´k¢letesen f¢lresiker¡ltnek az est¢t. BÀr
k¢ts¢gkÁv¡l ekkor kelt lÀba a dedikÀlt V¢r ¢s arany k´tetemnek ä melyet aztÀn kiterjedt
antikvÀriumi kapcsolataim r¢v¢n siker¡lt k¢t h¢t mÃlva ´tsz´r´s Àron visszavÀsÀrolnom ä, ¢s az is igaz, hogy ekkor okÀdtak bele elûsz´r a f¡rdûkÀdba, m¢gsem tagadhatom, hogy felvillanyozott e tÀrsasÀg hajmeresztû gÀtlÀstalansÀga, hisz olyan ¢letmÂdrÂl, szeml¢letrûl adott hÁrt, amelyet korÀbban csak pletykÀkbÂl ismertem. Noha
ä a feles¢gemmel ellent¢tben, aki mÀr korÀbban is nyomon k´vette a nagyobb ¢s kisebb
sz¢pliteratÃrai esem¢nyeket ä semmi k´z´ss¢get nem ¢reztem Ãjabb irodalmunkkal;
jÂmagam, ûszint¢n szÂlva, leragadtam a r¢gi oroszoknÀl, franciÀknÀl meg n¢metekn¢l, a magyarok k´z¡l talÀn egyed¡l Arany, valamint a felvilÀgosodÀs elûtti irodalom
lelkesÁtett, ¢s eszem ÀgÀban sem volt, hogy vÀltoztassak eme cs´k´tts¢gemen. M¢gis:
ez a tÀrsasÀg Ãj volt, lend¡letes, ¢s Ãgy tünt, ¢ppen a megfelelû pillanatban ¢rkezett,
hogy ha hosszÃ tÀvra nem is, legalÀbb egy, netÀn k¢t est¢re n¢mik¢pp kit´ltse a KÀtya
tÀvozÀsa utÀn keletkezett fÀjdalmasan unalmas teret.
EgyszÂval azon a minden ¢rtelemben felhûtlen nyÀri est¢n v¢geredm¢nyben jÂl
szÂrakoztunk. Megismerkedtem B´r´czcel, a novellistÀval, MocsÀryval, a drÀmaÁrÂval
ä Eszter mindkettûj¡kkel tÀncolt a teraszon ä, meghallgattam n¢hÀny vaskos irodalmi
pletykÀt, eln¢ztem a szerzûk k´r¡l tolongÂ irodalmi ¢s f¢lirodalmi szajhÀk ¢s f¢lszajhÀk, mi tagadÀs, f´l´tt¢bb attraktÁv sereg¢t; adtam Annamarinak egy ezrest taxira.
ElszÁvtam mÀsf¢l hasisos cigarettÀt. MÀsra nem eml¢kszem. Hajnali hÀromkor azzal a
hittel t¢rtem nyugovÂra, hogy ezen az ¢jszakÀn valÂszÁnüleg elûsz´r ¢s utoljÀra lÀttam
lÀtogatÂink nagy r¢sz¢t, ¢s jÂllehet eg¢sz¢ben felvillanyozÂ est¢t t´lt´tt¡nk egy¡tt,
semmi okom ¢s kedvem, hogy akÀr a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is elm¢lyÁts¡k kapcsolatainkat.
így aztÀn nem is igen vettem komolyan, amikor az elk´vetkezû napokban ´sszesen
mintegy f¢l tucat dedikÀlt k´tetet hozott a posta, Àm ä figyelemre m¢ltÂ mÂdon ä a
cÁmzettek, vagyis Eszter, a feles¢gem, valamint jÂmagam tekintet¢ben jelentûs szÂrÂ-
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dÀst mutattak a k¡ldem¢nyek. Ha jÂl eml¢kszem, egyetlenegy szerzû sem akadt, aki
mindhÀrmunknak elk¡ldte volna iromÀnyait, B´r´cz, a novellista p¢ldÀul egy p¢ldÀnyt k¡ld´tt nekem, valamint egyet a k¢t h´lgynek, utÂbbit k´z´s dedikÀciÂval lÀtta
el. MocsÀry csak a nûknek k¡ld´tt egy-egy k´tetet. Annamari ä Ãjabb furcsasÀg ä csak
nekem, persze dedikÀciÂ n¢lk¡l. °s volt m¢g egy unikÀlis k¡ldem¢ny, SÂmann, aki,
mint hÁrlett, a megalÀzÂan k´ltûietlennek tartott SÂvÀrirÂl hangszerelte Àt ekk¢nt a
nev¢t, ¢s aki ä alkalmasint finom Ady-reminiszcenciak¢nt ä az elûzû este azzal keltett
komoly figyelmet, hogy f´lmÀszott az almafÀra, ahovÀ aztÀn a lenge szoknyÀs lÀnykÀk
felvÀltva hordtÀk ki a fr´ccs´ket, summa: ez a SÂmann kizÀrÂlag Eszternek dedikÀlva
postÀzta legutÂbbi versesk´nyv¢t. Bevallom, mulatsÀgos szÂrakozÀs volt, mikor est¢nk¢nt bemutattuk egymÀsnak k¡ldem¢nyeinket. Hogy is lehetett volna komolyan venni ezt a potpourrit. így aztÀn komolyan megr´k´ny´dtem, amikor a k¢t h¢t mÃlva k´vetkezû p¢ntek reggel¢n a feles¢gem megjegyezte, hogy este a szokÀsosnÀl nagyobb
mennyis¢gü s´rre ¢s szendvicsre lesz sz¡ks¢g, mivel àmeghÁvta a fiÃkatÊ, ¢s legnagyobb r¢m¡letemre egy telefonszÀmokkal sürün teleÁrt papÁrt nyomott a kezembe,
mik´zben felszÂlÁtott, hogy àaz egyszerüs¢g kedv¢¢rtÊ a piros kereszttel megjel´lt szÀmokat ¢n magam tÀrcsÀzzam fel mielûbb. Mint k¢sûbb kider¡lt, a k¢k ponttal jel´lteket Eszter, mÁg a fekete k´rrel ellÀtottakat a feles¢gem vÀllalta magÀra. Ekkor ûszint¢n
megrettentem, hisz ez a feles¢gemtûl merûben szokatlan tettre k¢sz gyakorlatiassÀg,
mely a jelek szerint Eszter lÀnyomban lelkes sz´vets¢gest talÀlt, nem sokban k¡l´nb´z´tt egy nyÁlt had¡zenettûl. Akkor hÀt bekerÁtettek. Akkor hÀt az ¢lûzene hely¢t a nyomorÃsÀgos g¢pzene veszi Àt. Akkor hÀt KÀtya bukÀsÀval egy¡tt buktam ¢n is, akkor a
j´vûben le kell mondanom arrÂl, hogy a magam Ázl¢se szerint alakÁtsam a p¢ntek est¢ket, akkor hÀt n¢mÀn el kell türn´m a feles¢gem ¢s a lÀnyom bosszÃjÀt. Mindezt egy
szempillantÀs alatt meg¢rtve, Veron tekintet¢t keresve f´ln¢ztem sz¢kembûl, Àm neki
ä mi sem term¢szetesebb ä ¢ppen ekkor akadt valami dolga a tüzhely k´r¡l. C'est fini.
F´lÀlltam, ¢s egyetlen szÂ n¢lk¡l elhagytam a konyhÀt.
TehÀt p¢ntekenk¢nt a nappaliban Àllok, ¢s fogadom vend¢geimet, akik t´bbnyire
immÀr a feles¢gem ¢s a lÀnyom vend¢gei. Egyre t´bben vannak, ¢s egyre ¢letesebbek,
ha mÀr Ady is szÂba ker¡lt. K¢sûbb aztÀn nem sok dolgom marad, borospoharammal
a kezemben behÃzÂdom az egyik csendesebb sarokba. E k¢nyelmes fotelbûl, akÀr az
´reg Rossini a hÁres szombati jour fixek egyik¢n, zavartalanul szeml¢lhetem a tÀrsasÀg
minden aprÂ mozdulatÀt, egy¡tt ûket ¢s egyenk¢nt, k¡l´n; a feles¢gem fens¢ges, de
az¢rt mindenkivel szemben kiss¢ anyÀskodÂ, noha soha nem ¢desk¢s vagy szentimentÀlis modorÀt, Eszter lÀnyom kiss¢ hiszt¢rikus jÂkedv¢t, ha mÀr hetedszer k¢ri fel egy
piknikus posztmodern, zavartalanul bÀmulhatom az este hÁg ter¢ben l¢zengû embercsoportok finom Àtrendezûd¢seit; elcsodÀlkozhatom tÃljÀtszott gesztusaikon, tÃl hangosan ¢s harsÀnyan megfogalmazott Át¢leteiken; lÀtom, hogy ¢lnek, m¢gpedig f´l´tt¢bb lÀtvÀnyosan ¢s elevenen; ¢s egyszerre elfog a szÀnalom, ¢s az egyetemes misericordia mellett most vÀratlanul rÀm t´r a vanitatum vanitas ¢rz¢se; szinte tapinthatÂan
¢rzem, hogy minden hiÀbavalÂ, mert mint az Àrny¢k ¢s mint a bubor¢k, csak olyanok
vagyunk, ¢s komolyan elcsodÀlkozom, hogy a vend¢gek mindebbûl nyilvÀnvalÂan
nem ¢reznek semmit; m¢g jÀrnak ¢s besz¢lnek, ugrÀlnak ¢s visonganak, m¢g lÀtnak
¢s szagolnak, hallanak m¢g ¢s tapintanak is, mik´zben ¢szre sem veszik, hogy mindezt
mindhiÀba, hamarosan mindez eleny¢sz, mert virÀg az ember, denn alles Fleisch ist wie
Gras; m¢g pletykÀlnak ¢s mulatoznak, Àm a halÀl mÀr kiirthatatlanul belek´lt´z´tt
mozdulataikba, ¢s bÀr lÀtszÂlag nem csinÀl semmit, azonk´zben egyre-mÀsra lobbant-
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ja ki benn¡k a m¢g pislÀkolÂ sejtcsomÂkat; ¢s ekkor Ãgy d´nt´k, hogy noha csak a
k¢pzelet szÁnpadÀn, most rÀk¢nyszerÁtem e vend¢gsereget, hogy v¢gre ismerje fel ¢s
vegye ¢szre, hogy a halÀllal szemben minden kiÀltozÀs ¢s ´k´lrÀzÀs es¢lytelen, hogy a
halÀllal szemben minden hiÀbavalÂ; ¢s ekkor elgondolom, ¢s mÀr hallom is, hogy v¢gtelennek tetszû cs´nd tÀmad, ¢s a legkev¢sb¢ sem csak àmintegy f¢lÂrÀigÊ; hosszÃ
cs´nd, mely magÀba em¢szti a teret ¢s az idût, megdermednek az ivÀsra emelt poharak, a l¢gbe fagynak mind a szÀj fel¢ lend¡lû kanalak ¢s villÀk, lelassul a mozgÀs ¢s e
sok ´nel¢g¡lt arc, t¢tovÀbbÀ, majd b¢nulttÀ vÀlnak e minden tÀrgy ¢s ¢lvezet utÀn oly
mohÂn kinyÃlÂ kezek ¢s karok; ¢s k¢pzeletemben most azt lÀtom, hogy a mindeddig
l¢lekszakadva ¢lû ¢s rohangÀlÂ vend¢gek ÀllÂk¢pp¢ rendezûdnek; lÀtom immÀr, hogy
a cselekm¢ny leÀll, elakad az esem¢nyek ritmusa, mindenki magÀba m¢lyed, ¢s belev¢sz a szeml¢lûd¢sbe; ¢s ekkor e v¢letlen¡l ´sszeverûd´tt t´meg valamif¢le Àtszellem¡lt operaegy¡ttess¢ vÀltozik, Richard Strauss szavaival szÂlva kontemplatÁv ensemble
lesz belûle, amelyben mindenki elûadhatja v¢gsû magÀnbesz¢d¢t, ¢s e mozdulatlan
halÀltÀncban a mÀsikra nem figyelve, mindenki egyszerre ¢s ´nmagÀnak besz¢l, ¢s
´nÀllÂan felcsend¡lû, egy idûben felkerengû szÂlamaik egyetlen sokszÂlamÃ vadomoriban egyes¡lnek:
àElmegyek meghalni. B´lcselû vagyok, de a HalÀlnÀl nincsen semmi b´lcsebb, mert
nincsen oly b´lcsess¢g, mely k¢pes volna az û okossÀgÀt meggyûzni, ez¢rt hÀt elmegyek
meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. Zongorista vagyok, de lÀtom immÀron, hogy a HalÀl szabja
ki ujjrendemet, û temperÀlja a zongorÀt, ¢s mÀr az û lÀba tapodja a pedÀlt is, ¢s nincs
mÂd tÃlzongorÀznom rajta, romlÀs ¡t ki immÀr ´sszes hÃromon, ez¢rt hÀt elmegyek
meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. DrÀmaÁrÂ vagyok, a szÁnpad mestere, de mindegyre azt lÀtom csak, hogy a HalÀl mesterÁti zsinÂrpadlÀsom k´teleit, û tologatja a dÁszleteket, s
immÀr a sÃgÂlyukban is û ¡t´tt tanyÀt, ez¢rt hÀt elmegyek meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. K´ltû vagyok, de mindegyre csak azt lÀtom, hogy immÀr a
HalÀl kovÀcsolja rÁmeimet, rontÂ talpÀval û veri ki verseim ritmusÀt, ¢s n¢hÀny tucat
tarka-csengûs sorral ugyan ki vehetne erût versrondÁtÂ d¡h¢n, ez¢rt hÀt elmegyek
meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. LÀtÀsra sz¢p lÀny vagyok, fiatal, de lÀtom immÀr, hogy a HalÀl
ellen mindhiÀba f¢s¡l´m sz´ghajam, hiÀba feszÁtem keblemet, hÃsomat, mert immÀr
magÀhoz intett j¢ghideg ÀgyashÀzÀba, hol v¢gsû szerelmi nyoszolyÀt k¢szÁtett nekem,
ez¢rt hÀt elmegyek meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. Reg¢nyÁrÂ vagyok, de mindegyre azt lÀtom immÀr, hogy a
HalÀl kuszÀlta ´ssze cselekm¢nyem szÀlait, alakjaim szÀjÀbÂl is az û s´t¢t szava zÃg,
mert a HalÀllal szemben csak egy halom lomha papÁr a reg¢ny, ez¢rt hÀt elmegyek
meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. M¢rn´k vagyok, hÀzakat ¢pÁtek, de a HalÀl keveri immÀron
a maltert, pusztÁtÂ habarcsÀval û ¢ktelenÁti falaimat, ¢s nincs mÂd rontÀsa ellen ¢pÁteni
palotÀt, sem kunyhÂt, ez¢rt hÀt elmegyek meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. Festû vagyok, a vÀsznak ura, de immÀron a HalÀl sz´vi ¢s
szakÁtja a vÀsznakat, û vezeti rajzceruzÀmat, goromba kez¢vel kikeverte immÀr romlÀsom szÁneit, ez¢rt hÀt elmegyek meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. °nekesnû vagyok, de immÀron a HalÀl csavarja hangszÀlaimat, csipk¢s koloratÃrÀm helyett szÀmbÂl az û basszusa zÃg, ¢s nincs rem¢ny v¢gig-
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¢nekelnem f´ldi szerepem, hideg operahÀzat rendezett be n¢kem immÀr, ez¢rt hÀt
elmegyek meghalni.Ê
àElmegyek meghalni. SzÁn¢sz vagyok, hÁrneves alakoskodÂ, de lÀtom mÀr, a HalÀl
elûtt hiÀbavalÂ minden alakoskodÀs, immÀr magÀra ´lt´tte ´sszes jelmezem, ¢s nincs
mÂd, rem¢ny kil¢pnem e v¢gsû jelenetbûl, ez¢rt hÀt elmegyek meghalni.Ê
Most el¢g, feloldom varÀzsom, hagyom, hogy kicsengjenek a hangok, ¢p¡lj´n fel
ism¢t a t¢r, ¢s az idû is t¢rjen vissza medr¢be; ¢s amikor egyetlen zengû akkorddal e
hangzÂ hallgatÀs, e zengû csend v¢get ¢r, ¢s a tÀrsasÀg ism¢t ny¡zs´gni, zsivajogni
kezd, akkor ¢n ker¡l´k sorra; most, kÁv¡l bÀrmif¢le ensemble-on, mert soha semmif¢le
egy¡ttesnek ¢n tagja nem lehetek, k¢pzeletem szÁnpadÀn a magam r¢gÂta tervezett
elbesz¢l¢se k´vetkezik, ¢s borospohÀrral a k¢zben, a sarokban elhelyezett k¢nyelmes
fotelben ¡lve, imigyen fogok hozzÀ n¢ma magÀnbesz¢demhez:
Elmegyek meghalni, lÀtvÀn, hogy a HalÀl mindeneken uralkodik, ¢s igen sürü ¢s
gyakori az û hÀlÂja. Elmegyek meghalni ä de nem Ãgy, mint ti, ¢n szabadon, ´nszÀntambÂl tÀvozom. °s mielûtt megt¢rek, m¢g elmondom nektek ¢vek Âta gondosan ûrz´tt titkomat, az arcotokba kiabÀlom mÀsik ¢letem s´t¢t rejtelmeit, hogy lÀtva lÀssÀtok,
mit takar voltak¢ppen e tiszteletet ¢bresztû professzori polgÀri k¡lsû. Most majd meglÀthatjÀtok, milyen vagyok valÂjÀban, ¢s elvÀrom tûletek, hogy ezentÃl gyül´lettel tekintsetek rÀm, ¢s megvessetek.
Egy verûf¢nyes tavaszi napon kezdûd´tt, ha jÂl sejtem, nem sokkal KÀtya tÀvozÀsa
utÀn. °ppen a Hold utcÀba igyekeztem, KÀtya mÀsik lakÀsÀba, amelyet az¢rt bocsÀtott
rendelkez¢semre, hogy ott idûzhessek, ha netÀn egy kis nyugalomra, magÀnyos munkÀra vÀgyom. Mikor a hÀz elûtti ÃjsÀgosbÂd¢ mellett elhaladtam, valÂsÀggal megszÂlÁtott az egyik magazin cÁmlapjÀn fetrengû nûszem¢ly. N¢gyk¢zlÀb Àllt, dÃs keble elûrebiccent a fekete mÁderbûl, gesztenyeszÁn haja az arcÀba hullott, nyelve ki´ltve, keze
m¢lyen benyÃlva a lÀba k´z¢. Term¢szetesen sokszor lÀttam mÀr pornogrÀf k¢peket,
Àm errûl most k¢ptelen voltam levenni a szemem. KiszÀradt a szÀm, jÀrÀsom elbizonytalanodott. Elhaladtam a kioszk mellett, de akaratlanul is visszafordultam. Lassabbra
fogtam l¢pteimet, ¢s megint elmentem a kirakat elûtt. A nû m¢g mindig ott volt, ¢s
nyÁltan az arcomba bÀmult. Egyed¡l nekem kÁnÀlta nyelv¢t. HullÀmokban ´nt´tt el a
sz¢gyen, Ãgy ¢reztem, az utcÀn mindenki engem figyel, m¢g az ablakokbÂl is kihajolnak, hogy jobban lÀssanak, ¢s biztos voltam abban is, hogy az ÃjsÀgÀrus mÀr kiszÃrt,
¢s most kajÀn mosollyal lesi Ãjabb ÀldozatÀt az ¡vegkalickÀban. ögy ¢reztem, egy zsÃfolÀsig telt amfiteÀtrum porondjÀn l¢pkedem, ahol mindenki engem les, az ¢n bukÀsomra vÀrakozik; kezem remegett, szakadt rÂlam a verejt¢k, de nem volt kiÃt, odal¢ptem a bÂd¢hoz, ¢s rekedt hangon azt az irodalmi folyÂiratot k¢rtem, amelynek nev¢t a leggyakrabban emlegett¢k p¢ntekenk¢nt. AztÀn mintegy mell¢kesen belesuttogtam a bÂd¢r¢sbe a pornogrÀf magazin nev¢t. Felfoghatatlan volt, hogy az ¢telhordÂjÀbÂl falatozÂ, s´rszagot ÀrasztÂ ÃjsÀgos a vÀrt megvetû vagy bizalmaskodÂ r´h´g¢s
n¢lk¡l, jÂformÀn fel sem n¢zve, ¢ppoly k´z´ny´sen l´kte el¢m a lapot, akÀr az irodalmi
szeml¢t, ¢s n¢hÀny mÀsodpercnyi fejszÀmolÀs utÀn bemondta a v¢g´sszeget. Fizettem,
a pornÂt becsÃsztattam a szerencs¢re meglehetûsen nagyalakÃ irodalmi ÃjsÀg lapjai
k´z¢, ¢s szinte rohanvÀst menek¡ltem be a biztonsÀgot nyÃjtÂ hÀzba. °s ami megd´bbentû: vÀrakozÀsommal ellent¢tben a lakÀsban sem hagyott alÀbb izgalmam, reszketû
k¢zzel lapoztam Àt a k¢jlapot, ¢s ami r¢gebben undort ¢s k´z´nyt vagy m¢g inkÀbb
f´l¢nyes f¢lmosolyt vÀltott ki belûlem, az most pokolb¢li gy´ny´r´ket keltett. Arcom
elûtt tombolt a hÃs, most feltÀrul a minden testnek Ãtja. AztÀn egyszerre csak a sze-
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mem el¢ ugrott egy hirdet¢s: FranciÀul is tudÂ Elvira, ig¢nyeseknek, privÀt; mellette pedig
egy mobiltelefonszÀm. Gyorsan megittam egy whiskyt, ¡ltem a fotelben, t¢rdemen az
ÃjsÀg, ¢s nem tudtam, mit tegyek. Lehetetlennek lÀtszott, hogy felhÁvom, de ¢ppoly
k¢ptelennek tünt, hogy nem hÁvom fel. Elvira. Ez Ág¢retesen hangzott. RÀadÀsul, ezt
mÀr Thomas Mann megÁrta, idegen nyelven gÀtlÀstalanabbul fecseg az ember, k¡l´n´sen a szerelmi ¡gyek tÀrgyÀban. TÀrcsÀzni kezdtem. K¢t cs´ng¢s utÀn azt gondoltam, lerakom, de aztÀn hirtelen a f¡lembe mÀszott a rekedtes nûi hang: àTess¢k.Ê
Azonnal lecsaptam a kagylÂt. Homlokomon, hÀtamon hideg leped¢k. Valahogy valÂsÀgos hangnak hallatszott, vÀrakozÀsommal ellent¢tben nem volt müvi ez a megszÂlalÀs. ºltem n¢hÀny percig, aztÀn megint felhÁvtam a k´zben mÀr kÁv¡lrûl megtanult
szÀmot. àTess¢k.Ê àK¢rem... excusez-moi... j'ai lu que vous parlez fran§ais.Ê àMicsoda?!Ê
àBocsÀnat ä dadogtam tovÀbb ä, azt olvastam egy ÃjsÀgban, hogy maga besz¢l franciÀul, ¢s gondoltam...Ê àAz elûbb is maga hÁvott?Ê à°n... nem... dehogy.Ê àDehogynem,
te hÁvtÀl, csak megijedt¢l. Pedig a hangod alapjÀn nem vagy mÀr mai gyerek. Nem
baj. Egy¢bk¢nt nem besz¢lek franciÀul; csak nem akarod azt mondani, hogy nem tudod, mit jelent a franciÀzÀs?!Ê Ebben a pillanatban rÀd´bbentem elk¢pesztû naivitÀsomra. Akaratlanul is felnevettem: àöristen, hogy ¢n mekkora idiÂta vagyok! °n azt
hittem, ez komoly.Ê Elvira velem nevetett. Ez jÂt¢konyan hatott, elfogÂdottsÀgom eltünt, ugyanakkor erotikus izgalmam egy jottÀnyit sem cs´kkent. Kellett ez a nû, m¢gpedig lehetûleg azonnal. à°s most mit szeretn¢l?Ê àNem is tudom... Ide tudna most
j´nni?Ê àTalÀn egy Âra mÃlva. AttÂl f¡gg, hol laksz. De figyelmeztetlek, nem vagyok
olcsÂ.Ê Ez most nem ¢rdekelt, sût eszembe sem jutott, hogy voltak¢ppen most ¡zleti
tÀrgyalÀst folytatok; halad¢ktalanul bediktÀltam a cÁmem, pontosabban KÀtya Hold
utcai cÁm¢t.
LegalÀbb mÀsf¢l ÂrÀt vÀrakoztam az elgondolhatÂ legnagyobb izgalomban. A hangja alapjÀn megprÂbÀltam magam el¢ k¢pzelni ElvirÀt. Azt rem¢ltem, nem lesz tÃlsÀgosan fiatal. Sz¢p lesz vagy k´z´ns¢ges vagy netÀn mindkettû? Vajon nem fogok-e undorodni tûle? Egyszer sz¢gyen ´nt´tt el, mÀsszor b¡szke voltam bÀtorsÀgomra, ¢s arra
gondoltam, soha nem rem¢lt k¢jekben lesz r¢szem. Remegû lÀbbal jÀrkÀltam a lakÀsban, le¡lni k¢ptelens¢gnek tetszett. K´zben megittam jÂ pÀr pohÀrral. Egyszer ki kell
prÂbÀlni ezt is, gyûzk´dtem magam. SzÁnhÀz az eg¢sz, szerepjÀt¢k, semmi mÀs. Egy¢bk¢nt sem lesz semmi. Majd adok neki valami fÀjdalomdÁjat, ¢s r´vid Ãton hazak¡ld´m.
Mindek´zben viszont a legvadabb k¢pek kavarogtak felforrÂsodott homlokom m´g´tt. Most aztÀn megtehetek mindent, amit eddig nem volt merszem vagy alkalmam
megtenni. Elakadt a l¢legzetem. Innom kellett m¢g egy pohÀrral. így aztÀn kiss¢ r¢szegen mentem az ajtÂhoz, amikor cs´ngettek. Amint megpillantottam, azonnal tudtam, hogy szerencs¢m volt. Erre a nûre vÀrtam ki tudja, miÂta. A fekete harangszoknyÀban megrendÁtûen rajzolÂdott ki pompÀs kancahÀtsÂja. V´r´sesszûke s´r¢nye a
vÀllÀra hullott. Keble majdnem sz¢tvetette m¢lyen dekoltÀlt blÃzÀt. JÂl tudom, hogy
àcivilbenÊ volt, m¢gis mintha jelmezt hordott volna, szajha volt k¢ts¢gtelen¡l, Àm ä
hogy Ãgy mondjam ä kettûs f¢nyt´r¢sben fell¢pû kurva; megjelen¢s¢ben volt valami
operaszÁnpadi erotika, Àm ez nem az olasz operÀk hûsnûinek izzÂ, Àm kicsit olcsÂ dÃr¢rz¢kis¢g¢t, hanem sokkal inkÀbb a n¢met metafizikus romantika varÀzsitalt keverû
boszorkÀnymesternûinek, Ortrudnak, Salom¢nak, Brang¤n¢nek, Kundrynak kromatikus k¢t¢rtelmüs¢g¢t id¢zte. Amikor elhaladt mellettem, megcsapott bûr¢nek pisztÀciaillata. Fesztelen¡l le¡lt, ivott egy pohÀr bort, megdics¢rte a lakÀst. àNincs szomsz¢dÊ, mondtam gyerekes b¡szkes¢ggel. àAz jÂ ä mondta Elvira ä, nek¡nk nincs sz¡k-
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s¢g¡nk tanÃra.Ê Gyorsan kider¡lt, hogy neve amolyan müv¢szn¢v. A valÂdit sose tudtam meg, nem is ¢rdekelt ûszint¢n szÂlva. Megk¢rdezte, hogyan szÂlÁtson. Szinte gondolkodÀs n¢lk¡l l´ktem ki az Ozmin nevet. Nem csodÀlkozott. EgyÀltalÀn, a legmegnyugtatÂbb az volt, hogy semmin sem csodÀlkozott. Nem k¢rdezûsk´d´tt. RendkÁv¡li
emberismeret¢vel nÀlamnÀl is jobban tudta, hogy mi jÀtszÂdik le bennem, hogy mi¢rt
hÁvtam voltak¢ppen, hogy mit akarok tûle, hogy mire van sz¡ks¢gem, hogy milyen
hangon kell besz¢lnie velem. Durva ¢s k´z´ns¢ges stÁlus volt ez, de ott ¢s akkor az
egyetlen lehets¢ges intonÀciÂ, hiszen pontosan tudta, hogy elmondhatatlanul ¢lvezem
a gy´ny´rü szÀjÀbÂl kicsordulÂ vÀlogatott trÀgÀrsÀgokat. Ez megalÀzott, Àm egyidejüleg furcsa teljhatalommal ruhÀzott fel, mert m¢gis ¢n voltam az, aki ezt az ocsmÀny
nyelvet elûhÁvta belûle. Ugyanakkor azt is tudta, mikor kell rabszolganûk¢nt hevernie
a lÀbam elûtt. Meglepûen gyorsan meg¢rtett¡k egymÀst. K¢pzelûerûm nem ismert
hatÀrokat. Ez eleinte ijesztûen hatott, hiszen eddig fogalmam sem volt rÂla, mi lakozik
bennem. çmde jÂl mondja Bornemisza P¢ter: àSok ember, mÁg nem kÁs¢rtgetik, sokszor csendes. De ha reÀrohan az ¹rd´gnek izgatÀsa, felindul.Ê Elvira tegezett, ¢n magÀztam, ez nem vÀltozott az ¢vek sorÀn. K¢sûbb ä s¡rgetû kÁvÀnsÀgomra ä elhozta
egyik barÀtnûj¢t. AztÀn egy mÀsikat. AztÀn mindkettût. MÀskor egy eg¢szen fiatal fiÃt
hozott magÀval. Ilyenkor n¢zûk¢nt ¢lveztem az esem¢nyeket. AztÀn k¢t fiÃcskÀt ¢s egy
mÀsik barÀtnûj¢t. Nem sorolom. Lassank¢nt v¢gigcsinÀltunk mindent. Bizony mondom, pokolb¢li k¢jekben volt r¢szem. K¢ts¢gkÁv¡l drÀga gy´ny´r volt ä most a legjobb
szolgÀlatot tett¢k apÀm ¢remgyüjtem¢ny¢nek igen becses darabjai. De nem bÀntam,
hogy lassank¢nt k¢nytelen voltam eladogatni ûket. Elvira t´k¢letes partnernek bizonyult. Meg¢rtû ¢s minden esetben finoman tapintatos.
Ez hÀt a titkom, ez hÀt a szÁnfalak m´g´tt jÀtszÂdÂ mÀsik, a nyilvÀnosnÀl sokkalta
szÁnesebb ¢s izgalmasabb ¢letem, ez hÀt a hÁres-neves, k´ztiszteletben ÀllÂ tudÂs ezeregy¢jszakÀsan mes¢s, rejtett ¢lete, olyan ¢let, amelyre nem mindenki lenne k¢pes,
mondom most n¢mi ´nel¢g¡lts¢ggel magamban, Àm valÂjÀban a vend¢gseregnek
szÀnva, de mik´zben magamban elmondom ¢s elk¢pzelem, micsoda felhÀborodÀssal
¢s undorrral fogadnÀk, ha fennhangon valÂban elûadnÀm nekik, rÀd´bbenek, hogy
¢ppen ellenkezûleg, megbotrÀnkozÀs ¢s csodÀlat helyett ujjal mutogatnÀnak rÀm, visonganÀnak, hasukat fognÀk, ¢s harsogva kinevetn¢nek, ¢s ek´zben az is megvilÀgosodik elûttem, hogy eme mÀsodik, amolyan Sztavrogin mÂdra nagyszabÀsÃan bün´snek v¢lt ¢letemben nincs semmi nagyszabÀsÃ ¢s titokzatos, hogy valÂjÀban pusztÀn
v¢gtelen¡l banÀlis ¢s h¢tk´znapian mocskos az eg¢sz, kisszerüen Âcska ¢s ¢melyÁtûen
jelent¢ktelen, hogy nem mÀs csupÀn, mint a magÀnyos, minden ¢rtelemben kiel¢g¡letlen, ´regedû f¢rfi, mellesleg h¢tprÂbÀs k¢jenc ezerszer lejÀtszott, egy zsÁrosra olvasott ponyvÀbÂl lopott, kiÀbrÀndÁtÂan k´zhelyes t´rt¢nete; ¢s k¢ts¢gbeesetten d´bbenek rÀ, hogy milyen elmondhatatlanul sivÀr, unalmas ¢s megalÀzÂan h¢tk´znapi
az, amit az elmÃlt ¢vek sorÀn v¢gigcsinÀltam, ¢s e letaglÂzÂan megvilÀgÁtÂ pillanattÂl
´sszecsikordul a fogam, a zokogÀshoz hasonlÂ kÁnos vigyorra rÀndul a szÀm, torkombÂl valamif¢le h´rgû, bugybor¢kolÂ hang t´r elû, ¢s ez az emberi, talÀn tÃlsÀgosan is
emberi z´rej most akadÀlytalanul kering fel a mennyezet irÀnyÀba, ott bubor¢kk¢nt
sz¢tpattan, ¢s visszhangtalanul v¢sz bele a vend¢gsereg keltette hangok zürzavaros
t´meg¢be.
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Fielding azt Árja, hogy az esem¢nytelen napok nyeretlen szÀmok az ¢let nagy sorsjÀt¢kÀban. Sok ilyen nyeretlen nap pergett le mostanÀig. De tegnap aztÀn, ahogy mondani szoktÀk, meg¡t´ttem a fûnyerem¢nyt.
Vonaton ¡l´k egy elsû osztÀlyÃ f¡lk¢ben, velem szemben Kandra z´rgeti ÃjsÀgjait,
elûttem k´zepes minûs¢gü vin de table (a premier grand crut, egy palack Pouilly-Fuiss¢t
est¢re tartogatom), elûtte kivÀlÂ minûs¢gü finn vodka. Egyik alf´ldi nagyvÀrosunkba
utazunk, ahol KÀtya, Leonora szerep¢ben, ma este l¢p fel A v¢gzet hatalma premierj¢n.
Igen, KÀtya legnagyobb meglepet¢semre feltÀmadott, ha nem is harmad-, de mondjuk hatodnapon, elûtÀmolygott dÁvÀnysÁrjÀbÂl, m¢rs¢kelte az ivÀst, minek k´vetkezt¢ben n¢mik¢pp lefogyott, ¢s az utÂbbi hÂnapokban, elûttem gondosan eltitkolva,
megint ¢nekelni kezdett; Kandra persze benne volt az ´sszeesk¡v¢sben, ¢s ez a beavatottsÀg m¢g most is gyerekes b¡szkes¢ggel t´lti el. Ott terpeszkedik velem szemben
az ÃjsÀghalmok tetej¢n, akÀrha kalifa volna a kinyomtatott szavak ÀgyashÀzÀban, ¢s
szÁnes filctollaival vadul dolgozik a hasÀbokon. IndulÀs elûtt a pÀlyaudvari ÃjsÀgoskioszkban valÂsÀgos bacchanÀliÀt rendezett; mivel ma szabadsÀgon van, k´nyvtÀrÀban
nem juthatott hozzÀ napi ingyenes papÁradagjÀhoz, Ágy aztÀn k¢nytelen volt maga
gondoskodni az unalom ellen vÁvott heroikus k¡zdelme fegyvereirûl. Az csak term¢szetes, hogy az ´sszes magyar nyelvü napi- ¢s fontosabb hetilapot megvette, aztÀn k´dittas szemmel fordult Àt a nyugati magazinok roskadÀsig megrakott ÀllvÀnyaihoz, Àm
igencsak korlÀtozott anyagi lehetûs¢gei miatt a Frankfurter Allgemeine ¢s a Le Monde
megvÀsÀrlÀsa utÀn a t´bbsz´r is kez¢ben d¢delgetett Neue Z¡rcher ZeitungrÂl ¢s Time
magazinrÂl mÀr le kellett mondania, ellenben ä amire a legkev¢sb¢ sem szÀmÁtottam
ä a Gazetto dello Sport narancssÀrga csÀbÁtÀsÀnak k¢ptelen volt ellenÀllni. De lÀzban ¢gû
szem¢bûl kicsapott, hogy m¢g nagyon messze van a teljes kiel¢g¡l¢stûl. MegsajnÀltam
ezt a gyÂgyÁthatatlan betümorfinistÀt, vettem egy Die Zeitot ¢s egy Liberationt, aztÀn
hozzÀcsaptam m¢g az Economistot, lÀtszÂlag magamnak, valÂjÀban persze neki, ¢s a
megfelelû idûpontban siker¡lt is mind a hÀrom lapot ÀtjÀtszanom az ¡l¢s¢re. Most
valÂsÀggal tombol, egyszerre n¢gy ÃjsÀgot forgat, n¢ha felkiÀlt: àhorreurÊ vagy àschrecklichÊ vagy àach, du Arschloch!Ê; olykor szemmel lÀthatÂan lek¡zdhetetlen ingert ¢rez,
hogy felolvasson valamit, felegyenesedik, lend¡letet vesz, beszÁvja a levegût, de aztÀn
meglÀtja savanyÃ pofÀmat, lemondÂan legyint, àmindegyÊ, mondja a jÂl ismert Csebutikin-f¢le szalonnihilizmussal, ¢s visszamenek¡l betühÀrem¢be. Becsukom a szemem, hallgatom a talpfÀk kattogÀsÀt, ez a zaj bizonyos pillanatokban ä mÀr t´bbsz´r
feltünt ä kÁs¢rteties mÂdon eml¢keztet a K¢tzongorÀs szonÀta n¢hÀny ¡tem¢re. Enyhe
rosszull¢t t´r rÀm, homlokomon ki¡t a verÁt¢k, tudom, hogy k´zel a finÀl¢, Àm most
egy pillanatra m¢gis megrettenek. Rem¢lem, Kandra nem vett ¢szre semmit. Vasutassatuvas, vasutas-satuvas, motyogom magamban f¢lh¡ly¢n, ¢s homlokom m´g´tt ism¢t
lezajlik a tegnapi nap.
A mÃlt hÂnapban Ãj elûadÀs-sorozatot hirdettem, amely ä elismerem, kiss¢ hangzatos mÂdon ä az àIsteni kudarcokÊ cÁmet viseli. Sokan lÀtogatjÀk, mivel egy kiss¢ botrÀnyÁzü a dolog; elterjedt ugyanis, a legkev¢sb¢ sem alaptalanul, hogy a Fidelio, no
meg persze a Kilencedik mellett alaposan kives¢zem a VarÀzsfuvolÀt ¢s a Cantata profanÀt
is. °ppen egyik kedves elk¢pzel¢semet r¢szleteztem, hogy tudniillik a Fidelio Mir ist so
wunderbar kezdetü kvartettje az elsû t´k¢letes kontemplatÁv ensemble az operat´rt¢netben, megelûlegezett finÀl¢ voltak¢ppen; aztÀn rÀt¢rtem r¢gi vesszûparipÀmra, misze-
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rint a Kilencedik zÀrÂt¢tele bizonyos ¢rtelemben a Fidelio kudarcos finÀl¢jÀnak nem kev¢sb¢ kudarcos meghaladÀsi kÁs¢rlete; az opera harmadik vÀltozata utÀn ez a àkilencedik Fidelio-fiaskÂÊ, mondtam magam gyÀrtotta szÂjÀt¢kkal, amikor taknyosan harÀkolva GogolyÀk jelenik meg az elûadÂterem ajtajÀban, mankÂjÀval, akÀr valami buta
szuronnyal, rÀm mutat, ¢s k´zli, hogy rendkÁv¡l fontos telefonom van. Kelletlen¡l tÀpÀszkodom fel, de a rothadÂ hagymÀtÂl szaglÂ portÀsf¡lk¢ben aztÀn belÀtom, hogy
t¢nyleg fontos. Veron hÁv, azt mondja, az ¢jjel ´ngyilkos lett a feles¢gem. T¢ny, hogy
nem jelent meg a reggelin¢l, de ennek nem tulajdonÁtottam jelentûs¢get. Nem, nem
halt meg, de Àllapota sÃlyos, a halÀlos adag t´bbsz´r´s¢t vette be. Azonnal menjek.
Nem ¡ltem taxiba, Ãgy v¢ltem, a kÂrhÀzba vezetû villamosÃton t´bb idûm marad
a gondolkodÀsra. Vettem egy csokor virÀgot, bÀr voltak¢ppen nem tudtam, mit k´sz´nt´k vele, a sikeres avagy a sikertelen ´ngyilkossÀgot? Egy eszelûs pillanatban megfordult a fejemben, hogy ha AnnÀm m¢gsem maradna meg, talÀn magamhoz vehetn¢m ElvirÀt, mint az ´reg Rossini OlympiÀt, a kiszolgÀlt szajhÀt. De hÀt Elvira a legkev¢sb¢ sem levit¢zlett, meg akkor aztÀn odaveszne a titkom, a mÀsodik ¢letem. Mi
ez az eg¢sz, t´prengtem a villamoson. Annyi bizonyos, hogy a lehetû legrosszabbkor
j´tt. Ez k´nnyen t´nkreteheti a finÀl¢mat. RÀadÀsul holnap KÀtya bemutatÂja, amely
alÂl nem bÃjhatok ki, de vajon ez esetben elutazhatom-e? M¢gis, t´rt¢nj¢k bÀrmi, utaznom kell, hatÀroztam el ott a majdnem ¡res villamosf¡lk¢ben ¡lve. Mi lehet ez, t´prengtem. NyilvÀn valami szerelmi drÀma. TalÀn B´r´cz, a novellista. TalÀn MocsÀry,
a szÁnpadi szerzû. Kisebb hezitÀlÀs utÀn mindkettût elvetettem, helyett¡k k¢pzeletemben megjelent FÀbjÀn, az essz¢ista ¢s müfordÁtÂ alakja. Sz¢p alak egy¢bk¢nt, angyali
fiatalember, vÀllÀra hullÂ m¢zszûke hajjal, Àlmatag gyerekbün´zûszemmel, bûre hamvas, v¢rerekkel finoman Àtt´rt csipke, csÂkos ajka meggyszÁnü, ÀllÀn g´dr´cske. Keze
igen kifinomult, ¢s persze tudatÀban is van ennek, minden alkalmat megragad, hogy
nagyon eszt¢tikusan magyarÀzzon vele. Szûke bestia, mondanÀm Nietzsch¢vel, ¢s ki
tudnÀ megcÀfolni, hogy e tÁpus f¢rfi is lehet? Szeg¢ny Anna. Egy ilyen kiteny¢sztett
korccsal, aki rÀadÀsul a fia lehetne, ezzel a narcizmustÂl büzlû kezü doktor Sch´ngeisttel. Micsoda Âcska, banÀlis t´rt¢net. Egyre inger¡ltebben gondoltam e ponyvareg¢nybûl el¢m libbent pÀrocskÀra. LeszÀllÀs elûtt eszembe jutott, hogy nemr¢g, tÀn
k¢t hÂnapja lÀttam ûket egy¡tt. D¢lutÀn volt, ruganyos l¢ptekkel ¢ppen a HoldbÂl
j´ttem, elhaladtam egy kis presszÂ elûtt; megihatn¢k egy kÀv¢t, jutott hirtelen eszembe. A kirakat ¡veg¢n Àt pillantottam meg ûket. Szemben ¡ltek egymÀssal, elûtt¡k feltehetûen Unicum; FÀbjÀnbÂl csak k´nnyü legyezûk¢nt magyarÀzatra lend¡lû kez¢t
lÀthattam ä voltak¢ppen errûl ismertem meg ä, mely v¢rlÀzÁtÂan eszt¢tikusan libegett
Anna k´nnyÀztatta arca elûtt. Soha m¢g ilyen meztelennek nem lÀttam a feles¢gem
arcÀt, ami az¢rt volt oly riasztÂ, mert egy¡tt¢l¢s¡nk sorÀn AnnÀm mondhatni fûÃri
arctartÀsa m¢g a legintimebb pillanatokban sem tünt el eg¢szen; kontyÀt lebontva,
arcÀt pûr¢n tÀrta szerelme fel¢, de nem sz¢gyellte fÀjdalmÀt, ganz im Gegenteil, ¢ppens¢ggel arra t´rekedett, hogy arca csupaszon sebezhetû legyen; zokogott, a k´nnyek
sz¢tÀztattÀk arcfest¢k¢t, szeme k¢t vak csû, szÀja elmaszatolÂdott seb, Àm minden megnyomorÁtottsÀga ellen¢re fegyver volt most ez az arc, amelyet sajÀt fegyvertelens¢g¢bûl
kovÀcsolt, ¢s amely ¢ppen sebezhetûs¢g¢vel akart sebet ¡tni maga is; FÀbjÀnnak, ha
belen¢zett, Âhatatlanul r¢szv¢tet kellett volna ¢reznie, fÀjdalmat ¢s büntudatot; de az
eszt¢ta, az ´nv¢delem kiprÂbÀlt nagymesterek¢nt, elker¡lte feles¢gem tekintet¢t,
szÀrnyk¢nt verdesû kez¢vel f¡gg´nyt szûtt kettej¡k arca k´z¢, ¢s ekk¢nt mesterien
megÂvta ´nmagÀt a hazug szÀnalomtÂl, de a nagyjelenettûl is. A feles¢gem egyed¡l
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maradt sÁrÀsa b´rt´n¢ben, ¢s hamarosan meg is nyugodott szeg¢ny. Megsz¢gyen¡lten
l¢ptem el a kirakat ¡veg¢tûl; akaratlanul tanÃja lettem valaminek, ami a legkev¢sb¢
sem tartozott rÀm. Nem ¢reztem f¢lt¢kenys¢get, sokkal inkÀbb d¡h´t. Egy pillanatra
feltÀrult elûttem feles¢gem szÁnfalak m´g´tt folytatott titkos ¢lete, ¢s noha korÀbban
jÂl sejtettem, hogy a csalÀd szÀmÀra fenntartott k´znapisÀga ¢ppen e hÀtt¢r elfed¢s¢re
hivatott, Àm most e v¢letlen¡l fellebbenû fÀtyol m´g¡l r¢snyire kivillanÂ mÀsodik ¢let
a maga zokogÀsaival, f¢lr¢szeg presszÂd¢lutÀnjaival, nyilvÀn k´lcs´nlakÀsokban kapkodva lezavart szeretkez¢seivel, a hervadÂ sz¢p asszonynak az irodalmi zsÃrsÀtÀn irÀnti megk¢sett szenved¢ly¢vel, nos hÀt mindez a legkev¢sb¢ sem hatott borzongatÂan
titokteljesnek, mi t´bb, ¢melyÁtûen banÀlisnak ¢s lesÃjtÂan h¢tk´znapinak bizonyult.
°s aligha tagadhatÂ, hogy emiatt igencsak csalÂdottnak ¢reztem magam. Anna ä az
¢n AnnÀm! ä mint bukott operettdÁva ebben a limonÀd¢ban!
V¢gigmenve a sivÀr kÂrhÀzi folyosÂn, egykori csalÂdottsÀgom s¢rtetts¢gg¢, majd
bosszÃszomjas haraggÀ fokozÂdott, Ágy aztÀn meglehetûsen inger¡lten l¢ptem be a
kÂrterembe. Amint megpillantottam, azonnal tudtam, hogy valÂban tÃl van az ¢letvesz¢lyen. Mi sem term¢szetesebb. A nûv¢r berakta a csokrot egy vÀzÀba. Le¡ltem a
feles¢gem ÀgyÀnak sz¢l¢re, ¢s megszorÁtottam kiss¢ t´rûd´ttnek tünû kez¢t. Gyeng¢n
visszaszorÁtott, megismert, gondolom, de a besz¢dre m¢g nem volt ereje. Gott sei Dank.
Csukott szemü arca most megint meztelennek lÀtszott, de ez a pûres¢g ezÃttal eg¢szen
mÀsk¢nt hatott, mint akkor a presszÂablakon Àt; pergamensÀrga arcbûre ism¢t fûÃri
tÀvolsÀgtartÀssal t¡nd´k´lt, de most el¢rhetetlen¡l elutasÁtÂ volt. Inger¡lts¢gem egyre
nûtt. Micsoda operett, micsoda kiÀbrÀndÁtÂ ¡gyetlens¢g a kivitelez¢sben. KÀtya anyjÀnak bezzeg siker¡lt; ¢s jÂl tudom, hogy nekem ugyancsak siker¡lni fog. AnnÀm ä az
¢n AnnÀm! ä ¢gbekiÀltÂan tehets¢gtelen¡l nyÃlt a finÀl¢hoz, amely ekk¢nt hogyan is
lehetne finÀl¢nak nevezhetû? Csak hebehurgya vÀzlat, csak nekibuzdulÀs, annak is
Âcska, ´sszecsapott. °s most megint itt ez a szobor, mÀrvÀnyhidegen, ´nmagÀba zÀrtan, mintegy an und f¡r sich. Ez türhetetlen, itt tenni kell valamit. F´l¢ hajoltam, ism¢t
megszorÁtottam a kez¢t, ¢s tisztÀn tagoltan belek¢rdeztem ebbe a tÀvoli arcba: àFÀbjÀn,
ugye?Ê VÀlasz helyett felsÂhajtott, arca n¢mik¢pp meg¢ledt, zÀrt pillÀi alÂl szivÀrogni
kezdtek a k´nnyek. Sok vÁz, egyre t´bb, megÀllÁthatatlanul. Ekkor az ablak m¢ly¢bûl
hirtelen fel¢nk mozdult egy mindeddig moccanatlanul ÀllÂ k´v¢rk¢s test, csak most
¢bredtem rÀ, hogy Eszter az. R´vidre nyÁratott, v´r´sre hennÀzott Ãj frizurÀjÀval eg¢szen alternatÁvan hatott. Odarohant, megÀllt az Àgy mÀsik oldalÀn, fogai k´z¡l valami
h´rgû hang t´rt elû, aztÀn arcom fel¢ k´p´tt, de oly ¡gyetlen¡l, hogy a nyÀl legnagyobb r¢sze feles¢gem paplanÀra loccsant. àMell¢!Ê, kiÀltotta eszelûs kacajjal, ´k´lbe
szorÁtott kez¢vel belecsapott a levegûbe, ¢s kirohant a kÂrterembûl. àMell¢Ê, mondtam
utÀna kiss¢ bambÀn. MÀs nem t´rt¢nt. LÀttam, hogy tÀskÀjÀt ott felejtette az ablakm¢lyed¢sben. Magamhoz vettem, a portÀrÂl rendeltem egy taxit, ¢s hazaindultam. Az
Ãton Àtn¢ztem a tÀskÀt; egy szemmel lÀthatÂan agyonolvasott SÂmann-versesk´tet kiv¢tel¢vel semmi ¢rdekeset nem tartalmazott. Mikor belelapoztam, a sorokbÂl szinte
az arcomba l´vellt az alkoholizmus Àltal a nevets¢gess¢gig fokozott zsenitudat.
Otthon a konyhÀban felhajtottam egy pohÀr ÀsvÀnyvizet, aztÀn felmentem Eszterhez. SzobÀjÀba l¢pve f¢lhomÀly fogadott, no meg Brang¤ne virrasztÂ¢neke a bÂdult
szerelmesek f´l´tt: àEinsam wachend in der Nacht...Ê Voltak¢ppen viszolygok Wagnertûl,
de e nagyjÀbÂl ´tven¡temnyi zsongÁtÂ csoda miatt hajlandÂ vagyok m¢g a Siegfriedidillt is megbocsÀtani neki. N¢mÀn le¡ltem, kivÀrtam, amÁg TrisztÀn megszÂlal: àLass
mich sterbenÊ, akkor aztÀn lehalkÁtottam a lemezjÀtszÂt. Egy pillanatra elk¢pzeltem SÂ-
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mannt TrisztÀn jelmez¢ben, karddal az oldalÀn, ¢s elfogott a nevethetn¢k. De Eszter
arcÀt lÀtva elment a kedvem a nevet¢stûl. Ennyi idegens¢gre nem szÀmÁtottam a k´p¢s
ellen¢re sem. T´bbhetes f¡rdûk´peny¢ben az Àgyon kuporgott, ´l¢ben Magda macska, kedvenc cirmosunk. Az ¢jjeliszekr¢nyen f¢lig kiivott vodkÀs¡veg. T´lt´tt magÀnak
egy komoly adagot, ¢s egyetlen hÃzÀssal felhajtotta. Odal´ktem az Àgyra a tÀskÀjÀt:
àögy v¢lem, indokolatlanul komoly ¢rdeklûd¢st tanÃsÁtasz m´szjû SÂmann k´lt¢szete
irÀnt, melyet a szÂ komoly ¢rtelm¢ben term¢szetesen nem lehet k´lt¢szetnek tekinteni. De ez Ázl¢s dolga. çm amennyiben ez az ¢rdeklûd¢s, mint hallom, az illetû testi
alakjÀra is kiterjed, akkor mÀr komolyan helytelenÁtem a dolgot. EgyÀltalÀn: azt lÀtom,
hogy a hÀz h´lgytagjainak irodalmi orientÀciÂja a lehetû legsÃlyosabban fenyegeti a
csalÀd nyugalmÀt ¢s b¢k¢j¢t. ArrÂl nem besz¢lve, hogy mindezt hajlamos vagyok egy
ellenem szûtt ´sszeesk¡v¢s r¢sz¢nek tekinteni. Hiszen mi mÀs anyÀd operettÁzü, Ãgynevezett sikertelen ´ngyilkossÀga, mint az ¢n bosszantÀsomra ki´tl´tt kom¢dia? Itt
Âvint¢zked¢sekre van sz¡ks¢g, ez¢rt mindenekelûtt ¡dv´snek tartanÀm, ha a j´vûben
Herr SÂmann nem szerencs¢ltetn¢ a hÀzat lÀtogatÀsaival. A tovÀbbiakat m¢g megbesz¢lj¡k.Ê
Magam is megr¢m¡ltem az ûsz pater familias eme f´rtelmes, szinte parodisztikus
dagÀlyosssÀgÀtÂl, amelyben Calatrava mÀrki nyÃlÂs szentimentalizmusa tisztÀtalan
elegyet alkotott a lemezjÀtszÂn hamarosan megszÂlalÂ Marke kirÀly Torschluss-pÀnikos
rezignÀciÂjÀval. Eszter azt tette, amit, mi tagadÀs, az û hely¢ben ¢n magam is tettem
volna: elûsz´r elk¢pedt, aztÀn vinnyogva f´lnevetett. Megt´rt a varÀzs, egy¡tt r´h´gtem vele, mi mÀst tehettem volna, aztÀn lerogytam az ÀgyÀra, ¢s rÀgyÃjtottam: àAdj
egy vodkÀt!Ê
Eszter t´lt´tt, koccintottunk. Adtam neki is egy cigit. Csendben ¡lt¡nk, hallgattuk
Magda macska dorombolÀsÀt. àFigyelj rÀm, mon petit chat, komolyan mondom, hagyd
a fen¢be ezt a SÂmannt. Hidd el dÁjakban megûsz¡lt jÂ apÀdnak: nem hozzÀd valÂ,
¢desem. AttÂl, hogy posztmodernre vÀgatod a hajad, m¢g egy l¢p¢ssel sem ker¡lsz
k´zelebb hozzÀ.Ê
àNe mondj ilyet, apa; te k¢ptelen vagy bele¢lni magad az ¢n helyzetembe. Ilyen
m¢g sosem t´rt¢nt velem. Te, apa, ¢n olyan borzasztÂan, olyan kimondhatatlanul szerelmes vagyok. °s DÀvid is bevallotta, hogy szeret. MÀr k¢t hÂnapja tart, de mintha
tegnap kezdûd´tt volna. Elhiszem, hogy k´zepes k´ltû, rÀadÀsul alkoholista, de egyszerüen nem tudom levenni rÂla a szemem. °s olyan kedves, figyelmes, olyan sz¢peket
mond, ¢s tetûtûl talpig nûnek tekint. ír rÂlam egy szonettkoszorÃt. °s virÀgot is mindig
kapok tûle.Ê
Amit nyilvÀn a te p¢nzeden vesz, tettem hozzÀ gondolatban. DÀvid. Ki gondolnÀ,
hogy SÂmann-nak van egyÀltalÀn keresztneve? SzÀnalommal elegy borzalommal t´lt´tt el ennek a lassan k´z¢pkorÃ, csÃnyÀcska nûnek matrÂzblÃzos szentimentalizmusa. RÀadÀsul egyetlen pillanatig sem bÁztam SÂmannban. Keringett a vÀrosban egy
pletyka, miszerint fogadÀst k´t´tt egyik pÀlyatÀrsÀval, hogy m¢g ebben az ¢vben elûny´s hÀzassÀgot k´t, ellenkezû esetben ´ngyilkos lesz. Ezt a v¢rlÀzÁtÂan bÀrgyÃ fogadÀst nehezen lehetett komolyan venni, de annyi bizonyos, hogy v¢szesen k´zeledett
az ¢v v¢ge, ¢s a nyomorult alb¢rlet¢ben tengûdû SÂmann-nak ¢getûen sz¡ks¢ge volt
valami biztos anyagi hÀtt¢rre. Hogy netÀn ÀllÀst vÀllaljon, ez alkalmasint meg sem fordult a fej¢ben. HozomÀnyvadÀsz, ez a mikszÀthos szÂ jutott eszembe, ha nyakiglÀb,
rosszul ´lt´z´tt alakjÀra gondoltam. De vajon elmondhatom-e mindezt Eszternek,
t´prengtem a lÀnyom ÀgyÀn ¡lve. NyilvÀnvalÂan nem; ism¢t kinevetett volna, ¢s me-

BÀn ZoltÀn AndrÀs: Egy unalmas t´rt¢net ã 1575

gint joggal; most boldog volt, ´nfeledten tapicskolt a k¢pzelt szerelem cukros viz¢ben,
k¢sûbb majd csalÂdnia kell, de hÀt ezt senki sem takarÁthatja meg magÀnak, ilyesmi
k´zhelyeket gondoltam. Felhajtottam az italom: àMindenesetre: Ïsei klug, Ariadne!Î,
ahogy Wagner barÀtod egykori barÀtja mondtaÊ, megcirÂgattam Magda macskÀt, azzal elhagytam a szobÀt.
Feln¢zek: az elveszett szÀntÂf´ldek f´l´tt hÀtizsÀk m¢retü varjak ä hamarosan meg¢rkez¡nk. TalÀn elszundÁtottam egy kiss¢. Remeg a kezem, az ajkam cserepes, a szÀmban valami kiirthatatlan rossz Áz. Esetleg lÀzas vagyok. Kandra f¢lig mÀr kiitta a vodkÀs¡veget. NyilvÀn hangulatba akarja hozni magÀt est¢re. T´lt´k magamnak a borombÂl. àKÀtyÀraÊ, emelem poharam Kandra fel¢. àJekatyerina DmitrijevnÀraÊ,
mondja megh´kkentûen komolyan, ¢s û is felemeli kupicÀjÀt. °s amint felhajtjuk italunkat, mÀr be is futunk a betonsz¡rke, kiss¢ b´rt´n¢p¡letre eml¢keztetû ÀllomÀsra.
Mik´zben taxi utÀn kajtatok, Kandra elrohan, hogy beszerezze a helyi sajtÂt. A kocsiban aztÀn halad¢ktalanul fellapozza a bemutatÂval foglalkozÂ cikkeket; àegyesekÊ,
olvassa hangosan, helytelenÁtik, hogy az elûadÀs àa mi sz¢pen csengû magyar nyelv¡nk
helyettÊ olaszul zajlik. Kandra megvetûen felkacag. Kezdek mÀr torkig lenni ezzel a
gyÂgyÁthatatlan N´rglerrel, Ágy aztÀn ´r´mmel teszem ki egy mell¢kutcÀban; itt talÀlt
szÀllÀst valami tÀvoli ismerûs¢n¢l; megk´nnyebb¡lten hajtatok tovÀbb szÀllodÀm bejÀratÀhoz. Az itteni vÀrostervezûk nyilvÀnvalÂan hegeliÀnusok, sz¡rk¢t festenek sz¡rk¢vel: szÀllÀsom ezÃttal, ha jÂl tippelem, patkÀnysz¡rke. Az unalmas, de tiszta szobÀcskÀban hosszan bÀmulom az egyik falat teljesen beborÁtÂ, valamif¢le erdei tÀjban legel¢szû ûzik¢ket ÀbrÀzolÂ Ãgynevezett posztert. Az elûadÀsig mÀr nem sok idûm marad,
a Pouilly-Fuiss¢t gondosan behüt´m est¢re a frizsiderben, gyorsan lezuhanyozom, tiszta alsÂnemüt ´lt´k. AztÀn egy pohÀr ÀsvÀnyvÁz az elhagyatott ä talÀn csukasz¡rke ä
f´ldszinti bÀrban. ögy ¢rzem, k´zeledik a finÀl¢, csak azt nem tudom, hogyan bonyolÂdik majd. R¢sen kell lennem. Ugyan minek is ¢lt¡nk, ha legalÀbb a zÀrÂk¢pben ne
lehetn¢nk ´nmagunk.
A szÁnhÀzban a premiereken szokÀsos ny¡zsg¢s fogad, csak itt jÂval Ázl¢stelenebbek
a ruhÀk, mint Pesten. Szerencs¢re nem kell elvegy¡ln´m a n¢ps¢g, katonasÀg k´z¢,
KÀtya elint¢zte, hogy egyed¡l birtokolhassak egy pÀholyt; bel¢pek, ¢s a kapott kulccsal
halad¢ktalanul magamra zÀrom az ajtÂt. A tÀskÀmban ott lapul a jÂl temperÀlt Pouilly-Fuiss¢, kirakom az asztalra, mell¢ a M£conban vÀsÀrolt megfelelû poharat. T´lt´k
egy ujjnyit, aztÀn len¢zek a f´ldszintre, Kandra ott feszÁt az ´t´dik sorban, hanyagul
intek neki; lesÁr rÂla a fesz¡lts¢g. Amikor a csodÀlatos elsû kortyot v¢gigg´rgetem szÀjpadlÀsomon, eszembe jut, hogy a k´z´ns¢g nagy r¢sze m¢g soha nem ivott ilyesmit,
¢s gyanÁtom, mÀr a mÀrka nev¢nek helyes kiejt¢se is megoldhatatlan feladat lenne a
szÀmÀra. Bevallom, ez n¢mi el¢gt¢tellel t´lt el, Àm nem Ágy a felhangzÂ nyitÀny; a karmester merev, talÀn talajtorna-gyakorlatok zongorakÁs¢rûj¢bûl avanzsÀlt dirigenss¢;
a vonÂskar slampos, a fÀk z´rejesek, a timpanista nyilvÀnvalÂan alszik, vagy ä hÁven
szakmÀja hagyomÀnyaihoz ä f¢lr¢szeg, hiszen a kÂdÀban cintÀny¢rcs´rrent¢sei finoman szÂlva is ´tletszerüek. Felmegy a poros f¡gg´ny; a palasz¡rke, b´rt´nlakÀshoz
hasonlÂ szobÀt mutatÂ dÁszlet elûtt KÀtya bÃcsÃzik az agg Calatrava mÀrkitÂl, akinek
oly szükre szabtÀk valamif¢le szovjet kÀg¢b¢s tisztre eml¢keztetû jelmez¢t, hogy egy
hirtelen mozdulatnÀl ä f´l´tt¢bb f¢lre¢rthetû hangot hallatva ä megreped a nadrÀg
az ¡lep¢n. SzÂval Ãgynevezett modern k´rnyezetbe helyezett elûadÀs lesz, veszem tudomÀsul lemondÂan, t´lt´k m¢g egy pohÀrkÀval, ¢s alaposan szem¡gyre veszem KÀtyÀt. ElfogÂdottan jÀrkÀl müanyagbÂl szabott decens kiskoszt¡mj¢ben, minden moz-

1576 ã BÀn ZoltÀn AndrÀs: Egy unalmas t´rt¢net

dulatÀbÂl kitetszik, hogy szenved¢lyesen elutasÁtja ezt a rendez¢st. De ez a kisebbik
baj, a fû hiba, hogy minden megszÂlalÀsa hamis, gyakran zenei ¢rtelemben is, a felsû
lÀg¢ban, ha csak egy negyedhanggal is, rendre alacsony; egyed¡l olasz kiejt¢se t´k¢letes ä Kandra e tekintetben remek munkÀt v¢gzett. Hogy bizonytalanul kezd, ahhoz
mÀr r¢grûl hozzÀszoktam, de most k¢sûbb sem enged ki a g´rcs; a Me pellegrina ed
orfana kezdetü elsû ÀriÀjÀban a lÁra nyomait sem talÀlhatni, a drÀmai kit´r¢sek helyett
pedig pusztÀn visÁtozÀssal szolgÀl; nincs taps, az ÀriÀt kÁnos csend fogadja. ¹sszecsikordul a fogam, erre az¢rt nem szÀmÁtottam; mi¢rt is nem k¢rte ki tanÀcsomat, mi¢rt
csak KandrÀval korrepetÀlt, errûl a fell¢p¢srûl bizonnyal lebesz¢lhettem volna. Nehezen veszem a levegût. Kezd elhagyni a bor is, akÀrha valami gyÂgyszert t´lt´ttek volna
bele. Megjelenik Alvaro, aki ä azt kell mondjam, sajnos ä meglepûen jÂ; hatalmas,
szenved¢lyes tenorja tÀrsasÀgÀban m¢g jobban elûtünnek KÀtyÀm hiÀnyossÀgai. Hogyan jutunk Ágy el a finÀl¢ig, gondolom k¢ts¢gbeesetten. Eljutunk-e egyÀltalÀn? Gyorsan lehajtok m¢g egy pohÀrral a csodÀlatos, Àm voltak¢ppen Algopyrin-Ázü borbÂl, de
majdnem f¢lrenyelek, mert amikor az ûsz Calatrava mÀrki ism¢t megjelenik, valami
iszonyatos, ugyanakkor v¢gtelen¡l banÀlis dolog t´rt¢nik. A sz´vegk´nyv szerint a lovagias Alvaro nem akar megk¡zdeni a v¢n vÀrûrgrÂffal, ez¢rt harc helyett eldobja pisztolyÀt. çm a fegyver olyan szerencs¢tlen¡l esik, hogy v¢letlen¡l els¡l, ¢s halÀlra sebzi
a kivont karddal recitÀlÂ csalÀdfût. Hic et nunc mindez azonban a librettista Àlma maradt, a fegyver ugyanis nem s¡lt el, az ¡gyelû talÀn elbÂbiskolt a szÁnfalak m´g´tt,
mindenesetre a hÀrom szereplû most gy´ngy´zû homlokkal Àllt a s¡ketn¢ma pisztoly
f´l´tt. Akaratlanul is eszembe jutott egy klassszikus szÁnhÀzi anekdota, amelyben hasonlÂ malûr alkalmÀval a fûhûs egyszerüen fen¢kbe billentette ellenfel¢t, ¢s ekk¢nt
szÂlt ki ad spectatores: àSemmi baj, a csizma m¢rgezett volt!Ê De AlvarÂnknak ilyen frappÀns megoldÀs nem volt a tarsolyÀban ma este. Csak Àllt n¢mÀn, mik´zben vadul forgatta szem¢t. Egyebekben mindenki Ãgy tett, mintha mi sem t´rt¢nt volna, pontosabban, mintha ¢ppens¢ggel az t´rt¢nt volna, aminek t´rt¢nnie kellett: a lÀnya becs¡let¢t
ÂvÂ mÀrki a n¢ma l´v¢stûl halÀlra sebzetten bukott a f´ldre, ¢s mÀr Ãgy lÀtszott, az
elûadÀs zavartalanul vÀnszorog tovÀbb a maga szÀnalmas medr¢ben, amikor az ¡gyelû
feleszm¢lt, ¢s ä lieber sp¤ter, als nie ä a haldoklÂ apa Àtokszavai alatt durrantotta el a
szÁnfalak m´g´tt a vakpatront. Mit mondjak, a hatÀs leÁrhatatlan volt. A szereplûk
´sszerezzentek, a karmester meg valÂsÀgos pÀnikba esett, term¢szetesen rosszul intett
be, ettûl a sz¢tes¢sre egy¢bk¢nt is hajlamos zenekar ÃgyszÂlvÀn szÂlamaira hullott. Az
eg¢sz valami r´f´gû kakofÂniÀba fulladt, a n¢zûk elûbb megr´k´ny´dtek, aztÀn kuncogni kezdtek, Kandra egyed¡l k¢ptelen volt lepisszegni ûket. Szerencs¢re a jelenet
gyorsan v¢get ¢rt, leengedhett¢k a f¡gg´nyt. M¢g eln¢ztem egy darabig a mÀsodik
jelenetben id¢tlenkedû, amolyan '56-os felkelûjelmezbe bÃjtatott kÂrust, Preziosilla
igencsak bujÀn fickÀndozÂ kebl¢t; felhajtottam m¢g egy utolsÂ, egyre rosszabb Ázü poharat, ¢s a folytatÀstÂl mit sem rem¢lve, elhagytam a szÁnhÀzat.
Az ¡res utcÀn szemerk¢lû esû, a kisvÀros egyetemes sz¡rk¢je most csillogÂ kÀtrÀnypapÁrnak lÀtszik. Nem zavar a langyosan alÀhullÂ vÁz, gyalog megyek el a szÁnhÀz k´zel¢ben sz¡rk¢llû szÀllodÀmig. A bÀr most meglepûen zsÃfolt, valami kft. tarthatja zÀrszÀmadÂ k´zgyül¢s¢t; r¢gebben, felt¢telezem, Ágy mondtÀk volna. A szobÀban megoldom nyakkendûmet, v¢gigdûl´k a rÂzsamintÀs müanyag huzattal bevetett Àgyon; a
f¢lig nyitott ablakon Àt behallatszik a tovahÃzÂ autÂk vizes surrogÀsa. HullÀmokban
´nt el a rosszull¢t, a gyomrom kavarog, merû vÁz a testem. NyilvÀnvalÂ, hogy lÀzas
vagyok. ElûhalÀszom tartal¢k whiskymet, nagy nehezen legyür´k egy pohÀrkÀval. A
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mindig magamnÀl hordott fiolÀt kiteszem az ¢jjeliszekr¢nyre. Remegû lÀbbal araszolok fel s alÀ a szobÀban. MegprÂbÀlok a finÀl¢mra gondolni, de ´sszekeverednek a
szavak az agyamban; àBoltÀnszki, Annamari, FÀbjÀn, Magda macska, GogolyÀkÊ,
ilyesmik kavarognak benne, de k¡l´n´s mÂdon ezek most nem arcok, hanem csak
nevek, pontosabban pusztÀn hangalakok, melyekbûl ä meglehet, ´r´kre ä kipusztult
a jelent¢s. àVasutas-satuvas, vasutas-satuvasÊ, ez a d¡b´rg¢s most minden mÀst hatÀlytalanÁt. A t¡dû ä ¢rezve kilÀtÀstalan helyzet¢t ä felmenek¡lt az agyba. Eszembe villan,
hogy Kafka Árt errûl valamit, k¢ts¢gbeesetten kutatok a pontos sz´veg utÀn, amikor
kopogtatnak. Ki lehet ez; KÀtya m¢g nem, n¢zek az ÂrÀmra, hacsak nem fulladt botrÀnyba az elûadÀs. çm, mindent figyelembe v¢ve ez kev¢ss¢ valÂszÁnü. FelrÀntom az
ajtÂt. àEln¢z¢st, professzor Ãr ä mondja az ¢jszakai portÀs ä, tÀvirata van.Ê àKiraktam
a tÀblÀt: Do not disturb!; ha nem tud angolul, ne menjen szÀllodÀsnak.Ê àOf course, I
speak English, but lÀttam, hogy ¢g a villany, ¢s gondoltam...Ê Kit¢pem a kez¢bûl a tÀviratot, ¢s bevÀgom az ajtÂt. MÀr megint Veron. A sz´veg r´vid: àEszter megsz´k´tt
SÂmannal. J´jj´n haza.Ê Dehogy megyek. Nem ¢rtem. çllok a szoba k´zep¢n, hosszÃ
ideig azon gondolkodom, vajon nem Ágy ÁrjÀk-e helyesen: àSÂmann-nalÊ. Mennyivel
egyszerübb lett volna franciÀul: Eszter s'est enfui avec SÂmann. Micsoda h¡lyes¢g. Mi az,
hogy megsz´k´tt? HÀt b´rt´n az ¢n hÀzam?! Veron r¢v¢n valami rossz, szÀzadv¢gi
ponyvÀba ker¡ltem. Megsz´k´tt, ¢s a fondorlatos csÀbÁtÂval titokban mÀr meg is ¡lte
nÀszÀt. TalÀn a Senki-sziget¢n?
BevÀgom a szem¢tbe a papirost. M¢g egy italt. De cigarettÀt egyelûre nem. A gyomrom mÀr nem hÀnykolÂdik, de a fejem egyre csak zÃg. Egyre csak nû a lÀzam. Lerogyok egy fotelbe. A fiola ott feh¢rlik az ¢jjeliszekr¢nyen. àGl¡cklich ist, wer vergisstÊ,
mintha ez zÃgna a fütûtestbûl. ºl´k ¢s ¡l´k. Ki tudja, miÂta ¢s meddig. TalÀn elÀjulhattam, mert hirtelen arra eszm¢lek, hogy KÀtya Àll elûttem, ¢s k¡l´n´s mosollyal f¡rk¢szi az arcomat. A s´t¢t szobÀban jÂl ¢rzem teste illatÀt. Mon petit chat. Fogvacogva
feltÀpÀszkodom, n¢mÀn megcsÂkolom a homlokÀt. AztÀn a szem¢t, egyenk¢nt mindkettût. Kis, bukott-buta szoprÀnom. Egy heves mozdulattal kibontakozik ´lel¢sembûl.
àHagyjuk ezt. BÃcsÃzni j´ttem, professzor Ãr.Ê
àNe, m¢g nem! RÀm t´rt a rosszull¢t. Maradj itt ¢jszakÀra.Ê
àNem. Egy percig sem maradok ebben a vÀrosban.Ê
àMaradj velem. K¢rlek. Sz¡ks¢gem van rÀd. MagÀnyos vagyok itt. Eszter megsz´k´tt SÂmann-nal.Ê
àVÀlj¢k eg¢szs¢g¡kre. De akkor sem maradhatok. Kandra vÀr lent a taxiban. BÃcsÃzni j´ttem. Hazamegyek. F¢rjhez megyek KandrÀhoz.Ê
HÀt persze. Mi sem term¢szetesebb. De most nem szÂlhatok semmit, ma ¢jjel velem
kell maradnia.
àK¢rlek, maradj velem ma ¢jjel. A feles¢gem ´ngyilkos lett, KÀtya! K¢rlek! Nem
hagyhatsz itt ebben a borzalomban. MagÀnyos vagyok, k¢ts¢gbeesett vagyok. Ez a szÀlloda, ez a vÀros... LegalÀbb ¡lj¡nk csendben egy percig, mint elutazÀs elûtt az oroszok.Ê
àNevets¢ges szokÀs. Nem maradok, ¢s nem is akarok. BÃcsÃzzunk el.Ê
ögy lÀtszik, ez lesz a v¢gszÂ. Nincs t´bb halogatÀs. LehÃzom magam mell¢ az Àgyra,
immÀr nem bÃjhatok ki a befejez¢s alÂl; itt a v¢g, finita la commedia, te hÁvtad, jÂl van,
akkor hÀt fogadd; megfogom KÀtya kez¢t, ¢s azt rem¢lve, hogy e nyomorÃsÀgos szÀllodai szoba valamif¢le gigÀszi operaszÁnpaddÀ alakul, ekk¢nt mondom el v¢gsû monolÂgomat: àMiserere. Miserere nobis. Itt az idû, uram. K´ny´r¡lj mirajtunk, k´ny´r¡lj
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tÃl sokat lÀtÂ szem¡nk´n, minden z´rejt kÁvÀncsian f¡lelû f¡l¡nk´n, bÀrgyÃ fecseg¢sre
tÃlsÀgosan is alkalmas ajkunkon, a vilÀg szenny¢t boldogan em¢sztû beleinken, minden irÀnyba szertefutÂ lÀbnyomainkon, az ¢let fel¢ ezer k¢zzel kapkodÂ vÀgyainkon;
k´ny´r¡lj senkinek sem kellû, ´nsajnÀlattÂl cs´p´gû ÀriÀink¢rt; irgalmazz minden k¢jre mohÂn odafordulÂ Àgy¢kunknak, irgalmazz nedves fogsorÃ nevet¢seinknek, szeretetet esdû taknyos zokogÀsainknak; k´ny´r¡lj hirtelen fellobbanÂ gyül´leteink¢rt,
ÀdÀz gûg¡nk¢rt, gÃnyolÂdÀsaink¢rt, k´ny´r¡lj hazug besz¢lget¢seink¢rt, semmitmondÂ leveleink¢rt, fennh¢jÀzÀsunk¢rt, fÀsult, unalmas ÂrÀink¢rt, k´ny´r¡lj gyarlÂ
müveink¢rt, szÀnalmas tehets¢gtelens¢g¡nk¢rt, k´ny´r¡lj f¢ltve ûrz´tt, Àm k¢sûbb
nyomorÃsÀgosnak bizonyulÂ titkaink¢rt, viszonzott ¢s viszonzatlan szerelmeink¢rt;
adj feloldozÀst eg¢sz ¡res, iszonytatÂan h¢tk´znapi, ¢melyÁtûen banÀlis ¢let¡nk¢rt; k´ny´r¡lj mirajtunk, irgalmazz. Miserere. Miserere nobis.Ê
ögy ¢rzem, mindent elmondtam, kimer¡lten elhallgatok. KÀtya ugyancsak hallgat,
mÀr kÁnos a csend. Hirtelen szembefordul:
àEzt elûre megÁrta vagy most r´gt´n´zte?Ê
Mit is vÀlaszolhatn¢k. Micsoda banÀlis nûszem¢ly. Inger¡lten l¢pek oda az ablakhoz. Arcomba villan az ûzik¢s poszter. KÀtya felÀll, szoknyÀjÀt lesimÁtja:
àMost mÀr t¢nyleg mennem kell. Bonne chance, monsieur le professeur.Ê
FutÂlag arcon csÂkol, rÀn¢z az ¢jjeliszekr¢nyen feh¢rlû fiolÀra, aztÀn nagy lend¡lettel kil¢p a szobÀbÂl. çllok az ajtÂban, hallgatom a folyosÂn kopogÂ l¢pteit, megvÀrom, amÁg beszÀll a liftbe. Nem n¢z vissza. A szobÀban belezuhanok a karossz¢kbe,
most mÀr rÀgyÃjthatok. T´lt´k m¢g egy utolsÂ italt. KitÀrom az ablakot, len¢zek az
utcÀra. A szÀllodÀbÂl ¢ppen ekkor l¢p ki KÀtya az ism¢t szemerk¢lû esûbe. NyakÀn
fÀzÂsan hÃzza ´ssze kabÀtjÀt. Nem n¢z fel. Gyors l¢ptekkel halad az utcÀn vÀrakozÂ
autÂig. BeszÀll, az ajtÂ becsukÂdik, a kocsi elindul. MÀs mÀr nem t´rt¢nik. Isten veled,
KÀtya, isten veled, drÀgasÀgom.
Visszal¢pek a szobÀba, m¢g egyszer szem¡gyre veszem az erdei jelenetet. Az ¢jjeliszekr¢nyre odak¢szÁtem a whiskys¡veget. Lassan meztelenre vetkûz´m, aztÀn bebÃjok
a paplan alÀ.
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I
àMINDEN, AMIT KºL¹N DOBTAMÊ
àS hogy milyen nagyok ¢s hÁresek
voltak a SzalÂkok, arra legyen
tanÃ a felhûtlen ¢g, a v¢gtelen
k¢kbûl akÀrmi kiolvashatÂ.Ê1

MegÁt¢l¢sem szerint Darvasi LÀszlÂ Ãj reg¢nye legalÀbb egy nagysÀgrenddel jobb, mint
mindaz/bÀrmi, amit eddig Árt.
Emez elsû lÀtÀsra talÀn tÃlzottan is hatÀrozott (de szÀnd¢kom szerint cs´ppet sem
gyalÀzkodÂ) v¢lem¢nyemet (a nehezen k´z´lhetû ¢rz¢ki benyomÀsoktÂl eltekintve) ezÃttal
elsûsorban n¢hÀny, r¢szben mÀr ismert, hagyomÀnyt´rt¢neti ¢rvvel lÀtom megalapozhatÂnak. Darvasi LÀszlÂ: A K¹NNYMUTATVçNYO SOK LEGENDçJA cÁmü reg¢nye ugyan is (HÀy
JÀnos: DZSIGERDILEN-j¢vel, LÀng Zsolt: B ES2
TIARIUM T RANSSYLVANIAE cÁmü k¢sz¡lû trilÂgiÀjÀval ¢s MÀrton LÀszlÂ: JAKOB W UNSCHW ITZ cÁmü reg¢ny¢vel e t¢ren k´z´s erûfeszÁt¢seket t¢ve) igen jelentûs, a kortÀrs magyar irodalmat tekintve pedig szinte teljesen
egyed¡lÀllÂ m¢rt¢kben Árta Ãjra a magyar
prÂza eg¢sz t´rt¢net¢t. Ezen ÃjraÁrÀs mibenl¢t¢t a sz´vegnek elûsz´r a r¢gi magyar irodalomhoz, mÀsodszor az esem¢ny, a t´rt¢net ¢s
az elbesz¢l¢s ´sszef¡gg¢seinek narratolÂgiai
k¢rd¢seihez, harmadszor pedig a histÂria, a
szabadsÀg ¢s a tanÃsÀg egymÀssal szorosan
´sszef¡ggûnek mutatkozÂ problematikÀjÀhoz
valÂ viszonyÀt taglalva v¢lem leginkÀbb kibonthatÂnak.
1. °ljen ¢s virÀgozz¢k a r¢gi magyar irodalom!
Sokan gondoljÀk, hogy HatÀr Gyûzû tulajdonk¢ppen nem tÃlzott (nagyon), amikor azt

mondta, hogy a magyar irodalom eg¢sz¢nek
egyetlen igazÀn vilÀgirodalmi rangÃ szelete
a XV IIäXVIII. szÀzadi erd¢lyi eml¢kiratirodalom.3 E sz´vegeknek a magyar prÂza
t´rt¢net¢re gyakorolt eleven po¢tikai hatÀsa
azonban (kiadÀsuk idej¢tûl, a XIX. szÀzad
mÀsodik fel¢tûl eltekintve) eg¢szen a mai napig m¢gsem volt jelentûsnek mondhatÂ:
egyed¡lÀllÂ mÂdon a magyar eml¢kiratok
hagyomÀnya, minden nyilvÀnvalÂ ¢s irodalomt´rt¢netileg mindv¢gig szÀmon is tartott
eszt¢tikai ¢rt¢ke ellen¢re jÂszerivel teljes
m¢rt¢kben kÁv¡l rekedt az irodalom t´rt¢nû
folytonossÀgÀn. Az ´n¢letÁrÀs szÀmos k¢sûbbi
sz´vegben ûrzi àr¢giÊ formÀjÀt,4 de retorikÀja
ritkÀn lesz megÃjÁtÂ ÃjraformÀlÀs tÀrgya. A
fent emlÁtett n¢gy reg¢ny (¢s szerintem elsûsorban a Darvasi¢) alapvetûen vÀltoztatott
ezen a helyzeten, m¢gpedig oly mÂdon, hogy
az eml¢kiratok hagyomÀnyÀt (a müfajelm¢leti
megfontolÀsokat hatÀst´rt¢netileg fel¡lÁrva)
elsûsorban a magyar reg¢ny t´rt¢net¢nek elemek¢nt tette a magyar irodalom eg¢sze t´rt¢net¢nek eleven r¢sz¢v¢.
Ez az¢rt fontos, mert amikor BÀn ZoltÀn
AndrÀs mai magyar reg¢nyeket olvasvÀn eml¢kezetes mÂdon egyszerre hiÀnyolhatta5 a
nyugat-eurÂpai reg¢ny (Hildesheimer) intellektualitÀsÀt, illetve az oroszok (Szorokin) v¢res, lucskos valÂsÀgk´zelis¢g¢t,6 akkor e hiÀnyok okÀt, Milan Kundera ELçRV ULT TESTAMENTUMOK cÁmü reg¢ny¢nek megfontolÀsai
nyomÀn (felett¢bb figyelemre m¢ltÂ mÂdon)
abban jel´lte meg, hogy a magyar reg¢nynek nem volt elsû f¢lideje. Mint ismeretes, Kundera szerint a reg¢ny elsû (Rabelais, Cervantes, Diderot, Laclos, Sterne) ¢s mÀsodik f¢lideje (a XIX. szÀzad) utÀn a harmadik f¢lidû
szerzûinek (Proustnak, KafkÀnak, Musilnak,
Brochnak, Gombrowicznak, Fuentesnek) ÃjbÂl meg kellett hatÀrozniuk ¢s ki kellett bûvÁteni¡k a reg¢ny fogalmÀt, s a reg¢nyt az
elûzm¢nyek ÃjraolvasÀsÀval, a müfaj eg¢sz tapasztalatÀval kellett megalapozniuk. BÀn szerint a magyar reg¢ny (sajÀt t´rt¢net¢nek eredendû ¢s pÂtolhatatlan hiÀnyossÀga miatt)
ezt nem tehette meg, s emiatt maradt t´bbol-
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dalÃan satnya. A fent emlÁtett n¢gy reg¢ny
fontossÀga e tekintetben ¢ppen abban Àll,
hogy pÂtoltÀk ezt a hiÀnyossÀgot: azzal, hogy
ÃjraolvastÀk ¢s elût´rt¢net¡k integrÀns r¢sz¢v¢ tett¢k a r¢gi magyar eml¢kiratokat, valÂjÀban megteremtett¢k a magyar reg¢ny t´rt¢net¢nek eleddig valÂban fÀjÂan hiÀnyzÂ elsû
f¢lidej¢t.7
Hogy mindez aztÀn milyen hatÀssal lesz
majd a BÀn Àltal az intellektualitÀs ¢s a valÂsÀgk´zelis¢g fogalmaival jel´lt tulajdonsÀgegy¡ttesekre, azt term¢szetesen ma m¢g sejteni sem lehet. Az viszont talÀn mÀr most is
kijelenthetû, hogy Darvasi, HÀy, LÀng ¢s MÀrton LÀszlÂ reg¢ny¢nek az eml¢kiratokhoz valÂ k´tûd¢se visszamenûleg fel¡lbÁrÀlja az eml¢kiratokat a magyar prÂzai hagyomÀnybÂl ä
ismeretlen¡l ä kil´kû magyar felvilÀgosodÀst,8 s ebbûl a szempontbÂl t¢nyleg ÀllÁthatÂ,
hogy immÀr a magyar nyelvü reg¢ny egyÀltalÀn nem k¢sei sz¡let¢sü, hiszen t´rt¢nete mÀr
a XV III. szÀzad legelej¢n Bethlennel, sût talÀn XVII., esetleg mÀr XV I. szÀzadi eml¢kiratÁrÂ tÀrsainak sz´vegeivel elkezdûdik.9
A most szÂban forgÂ n¢gy mai magyar reg¢ny ä a tematikus ¢s reg¢nyk¢nt valÂ k´tûd¢sek ki¢pÁt¢se utÀn ä rÀadÀsul arra is rÀirÀnyÁthatja a figyelmet, hogy az eml¢kiratok
mint eml¢kiratok is jelentûs hatÀst fejtenek ma
ki. SÀrbogÀrdi JolÀn A TEST ANGYALA cÁmü
sz´vege, Garaczi LÀszlÂ EGY LEMöR VALLOMç10
SAI cÁmü k¢sz¡lû trilÂgiÀja, N¢meth GÀbor
A HURON Tñ cÁmü novellÀsk´nyve vagy legÃjabban Szijj Ferenc K °REGTORONY cÁmü
versesk´tete immÀr müfajilag is vilÀgossÀ tett¢k, hogy a mai magyar irodalom alakulÀsÀra
k¡l´n´sen nagy hatÀssal l¢vû, megÃjÁthatÂ ¢s
megÃjÁtÂ hagyomÀnyszÀlak egyike mindenk¢ppen a (r¢gi) magyar eml¢kirat-irodalom,11 s innen immÀr az is belÀthatÂ, hogy a
magyar irodalomnak az eml¢kiratokhoz ¢s az
eml¢kirat müfajÀhoz valÂ felett¢bb figyelemre m¢ltÂ, rendszerszerü vonzÂdÀsa tulajdonk¢ppen mÀr jÂval korÀbban, EsterhÀzy ¢s
NÀdas, illetve Ottlik ¢s a k¢sei M¢sz´ly 12 (de
lehet, hogy mÀr D¢ry Tibor ¢s Vas IstvÀn)
sz´vegeivel elkezdûd´tt ä ha az e k´r¡lm¢nyt
m¢ltÂ mÂdon figyelembe vevû ÃjraolvasÀsuk
ez ideig m¢g nem t´rt¢nt is meg.
°s mindez persze a r¢gi magyar irodalom
olvasÀsÀnak eg¢sz¢re is megterm¢kenyÁtû hatÀst gyakorolhat. NyilvÀnvalÂ, hogy ezek a

mai (de mÀris kanonikus) sz´vegek nem anynyira forrÀs¢rt¢k¡k miatt, hanem elsûsorban
nyelvi struktÃrÀikban gy´ny´rk´dve, azokat
imitÀlva ¢s variÀlva, nyelv¡ket nyelvk¢nt juttatva szÂhoz, olvassÀk ¢s teremtik Ãjra a r¢gi
magyar irodalmat.13 Ha ez az olvasÀsmÂd legalÀbb valamennyire teret nyerne (nem utolsÂsorban a r¢gi magyar irodalom hivatÀsos
kutatÂi k´z´tt), meggyûzûd¢sem, hogy ugrÀsszerüen megnûne ama r¢gi sz´vegek szÀma, melyek a szerves kapcsolÂdÀs lehetûs¢g¢t
kÁnÀljÀk fel a mai magyar irodalom szÀmÀra.
2. Az esem¢ny rehabilitÀciÂja
Ha elfogadjuk kiindulÂpontk¢nt, hogy àaz
epikai sz´vegek ÏindividualitÀsaÎ [...] abbÂl szÀrmazik, hogy az elbesz¢lt t´rt¢net nyelvi kÂdoltsÀga
elvileg megism¢telhetetlen. Az esem¢nyt ¢rtelmezû
t´rt¢netet az elbesz¢l¢s ¢rtelmezi, ugyanakkor az
esem¢ny is felt¢telezi a t´rt¢netet, mik¢nt a t´rt¢net
is megalapozza ´nmaga elbesz¢lhetûs¢g¢tÊ,14 akkor
azt mondhatjuk, hogy (àmost, amikor programszerüen zajlik a t´rt¢netk´zpontÃ prÂza Ãjraf´l¢rt¢kel¢seÊ, ¢s emiatt gyakorta elfelejtûdik, hogy
àa t´rt¢net mint kompozÁciÂ t´bbsz´r´s nyelvi reflexiÂn kereszt¡l k´zelÁthetû megÊ)15 a Darvasi-sz´veget leggyakrabban az esem¢ny-t´rt¢net-elbesz¢l¢s hÀrmassÀg k´z¢psû elem¢t kit¡ntetve,
nemritkÀn pedig (naiv reflektÀlatlansÀggal)
csakis t´rt¢netk¢nt szokÀs olvasni.16
A K¹NNYMUTATVçNYOSOK LEGENDçJA ´nreflexÁvnek is tekinthetû kijelent¢sei ugyan
nem szÀllnak nyÁltan szembe ezzel az olvasÀsi
mÂddal, sût gyakorta tÀmogatjÀk, megerûsÁtik azt,17 az olvasÂ azonban alighanem m¢gis
nagyot csalÂdik, ha minden gyanakvÀs n¢lk¡l
enged ennek a biztatÀsnak. A reg¢ny (alapvetûen ä ¢s a hagyomÀnyhoz valÂ im¢nt tÀrgyalt viszony miatt: magÀtÂl ¢rtetûdûen ä pikareszk jelleg¢hez illû mÂdon) elk¢pesztû
mennyis¢gü, az olvasÂi eml¢kezet(em) szÀmÀra eg¢sz¡kben szÀmontarthatatlanul sok
aprÂbb-nagyobb esem¢nyt mond el. (A k´tetet szerkesztû Csuhai IstvÀn szÂbeli k´zl¢se
szerint csak halÀlnembûl t´bb szÀz lelhetû fel
a sz´vegben.) Az esem¢nyek azonban k¢t ok
miatt sem ¢rtelmezûdnek megnyugtatÂ
egy¢rtelmüs¢ggel a t´rt¢net Àltal. A reg¢ny
mind´sszesen k´r¡lbel¡l tucatnyi (vastag:
reg¢nyk¢nt ´nmagÀban is megÀllÂ) t´rt¢netszÀlat mozgat, ¢s egy adott esem¢ny gyakorta vagy egyiknek sem k¢pezi integrÀns r¢-
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sz¢t (valamennyi t´rt¢net szempontjÀbÂl t´k¢letesen irrelevÀns), vagy pedig egyszerre t´bb
t´rt¢netnek is kit¡ntetetten fontos eleme, mely
t´rt¢netekben azonban mindig nyugtalanÁtÂan Ãjra meg Ãjra mÀsk¢nt interpretÀlÂdik.
Azon esem¢nyek pedig, amelyek viszont
alapvetûen kizÀrÂlag egy bizonyos t´rt¢netszÀlhoz lÀtszanak kapcsolÂdni, az¢rt k¢nytelenek mindv¢gig n¢lk¡l´zni a v¢glegesnek
tünû ¢rtelmez¢s nyugalmÀt, mert az azokat
¢rtelmezû t´rt¢net vagy nem ûrzi meg ´nazonossÀgÀt (az olvasÀsban elûrehaladvÀn belefolyik ¢s r¢sz¢v¢ vÀlik egy mÀsik t´rt¢netnek,
esetleg teljesen azonosul azzal),18 vagy pedig
az (eg¢szen aprÂ r¢szletekre tagolÂ s az
´sszetartozÂ r¢szeket, mÀs t´rt¢netek darabjainak k´zbeiktatÀsa ÃtjÀn, egymÀstÂl meglehetûsen tÀvol elhelyezû) elbesz¢l¢smÂd miatt
tulajdonk¢ppen ¢rz¢kelhetetlen, de legalÀbbis
eg¢sz¢ben nehezen ÀtfoghatÂ marad az olvasÂ szÀmÀra. (A szerzû egy¢bk¢nt, szÁves szÂbeli k´zl¢se szerint, e szellûs ä ¢s eset¢ben
Mario Vargas Llosa HçBORö A V ILçG V °G°N
cÁmü reg¢nye, David Lynch T WIN PEAKS cÁmü tv-sorozata ¢s Robert Altman SHORT CUT
cÁmü filmje Àltal ihletett ä reg¢nyszerkezetet
egy egyszerü, mechanikus müveletsor Àltal
hozta l¢tre: a mintegy tucatnyi t´rt¢netszÀlat
v¢gigÁrÀsuk utÀn kicsiny r¢szekre darabolta,
majd a r¢szeket alaposan ´sszekeverte.)
KiindulÂ id¢zet¡nkh´z visszat¢rve Ãgy lehetne fogalmazni, hogy ebben a sz´vegben az
elbesz¢l¢s ugyan megalkotja, de ugyanakkor
vagy hozzÀf¢rhetetlenn¢, vagy nehezen hozzÀf¢rhetûv¢, vagy nem ´nazonos mÂdon hozzÀf¢rhetûv¢ teszi a t´rt¢neteket, amely t´rt¢netek ily mÂdon vagy nem, vagy t´bb, mint egy
mÂdon ¢rtelmezik a nagyszÀmÃ ¢s rÀadÀsul
fontossÀguk szerint nem jel´lt esem¢nyeket.
MÀs szavakkal: az esem¢ny nem mindenÀron
felt¢telez t´rt¢netet (vagy ha m¢gis, akkor
azonnal t´bbet is), a t´rt¢net pedig nem alapozza meg ´nmaga elbesz¢lhetûs¢g¢t (vagy
ha m¢gis, akor felett¢bb k´zvetett¢ ¢s problematikussÀ teszi azt).
Az esem¢nyt ¢rtelmezû t´rt¢netet ¢rtelmezû elbesz¢l¢s ¢rtelmez¢s¢hez szokott (t´rt¢netk´zpontÃ) olvasÂ nem egyk´nnyen ¢lheti ki tehÀt megszokott vÀgyait. MÀrmost:
ha ez az (elsûsorban a reg¢ny elsû ´t´d¢re
jellemzû) alaphelyzet nem veszi el a kedv¢t
eleve ¢s v¢gk¢pp az olvasÀstÂl, meglÀtÀsom
szerint alapvetûen hÀrom lehetûs¢g k´z¡l vÀ-

laszthat. Elûsz´r: amennyiben nagyon ragaszkodik a t´rt¢netek rekonstrukciÂjÀhoz ¢s
egybenlÀtÀsÀhoz, lend¡letes ¢s folyamatos lapozgatÀsra, esetleg jel´l¢sek alkalmazÀsÀra,
netalÀntÀn a k´nyv (virtuÀlis vagy valÂs) ÃjradarabolÀsÀra, a fejezetek Ãj sorrendbe ÀllÁtÀsÀra, a k´nyv teljes Ãjrafüz¢s¢re kÀrhoztatja
magÀt ä Àm a t´rt¢netek vÀgyott ´nazonossÀgÀt m¢g e radikÀlisan (s valljuk be: n¢mik¢pp az¢rt m¢giscsak durvÀn) ÃjrastrukturÀlÂ (s ezÀltal ä sajÀt c¢ljaival ellent¢tben ä mÀr
´nmagÀban is megmÀsÁtÂ) szerkesztûi munka Àltal sem ÀllÁthatja helyre. MÀsodszor:
amennyiben k¢pes megszellûztetni, Àtrendezni olvasÀsi szokÀsait, figyelm¢nek sÃlypontjÀt Àthelyezheti az elbesz¢l¢s mÂdjÀra,
hangnem¢re. Ebben az esetben àlassÃ ¢s k´r¡lm¢nyes, de Àttetszû mondatokÊ-at talÀl majd
(mint a bolgÀr kisgyermek besz¢d¢ben a sz´veg maga: 536.), amelyekkel hosszan eljÀtszhat, s benn¡k elgy´ny´rk´dhet az, aki kedveli az eff¢le foglalatossÀgot s az olyasf¢le
mondatokat, mint mondjuk a k´vetkezûk:
àElmosÂdott f¢rfiarcot lÀtunk, melyre ez¡stport szitÀl az idû. SzÁvess¢get tesz minek¡nk, ¢s kegyesen
Ãgy felejti ezt a kompozÁciÂjÀtÊ (7.), àZÃzmara
hulljon ´rd´gszarta szÁvedre!Ê (126.), àA hallgatÀsbÂl semmi nem lett soha. Az er¢ny is mondatbÂl
van meg a bün is mondatbÂl vanÊ (175.), àSz¢lkiÀltÂ BorbÀla mosolyog, mint a füÊ (201.), àErrefel¢ az idû nem tud olyan kÀrt okozni, hogy holnapra ne legyen m¢gis jÂÊ (229.), àNe l¢legezzen
sokÀig k´z´tt¡nk az, akit imÀdnunk rendeltetettÊ
(399.). Harmadszor: a rugalmas olvasÂ figyelm¢nek sÃlypontjÀt Àthelyezheti az esem¢nyekre is, v¢geredm¢nyben erre a lehetûs¢gre
is ¢pp el¢g ´nreflexÁv bet¢t hÁvja fel a figyelmet. (LÀsd p¢ldÀul Konrad Rakonczay utolsÂ, a csodÀk ellen Árott r´plapjÀt [250.], vagy
az olyasf¢le kijelent¢seket, mint pl. hogy à[a]
vilÀg romlÀsa csodÀkkal hozhatÂ helyre, ez nyilvÀnvalÂ. No ¢s a csoda ¢ltetûje, mik¢nt a halnak a vÁz,
az idû. Minden elmÃlik egyszer, hÀt ez¢rt lesznek a
dolgok elbesz¢lhetûkÊ [431., v´. 198.].) Az ´r´m´k itt sem csek¢lyek. Ha ugyanis az ´ssze
nem ÀllÂ, nem ´nazonos t´rt¢netek nem ¢rtelmezik az esem¢nyeket, vagy ha m¢gis, akkor (mÀr ha eml¢ksz¡nk egy-egy esem¢nyre
mondjuk szÀz oldal utÀn) azonnal egyszerre
t´bbf¢lek¢ppen is, akkor talÀn mondhatÂ,
hogy ezek az esem¢nyek t¢nyleg a levegûben
lÂgnak. A levegûben vannak tartva ä mint az
emberhÃsok Pep Velemir, a debreceni t´rpe
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mutatvÀnyÀban. à°s dobÀlnÀm, mÁg egyszerre
´sszeÀllna ott fent minden, amit k¡l´n dobtam, ¢s
egy eg¢sz ember hullana vissza. Az lenne a mutatvÀny! De kinek kell ilyen mutatvÀny? MagÀnak,
vit¢z uram, kell a mutatvÀny?Ê (282.) °s ha v¢g¡l t¢nyleg ´ssze is Àll minden, mit k¡l´n dobott, Àm ami visszahullik, m¢gsem t´rt¢net,
m¢gsem ember: mutatvÀny, szimulÀciÂ.19 àA
foglÀrok vezetûje, egy b¢csi zsoldoskapitÀny el¢gedetten d´rzs´li a markÀt, ahogy a lÀnyra pillant.
Meztelenre vetkûzteti, ¢s alaposan megvizsgÀlja. De
hogy biztos legyen a dologban, t´bbsz´r megk´pk´di
a lÀnyt, v¢g¡l megvÀgja a combjÀn ¢s a karjÀn,
nem lÀtomÀs, lid¢rc vagy rosszindulatÃ t¡nd¢r jÀtszik vele. Della ugyanÃgy v¢rzik, mint bÀrki ¢lû teremtm¢ny, rÀadÀsul mindene megvan, azt is lehet
mondani, t´k¢letes munka. Nem t¡nd¢r, nem lid¢rc
¢s nem is lÀtomÀs. A b¢csi kapitÀnynak esz¢be sem
jut, hogy mutatvÀnnyal is lehet dolga.Ê (530.)
Ahhoz, hogy az esem¢nyek ilyet¢n (nem t´rt¢netet, hanem annak szimulakrumÀt eredm¢nyezû) rehabilitÀciÂjÀnak irodalomt´rt¢neti
jelentûs¢g¢t kiemelhessem, Ãjra id¢zettel kell
¢lnem. SzÀmomra helytÀllÂnak tünik az a
megÀllapÁtÀs, amely szerint àJÂkai artisztikus
mesesz´v¢s¢vel ¢s MikszÀth kisepikai anekdotizmusÀval ÏmesemondÂÎ tÁpusÃ elûadÀsmÂdok kezdt¢k
feledtetni Kem¢ny Zsigmond nagy neh¢zked¢sü, bonyolultabb po¢tikai kÂdoltsÀgÃ prÂzanyelv¢t [...].
JÂkai ¢s MikszÀth els´prû hatÀsa alatt aztÀn l¢nyeg¢ben az a po¢tikai egyensÃly bomlott meg, amelyet
az epika ez idû tÀjt alakÁtott ki esem¢ny, t´rt¢net ¢s
elbesz¢l¢s k´z´tt. Az esem¢ny (ÏcsattanÂÎ) ¢s a t´rt¢net (az attraktÁv ÏromÀncossÀgÎ) f´l¢nye elf´dte
azt az elbesz¢l¢s-hermeneutikai t¢nyt, hogy mindkettej¡knek az elbesz¢l¢s ¢rtelmezte formÀban van csak
epikai l¢te. [...] A vilÀglek¢pezû, krÂnikÀs elbesz¢l¢shez tÀrsÁtott eszk´zjellegü nyelvhasznÀlat elv¢vel
Ágy tÀrsulhatott a k´znyelvi olvashatÂsÀg illÃziÂja.Ê20 Darvasi LÀszlÂ: A K¹NNYMUTATVçNYO SOK LEGENDçJA cÁmü reg¢ny¢nek jelentûs¢ge
e tekintetben ¢ppen abban Àll, hogy a sz´veg
esem¢ny, t´rt¢net ¢s elbesz¢l¢s egymÀsrautaltsÀgÀnak tudatÀban,21 az elbesz¢l¢s erûs
tagolÀsÀval ¢s sokszorozÀsÀval jelentûsen
megnehezÁti a (nagy) t´rt¢netekre koncentrÀlÂ olvasÀst ¢s ily mÂdon az esem¢nyek Àltaluk t´rt¢nû meg¢rt¢s¢t, el¢rv¢n ezzel azt,
hogy a k¡l´nb´zû esem¢nyek elsûsorban sajÀt (kicsiny), egy¢ni ¢s a t´bbi¢tûl gyakorta
teljesen f¡ggetlen t´rt¢net¡k elbesz¢l¢se Àltal
lesznek hozzÀf¢rhetûk, ¢s ezÀltal a nagyt´rt¢-

netekkel szemben emancipÀltak. (A szÂ elsûdleges mai àegyenjogÃsÁtottÊ jelent¢se helyett inkÀbb annak r¢gies: àszabados viselked¢sü, magÀnak sok mindent megengedûÊ ¢rtelm¢ben.) A
szÀmos, elsû lÀtÀsra nyilvÀnvalÂan mÀgikusrealista rekvizitumnak tünû (¢s gy´ny´rü!)
elem (pl. 183., 356ä366., 378., 487., 500.,
516.) ellen¢re ¢pp az¢rt nem mondanÀm
m¢gsem, hogy kelet-eurÂpai mÀgikus-realista utÀnl´v¢ssel van dolgunk (pedig az sem
lenne ¢ppens¢ggel tÃlzottan nagy baj), mert
a sz´veg az elmÃlt vilÀg (esem¢nyeinek) azon
egyedis¢g¢t ¢s csodaszerü voltÀt id¢zi ezzel az
elbesz¢l¢smÂddal (immÀr àcsattanÂtÊ ¢s àattraktÁv romÀncossÀgotÊ egyk¢nt n¢lk¡l´zû, de
legalÀbbis ä egyiket a sokszorozÀssal, mÀsikat
a testis¢g brutÀlis t¢nyeivel ä feledtetû mÂdon) vissza, amely a magyar nyelvü olvasÂ
szÀmÀra elsûsorban m¢gsem Gabriel GarcÁa
MÀrqueztûl, hanem jÂval inkÀbb JÂkai MÂr,
MikszÀth KÀlmÀn (nem GÀrdonyi G¢za, hanem)22 KrÃdy Gyula ¢s M¢sz´ly MiklÂs t´rt¢nelmi tÀrgyÃ sz´vegeibûl lehet izgalmas
(mert alaposan Ãjrarendezett) otthonossÀggal ismerûs.23
3. De hogyan csinÀlja? (A histÂria, a szabadsÀg ¢s a tanÃ)
Nos, hogy hogyan csinÀlja, azt persze nem
tudom. (Irodalomelm¢letileg talÀn illû lenne
ide beszÃrnom, hogy ¢s nem is ¢rdekel, de ez
nem igaz: ¢rdekel, csak nem lehet megtudni.) Van azonban n¢hÀny kisebb-nagyobb ´nreflexÁv r¢sz, amely elÀrul ezt-azt arrÂl, hogy
hogyan gondolja csinÀlni. P¢ldÀnk legyen
most e nyÁltan ´nreflexÁv r¢szek k´z¡l az elsû, a reg¢ny harmadik k¡l´nÀllÂ (¢s a t´rt¢netszÀlak k´z¢ v¢gk¢pp befonhatatlan) r¢szecsk¢je, a reg¢ny 14. ¢s 15. oldalÀrÂl. MegprÂbÀlom lassan, takar¢kosan v¢gigolvasni.
(A sz´vegr¢szt sajÀt ¢rtelmezûi c¢ljaimnak
megfelelû m¢retü szakaszokra t´rdeltem.)
àAzt is ki kell mondani, hogy a histÂria soha nem
az, aminek valÂjÀban lÀtszik.Ê
Az elsû k¢rd¢s nyilvÀnvalÂan az, hogy mit
jelent ebben a mondatban a àhistÂriaÊ szÂ.
A t´rt¢nettudomÀny szÂhasznÀlatÀban magÀra a t´rt¢nelemre: a t´rt¢neti esem¢nyekre, illetve azok helytÀllÂ elmondÀsÀra
(a res gestae-re, illetve a historia rerum gestarumra) utal. Irodalomt´rt¢neti szaksz´ve-
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gekben ÀltalÀban a r¢gi magyar irodalom
sz´vegeinek egyik alapvetû csoportjÀt nevezi meg, a res gestae-t, l´tt dolgot mondÂk¢t,
a res fictÀt (Sylvester sz¢p magyarÁtÀsa az inventiÂra:), lelÁst mes¢lû fabulÀkkal szemben.24 Bizonyos k´znapian narratolÂgiai
¢rtelemben pedig eg¢sz egyszerüen narratÁvÀt, t´rt¢netet jelent. E jelent¢sek k´z¡l
vÀlasztani egyelûre nem lÀtszik lehets¢gesnek, csupÀn annyi bizonyos, hogy a szÂvÀlasztÀs a narratÁva ¢s a t´rt¢neti ismeret
problematikÀjÀt mÀr a kiindulÂponton szorosan ´sszetartozÂnak mutatja.
Egy (meglepû nyÁltsÀggal narratÁv) friss
t´rt¢neti munka, John Lukacs: °VEK ... cÁmü k´nyv¢nek bevezetûje meglehetûsen
szoros kontextust kÁnÀl ehhez a sz´vegr¢szhez. Lukacs szerint a XIX. szÀzadi t´rt¢nelmi reg¢nyben (Walter Scott, Tolsztoj)
a t´rt¢nelem csupÀn a sz´veg ¢rdekess¢g¢t
fokozÂ hÀtt¢r volt. A XX. szÀzad Ãjfajta t´rt¢nelmi tudatot hozott: àa t´rt¢nelem t´bb,
mint lejegyzett mÃltÊ. Ez az eszmet´rt¢neti elmozdulÀs eredm¢nyezte aztÀn az irodalomban a dokumentumdrÀma ¢s a t¢nyreg¢ny müfajainak t¢rnyer¢s¢t, valamint azt,
hogy a mai t´rt¢nelmi reg¢nyben a t´rt¢nelem immÀr nem hÀtt¢r, hanem a t´rt¢n¢sek centruma: e sz´vegek tulajdonk¢ppen a àreg¢nyesÁtett t´rt¢netÁrÀsÊ p¢ldÀi ä amelyek n¢ha àalaptalanul ¢s olykor rosszhiszemüen ´sszemossÀk a t´rt¢nelmet a fikciÂvalÊ. A
szerzû szerint a t´rt¢nelmi tudat terjed¢se
vÀrhatÂlag tovÀbb tart majd, ¢s a k¢sûbbiekben m¢g à[a]z is lehets¢ges, hogy a j´vûben
a reg¢ny mindenest¡l beleolvad a t´rt¢netÁrÀsbaÊ.25
Ez az ÀllÀspont a k¢sûbbiekben fontos
lesz. Ebbûl a szemsz´gbûl n¢zve t´rt¢neti
tÀrgyÃ (narratÁv) sz´vegek eset¢ben a tudomÀny ¢s az irodalom szembeÀllÁtÀsa immÀr tulajdonk¢ppen nem t´rt¢nelem ¢s fikciÂ (ha tetszik: historia rerum gestarum ¢s fabula) oppozÁciÂjÀt jelenti, hanem azon alapul, hogy az adott sz´veg fenntartja-e ezt az
oppozÁciÂt avagy sem. L´tt dolog ¢s lelÁs ûsi,
k¡lsû oppozÁciÂja Àthelyezûd´tt, belsû k¡l´nbs¢gnek bizonyult: a tudomÀny ¢s az
irodalom egyarÀnt ¢l mindk¢t elemmel, de
e k¡l´nbs¢get csak utÂbbi àmossa ´sszeÊ ä
vagy: sz¡nteti meg, szÀmolja fel, oltja ki.
E problematika kiindulÂ mondatunk-

ban is jelen van: elsû lÀtÀsra Ãgy tünhet
ugyanis, mintha a àvalÂjÀbanÊ szÂ tulajdonk¢ppen rossz helyen volna. HagyomÀnyosabb ismeretelm¢leti szeml¢let, ugyebÀr, azt diktÀlnÀ, hogy àa histÂria valÂjÀban
soha nem az, aminek lÀtszikÊ, vagyis hogy a
valÂ a lÀtszat m´g´tt hÃzÂdik meg, s viszonyukkal meg persze magÀval a (histÂria) valÂ(jÀ)val a besz¢lû teljesen tisztÀban
van. çm a sz´vegben az szerepel, hogy àa
histÂria soha nem az, aminek valÂjÀban lÀtszikÊ, s ez (az oppozÁciÂt felszÀmolva) sokkal
inkÀbb valami olyasmit jelent, hogy a
lÀtszat az egyetlen valÂsÀg, a lÀtszat maga a
valÂ ä a histÂria azonban m¢gis mindig
valami mÀs.
A sz´vegnek a befogadÀsrÂl szÂlÂ narrÀtori r¢szletei igazoljÀk a àvalÂbanÊ k¡l´n´snek tünû helyzet¢t ¢s annak ezen ¢rtelmez¢s¢t. Gonzales mester level¢ben à[a] betük
mindaddig lÀngolnak, mÁg a cÁmzettek el nem olvassÀk ûketÊ. (132.) Ha Absolon Ãr à¡v´lt,
nyilvÀn maga sem ¢rti pontosan, micsodÀt. Jelent¢se m¢gis lehet az artikulÀciÂnakÊ (146.), de
BorbÀla sem ¢rti, amit mond, mondatai
m¢gis ¢rtelmezhetûk (160.). à[A]mit Jozef
BezdÀn nem lÀt [...] az voltak¢ppen nincs isÊ
(362.), Franjo MandebabÀnak t¡k´r van az
arca hely¢n (420.), a Padisah fogÀban talÀlt
dzsinnt pedig egy felejt¢sre Át¢lt mes¢be
zÀrjÀk, mÀrpedig à[t]udunk-e enn¢l nagyobb
b¡ntet¢srûl?Ê (487.). A befogadÀsnak (az olvasÀsnak ¢s ¢rtelmez¢snek) tehÀt olyan teremtû, ¢letre keltû ereje van, amely gyakorta tÃll¢p a besz¢lû Àltal belÀthatÂ jelent¢seken (vagy a jelent¢sek Àltala v¢lt hiÀnyÀn). A legnagyobb b¡ntet¢s az¢rt a nem
olvasÀs, a lÀtszat (¢s Ágy a valÂ) teljes hiÀnya,
mert a megfigyelt tÀrgyat kizÀrÂlag a (n¢ha
mÀsban is csak sajÀt magÀt olvasni k¢pes)
szeml¢let ruhÀzhatja fel l¢ttel.
àAhogy lÀttatja magÀt a Nap, a Hold, a F´ld ¢s a
csillag. Ahogy lÀttatja magÀt a felleg, a csobogÂ
vÁz, f´ldkupacbÂl kibukÂ gy´k¢r, vadÀllat a rengetegben, sebes sodrÀsÃ folyÂban, tÂvÁzben ÃszÂ n¢ma
hal, darumadÀr, mely ¢ppen akkorÀt l¢p, mint az
ember.Ê
A histÂria soha nem az, aminek valÂjÀban
lÀtszik. çm (ezzel szemben) a term¢szet jelens¢gei (a jÂl lÀthatÂ ¢gi jelens¢gek, a
plusz jeleket alkalmazÂ anyag, az ¢letter¢t
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r¢szben elhagyÂ n´v¢nyr¢sz vagy az abban
alkalmilag megpillanthatÂ ¢lûl¢ny) olyan
jelens¢gek, amelyek azok, aminek valÂjÀban lÀtszanak. Pontosabban: k¢pesek Ãgy
lÀttatni magukat (´ntev¢kenyen), hogy l¢t¡k
(a histÂriÀval ellent¢tben) egybeessen, azonos legyen (bevezetem a terminust, mert
k´tûjellel mÀst jelentene) lÀtszatvalÂjukkal.
ögy tünik tehÀt, hogy e sz´veg szerint a
term¢szet jelens¢gei ´nazonosak, nyelven
kÁv¡liek, k´zvetlen¡l hozzÀf¢rhetûk. Besz¢desen n¢mÀk, mint a hal. °s az ember
ezekhez a term¢szeti l¢tezûkh´z csak abban hasonlÁt, hogy ¢ppen akkorÀt l¢p, mint
a darumadÀr. Az ember csupÀn ennyiben
r¢sze a term¢szetnek ä Àm az ´nazonossÀg,
a nyelven kÁv¡lis¢g ¢s a k´zvetlen¡l hozzÀf¢rhetûs¢g tekintet¢ben nem.
àA histÂria nem ilyen.Ê
A histÂria (jelentsen bÀr a szÂ itt esem¢nyt,
rÂla szÂlÂ sz´veget vagy t´rt¢netet) a term¢szettel ellent¢tben nem ´nazonos, nyelven kÁv¡li vagy k´zvetlen¡l hozzÀf¢rhetû.
Semmik¢ppen sem k¢pes ´ntev¢kenyen
Ãgy lÀttatni magÀt, hogy l¢te egybeessen,
azonos legyen lÀtszatvalÂjÀval. Nem a l¢t¢vel azonos valÂjÀt lÀttatja, mert nem k¢pes
erre. Ez¢rt van az, hogy bizonyos narrÀtori
ÀllÁtÀsokat a àha ezt vagy azt mondjuk, lehet,
hogy nem t¢ved¡nkÊ szerkezet vezeti be (pl.
133.), hogy az elbesz¢lû szerint a gonosz
nem megismerhetû, mert l¢nyege nem a
megismer¢s lehetûs¢ge, hanem annak hiÀbavalÂsÀga (341.), hogy szerinte hÀborÃban nincs, nem lehets¢ges igazsÀg, tehÀt
minden ÀllÁtÀs elfogadhatÂ (533.), illetve,
hogy àegy hÀborÃban nem kereshetj¡k az igazsÀgot, mert egy hÀborÃban a hazugsÀg az ÃrÊ
(549.) ä Ágy lehets¢ges, hogy ebben a vilÀgban (a t´rt¢nelmet a fikciÂval alaptalanul
bÀr, de nem rosszhiszemüen ´sszemosva)
à[a] F¢nyesarcÃ Padisah szem¢lyesen, k¢t szent
kez¢vel fojtotta bele a Csele-patak szennyesen
habzÂ viz¢be Lajost, a gyaurok kirÀlyÀtÊ (544.).
A historia rerum gestarum soha nem azonos
a res gestae-vel. Historia rerum gestarum tulajdonk¢ppen nem is l¢tezik. A histÂria ennek
a nem l¢tezû historia rerum gestarumnak a
szimulÀciÂja. Nemhogy nem tartja fenn:
eredendûen elmosni ¢s kioltani igyekszik
historia rerum gestarum ¢s fabula belsû oppo-

zÁciÂjÀt. (John Lukacsnak innen n¢zve nem
nagyon lehet igaza. A j´vûben nem a reg¢ny fog mindenest¡l beleolvadni a t´rt¢netÁrÀsba. Hanem a t´rt¢netÁrÀs a reg¢nybe. TalÀn mÀr meg is tette.)
àMert fü, felhû, f¢ny mind szabadon kÂszÀl. Szabadon kÂszÀl a lÀthatatlan sz¢l, mely remegû lev¢ltûl, hajf¡rttûl, bokorÀgtÂl lÀthatÂ m¢gis. Szabad a
kû, a tüz.Ê.26
A histÂria ¢s a term¢szet (eddig az ´nazonossÀg, a nyelvhez valÂ viszony ¢s a hozzÀf¢rhetûs¢g szempontjaival indokolt) szembeÀllÁthatÂsÀgÀnak Ãjabb oka a term¢szeti
l¢tezûk alapvetûen szabad volta. A r´gzÁtett
¢s a mozgÂ l¢tezûk egyarÀnt szabadok, rÀadÀsul pedig az, amely k´z¡l¡k egy¢bk¢nt
lÀthatatlan lenne (s ez r¢szben visszakapcsolja a gondolatmenetet az eddig meghatÀrozÂ l¢t-valÂsÀg-lÀtszat-szÀlhoz, r¢szben
k¢pileg megelûlegezi a nyelv k¢sûbb felbukkanÂ problematikÀjÀt) mÀs term¢szeti
l¢tezûk (lev¢l, hajf¡rt, bokorÀg) Àltal m¢gis
k¢pes megjelenÁteni, lÀttatni magÀt. (Az
embernek csak a haja tisztÀn term¢szeti l¢tezû.) A k¢rd¢s mÀr csak az, hogy tulajdonk¢ppen mitûl is szabadok olyan nagyon a
term¢szet jelens¢gei.
àCsak az ember nyugtalankodik folyvÀst. ý nem
szabad. ý csak oda l¢p, ahova szabad neki l¢pni.
Oda megy, ahovÀ engedik neki menni, histÂriÀbÂl
egy mÀsik histÂriÀba.Ê
Term¢szet ¢s histÂria eddig fejtegetett,
t´bb mÂdon is indokolt oppozÁciÂja e ponton term¢szet ¢s ember viszonyÀra tevûdik
Àt. Ennek oka r¢szben az, hogy az eddig
tÀrgyalt ellent¢t az emberben (az oppozÁciÂs pÀr k´z´s halmazÀban) kioltÂdik, r¢szben pedig az, hogy ember ¢s histÂria k´lcs´n´sen felt¢telezik egymÀst, egymÀs n¢lk¡l elk¢pzelhetetlenek: aki histÂriÀt mond,
embert is mond. (Gyors metaforÀval ¢lve:
Darvasi sohasem Árna p¢ldÀul ´t eg¢rrûl jelent¢st.)
Az ember (a term¢szeti l¢tezûkkel szemben) folyvÀst nyugtalan, nem szabad, azt
teszi, amit szabad, amit engednek neki. Az
ember (a term¢szeti l¢tezûkkel szemben)
nem kÂszÀl szabadon, sût szük mozgÀstere
nem is a term¢szetben lelhetû fel. Az ember
(az ûsi sz¢kely viccet parafrazeÀlva) nem
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valami, hanem megy valahovÀ (ha engedik
neki): àhistÂriÀbÂl egy mÀsik histÂriÀbaÊ.
MegkockÀztatnÀm, hogy a àhistÂriaÊ szÂ
itt leginkÀbb talÀn m¢giscsak histÂria3-at: a
t´rt¢netet jelenti, s hogy ez a r¢sz itt tulajdonk¢ppen egy antropolÂgiai ¢rdekü fejteget¢s. Amely azt ÀllÁtja, hogy az ember
t´rt¢netek Àltal uralt l¢ny. Mik¢nt a t´rt¢netÁrÀsban27 sajÀt ¢let¢ben is narratÁvÀk Àltal ¢rtelmezi (¢s nem csupÀn akkor, amikor
¢ppen eml¢kiratot Ár!) a vele ¢s Àltala megt´rt¢nteket, csakhogy, Ãgy tünik, e narratÁvÀk aprÀnk¢nt elÃrhodnak, Àtveszik az
uralmat felette, s lassank¢nt teljes m¢rt¢kben elûÁrjÀk neki, hogy mit tehet ¢s mit
nem.
K¢t c¢dulÀm tartozik ide. àMinden, ami
van, ingyen van, az ember m¢gis alaposan megfizet ¢rte. A sors p¢ldÀul az a felhûcske, ami a sz¡lûanyÀnk f´l´tt lebeg, amÁg û kiÀltozik, mert
annyira fÀj a sz¡let¢s. Amikor pedig az ember kibÃjik az anyja v¢res hÃsÀbÂl ¢s viszontag felkiÀlt,
a felhûcske r´gvest a szÀjÀba szÀll ¢s a szÁv¢re telepszik. Ettûl fogva van egy akarat ûnÀla, ¢s van
û, csupaszon ¢s pûr¢n, hogy ellenszeg¡lj´n mondatnak, kinyilatkoztatÀsnak s olyan fabulÀnak,
mely ellen¢re t´r. Az ember leginkÀbb ellenkez¢sbûl van. çm ha nincs minek ellenszeg¡lni, ha
nem tudja a rendeltet¢st?! Ami az ´v¢, csak a sorsa Àltal az ´v¢!Ê (417.) àVajon mi lenne mÀs a
histÂria l¢nyege, mint valamely ¢letbûl belesz¡letni egy mÀsik, m¢lyebb ¢rtelmü, gazdagabb ¢s tÀgasabb l¢tez¢sbe.Ê (426.)
L¢tezik tehÀt hat¢kony ellenkez¢s. A
(mondatoknak, kinyilatkoztatÀsoknak, az
ember ellen¢re t´rû fabulÀknak) t´rt¢neteknek ellen¡k lehet szeg¡lni. Mert egyn¢l
t´bb van belûl¡k. S Ágy lehet (valamik¢ppen, bizonyos fokig, hatÀrok ment¢n) vÀlogatni k´z´tt¡k, vÀlasztani k´z¡l¡k, vÀltani
egyikrûl a mÀsikra (m¢lyebb ¢rtelmüre,
gazdagabbra, tÀgasabbra). Ellenszeg¡lni a
t´rt¢neteknek ä a t´rt¢netek Àltal. A histÂriÀnak (az embernek) itt talÀn t¢nyleg ez a
l¢nyege.
Be kell vallanom, nekem kifejezetten tetszik, hogy a sz´veg a t´rt¢netekbûl valÂ
megszabadulÀs lehets¢gesnek t¢telezett t´rt¢netek¢nt nem a t´rt¢netektûl valÂ megszabadulÀs (v¢gsû, apokaliptikus) t´rt¢net¢t jel´li meg, hanem (mindig folytathatÂ)
sokszorozÀsuk¢t. Szerintem (nem balossÀ-

gÀban, nem moderns¢g¢ben) kifejezetten
sz¢p, hogy e sz´veg szerint a megszabadulÀs
es¢lye nem a t´rt¢neteken valÂ kÁv¡lker¡l¢sben, hanem a t´rt¢netek vÀltogatÀsÀban rejtûzik.
De: tulajdonk¢ppen honnan is j´nnek
ezek az (egyk¢nt invektÁv, ez¢rt egymÀs ellen kijÀtszhatÂ)28 narratÁvÀk?
àVegy¡k p¢ldÀul annak a n¢vtelen n¢met polgÀrnak a level¢t, aki 1541-ben k´rm´li papirosra,
hogy Nagy SzulejmÀn Buda bev¢tele utÀn nyolcvan gazdagon ´lt´z´tt foglyot f´ldaraboltat, csak
hogy a kisfiÀt elszÂrakoztassa. Amik¢nt ez az ÀllÁtÀs
nem igaz, Ãgy igaz m¢gis.Ê
Ha nem t¢vedek, a forrÀs, amelynek r¢szlet¢t az elbesz¢lû a histÂria p¢ldÀjak¢nt id¢zi, valÂban l¢tezik. Egy magyarorszÀgi n¢met polgÀr 1541 ûsz¢n ugyanis valÂban azt
Árta Àltalunk pontosan mÀr nem azonosÁthatÂ Sigismund nevü barÀtjÀnak, hogy
à[n]yolcvan f´lfegyverzett ¢s jÂl ´lt´z´tt foglyot a
t´r´k zsarnok parancsÀra, hogy vele levû kisfiÀt
vidÀman szÂrakoztassÀk, levetkûztettek ¢s feldaraboltakÊ.29 Ez a mondat tehÀt ebben az ¢rtelmez¢sben histÂria: egy szükszavÃan elmondott t´rt¢net, m¢ghozzÀ rÁkatÂs, amelyet az elbesz¢lû itt r´viden Ãjramond ¢s Ãjraolvas. Szerinte ez a mondat, mint p¢ldaszerü histÂria, elsûsorban ÀllÁtÀs, r´vid hÁradÀs egy esem¢nyrûl, amely azonban (mert
bÀr ànem igaz, Ãgy igaz m¢gisÊ) maga nem
eleme a historia rerum gestarum ¢s a fabula
k´z´tt fennÀllÂ oppozÁciÂnak, az ellent¢tet
´nmagÀban hordozza.
Ez nemcsak azt mutatja, hogy az elbesz¢lû olvasÂk¢nt is az esem¢nyre van fixÀlva
(a histÂriÀt egy esem¢ny ÀllÁtÀsak¢nt fogja
fel), hanem azt is, hogy egy histÂria olvasÂjak¢nt historia rerum gestarum ¢s fabula oppozÁciÂjÀt sem k¡lsû, sem belsû szembenÀllÀsk¢nt nem tartja fenn.
Ha ezt a magatartÀst elfogadjuk k´vetendû olvasÀsi mintÀnak, akkor a t´rt¢neti
esem¢nyek megt´rt¢nt¢t ÀllÁtÂ histÂriÀk olvasÀsa k´zben a hÁradÀs ¢s a fikciÂ k´z´tti
(meglehetûsen nehezen v¢grehajthatÂ) k¡l´nbs¢gt¢telt an¢lk¡l kell fenntartanunk,
hogy k´zben szembeÀllÁtÀst k¢pezn¢nk.
Nem tudom, szisztematizÀlhatÂ-e egy ilyen
olvasÀsmÂd. A mÀr id¢zett mondat (à[a] F¢nyesarcÃ Padisah szem¢lyesen, k¢t szent kez¢vel
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fojtotta bele a Csele-patak szennyesen habzÂ viz¢be Lajost, a gyaurok kirÀlyÀtÊ [544.]) szerintem mindenesetre el¢g sz¢pen csillog ebben a f¢nyben.
°s hÀt tekinthetj¡k a n¢met polgÀr mondatÀt olvasÂ mondatot ä receptnek is. V¢gy
egy nagyon durva esem¢nyt (àNagy SzulejmÀn Buda bev¢tele utÀn nyolcvan gazdagon ´lt´z´tt foglyot f´ldaraboltatÊ), ÀllÁtsd bele egy
rÁkatÂ kist´rt¢netbe (àcsak hogy a kisfiÀt elszÂrakoztassaÊ), ¢s besz¢ld el valamif¢le forrÀsra hivatkozva (àVegy¡k p¢ldÀul annak a n¢vtelen n¢met polgÀrnak a level¢t, aki 1541-ben
k´rm´li papirosra, hogyÊ).
Sylvester JÀnosnak az inventio magyarÁtÀsÀra (¢ppen) 1541-ben adott javaslata (àlelÁsÊ) az¢rt tünik egyre szebbnek, mert ebben a kontextusban egyre inkÀbb k¢pes
egyszerre jelenteni azt, hogy (mint a histÂriamondÂ) rÀlel, meg azt, hogy (mint a fabulamondÂ) kitalÀl.
àígy van az ember a histÂriÀval is. Ha szabad lenne, nem kellene neki. De az ember nem szabad. HÀt
n¢ha Ãgy tesz, mint aki m¢giscsak az. SzÂrakozik.
Mulat. JÀtszik a k´nnyeivel. MegrÁkat mÀsokat.
MagÀt siratja.Ê
Az eddigiek utÀn a histÂria itt mÀr teljesen
nyilvÀnvalÂ mÂdon egyszerre jelenti (az ÀltalÀban fiktÁvnek elgondolt) t´rt¢netet ¢s
(az ÀltalÀban igaz hÁradÀsnak elgondolt)
t´rt¢nelmet. A szabad embernek nincs
(nem lenne) sem t´rt¢nete, sem t´rt¢nelme. De az ember nem szabad. çm a histÂria, ami a szereplû ember szÀmÀra maga a
rabsÀg, az alkotÂ ember szÀmÀra majdnem
a szabadsÀg. A histÂriaalkotÀs a szabadsÀg
szimulÀciÂja.30 HistÂriÀt mondani annyi,
mint a megszabadulÀs katarzisÀra vÀgyva
mÃlatni az idût. Az olvasandÂ k´nyvmutatvÀny ez¢rt k´nnymutatvÀnyos legenda.
àMÀsk¡l´nben hagyomÀny az is, hogy Ãgy sÁrunk,
mint d¢dapÀnk. Olyanok a k´nnyeink, mint az
´v¢i. Arcunkat ¢ppÃgy temetj¡k a tenyer¡nkbe, ¢s
mi is azt gondoljuk, hogy az az igazi k´nny, amikor a szÁv sÁr a szem t¡kr¢n Àt. Ez a mi igazi ´r´ks¢g¡nk.Ê
ögy tünik, a àhagyomÀny az isÊ itt hÀrom
dolgot is jelenthet. 1. àHagyomÀnyosan Ãgy
szoktuk gondolni, hogy...Ê; 2. àAz ´r´ks¢gnek az is r¢sze, hogy...Ê; 3. àA hagyomÀny

´r´kÁt¢s¢nek egyik mÂdja az, hogy...Ê RÀadÀsul egy fontos sz´vegr¢sz egyben is lÀttatja
e hÀrom jelent¢st. àýk ketten, Pilinger Ferike
¢s Rudica rokonok. V¢rei ûk egymÀsnak, mert aki
egyszer is utazik a k´nnymutatvÀnyosok szeker¢n, legyen bÀr ¢lû vagy halott, mindig sorstÀrsÀra ismer a szertelen¡l kanyargÂ f´ldi t´rt¢netekben. ýk is tudjÀk a rokonsÀg t¢ny¢t. TudjÀk,
hogy nemcsak a v¢r adja a rokonsÀgot, hanem a
t´rt¢netek m¢ly¢ben munkÀlkodÂ sorsszerüs¢g,
mely erre is ¢s arra is porciÂzik. HÀt nem mindegy, hovÀ tartanak a t´rt¢netek? [...] Aki utazott
a k´nnymutatvÀnyosok szeker¢n, tudja, mirûl besz¢l¡nk. Aki meg nem utazott, annak hiÀba is
mondjuk.Ê (154.) Ebben a sziszt¢mÀban
nem a rokonnak van joga az ´r´ks¢gre, hanem az ´r´kl¢s avat rokonnÀ. A hagyomÀny csak az ´r´kÁt¢s ¢s ´r´kl¢s: az olvasÀs
jÀt¢kÀba beszÀllÂk szÀmÀra lesz rokonÁtÂ
´r´ks¢gg¢.
Amilyen p¢ldÀul a k´nny. M¢gpedig àaz
az igazi k´nny, amikor a szÁv sÁr a szem t¡kr¢n
ÀtÊ. Ennyiben ez a r¢sz talÀn nyelvelm¢leti
fejteget¢sk¢nt is olvashatÂ. Amely szerint a
nyelv egy olyan t¡k´rfel¡let, amely akkor
mük´dik t´k¢letesen, amikor Àt lehet rajta
pr¢selni a legbelsûbb, legm¢lyebb tartalmakat is. A t¢tel, hogy ez lenne a mi igazi
´r´ks¢g¡nk, akÀr igaz is lehet: a magyar
irodalom t´rt¢net¢t tekintve talÀn t¢nyleg
ezen eszk´zjellegü nyelvhasznÀlat hagyomÀnya a legerûsebb.
A reg¢ny nyelvhasznÀlati gyakorlata
azonban nem ezt vallja magÀ¢nak. Achmed Bamapidsche ¢s David Mendelson
pÀrbesz¢de (àä K¢rdezhetek-e, uram? [...] ä
Csak ha nem hasznÀlod a nyelved, zsidÂ. ä °n a
szavaimat hasznÀlom, uram. [...] ä Nem inkÀbb
a szavak t¢ged, zsidÂ?Ê [328ä329.]), a szegedi
pÀkÀsz, Balina nyelvhasznÀlata (àOlyan mes¢ket ¢s legendÀkat tud, melyek elhangzÀsa utÀn
mindig vÀltozik valamennyit a vilÀgÊ [410.]),
valamint Jozef BezdÀn hazugsÀgot elker¡lni igyekvû fogadott, ´r´k´s n¢masÀgÀnak
halk, de az igaz-hazug oppozÁciÂ lebontÀsÀn felett¢bb hat¢konyan munkÀlkodÂ
narrÀtori kritikÀja (àHa Ãgy vessz¡k, Jozef
BezdÀnnak igaza volt. Legfeljebb azon ¢rdemes
eltünûdni, mennyivel ¢rt¢kesebb dolog az igazsÀg
a hazugsÀgnÀl, amikor az igaz ¢s a hamis az ¢let
alakÁtÀsÀban k´z´sen, Ãgymond vÀllt vÀllnak
vetve t¢nykednek, ¢s nem is igen lehetnek meg
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egymÀs n¢lk¡lÊ [452.]) pedig teljesen explicitt¢ teszik az eszk´zjellegü nyelvhasznÀlat
hagyomÀnyÀnak kritikÀjÀt.
àEz¢rt mondjuk azt, hogy a k´nnymutatvÀnyosokrÂl akkor is tudnÀnk, ha egyetlen szÂ sem hangzott
volna rÂluk. Ha jajkiÀltÀs helyett is csak az ´sszeszorÁtott fogak csikorgÀsÀt hallanÀnk az idû szÁnpadÀrÂl. Akkor is tudnÀnk rÂluk, ha egyetlen papÁrdarabka, fosszÁlia, kÂdex, ¢vk´nyv, memoÀr,
naplÂ, ÃtleÁrÀs, de m¢g egyetlen gondolat nem adott
volna hÁrt a mük´d¢s¡krûl.Ê
TradÁciÂ ¢s nyelv k¢rd¢se e ponton szorosan ´sszefonÂdik. A sz´veg szerint a mÃlt
¢s a jelen k´z´tti k´zvetÁt¢shez nem felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges a szÂ. K´zvetÁtû funkciÂjÀban a fogcsikorgÀs az¢rt ugyanolyan besz¢des, mint a jajkiÀltÀs, mert minden k´zvetÁt,
ami interpretÀlhatÂ. Az ÁrÀsban r´gzÁtett forrÀsok k´z¢ ez¢rt ¢kelûdhet be teljesen
probl¢mÀtlanul az (àÁrÀsosÊ, de r´gzÁthetetlen) gondolat ¢s a (r´gz¡lt, de nem ÁrÀsos)
fosszÁlia. John Lukacsnak e ponton igazat
adhatunk: a t´rt¢nelem itt t¢nyleg t´bb,
mint lejegyzett mÃlt. Vannak az ÁrÀsos forrÀsokkal informÀciÂt hordozÂ erej¡k tekintet¢ben egyenrangÃ, de idûbeli hatÂsugarukban ¢s maradandÂsÀgukban azoknÀl
jobb hÁradÀsok is. Maga az ´r´ks¢g: az ´r´klûd¢s ¢s a hagyomÀny a legjobb hÁradÀs. A genetika ¢s a tradÁciÂ nyelvei. A term¢szet ¢s a histÂria nyelvei. Amiknek ¢pp csak hangot ¢s
arcot kell adni megsz¡let¢s¡nk ä vagy egy
reg¢ny m¢retü prosopopoeia31 Àltal.
Egy ilyen narrato-genetikÀban vizsgÀlva
szerintem belÀthatÂ a (talÀn sokak szÀmÀra
irritÀlÂ) t´bbes szÀm elsû szem¢lyü elbesz¢lû sz¡ks¢gess¢ge.
àJÂl van. A tanÃkat tehÀt meghallgatjuk. De nem
a bizonysÀg kedv¢¢rt. Csak hogy a kedv¡nk n´vekedj¢k.Ê
HÀt hogyne hallgatnÀnk meg a tanÃkat,
gondolhatnÀnk, hiszen az elmÃlt esem¢nyekrûl szÂlÂ sz´veg mindig, kiv¢tel n¢lk¡l, sz¡ks¢gszerüen, definÁciÂ szerint csak
¢s kizÀrÂlag tanÃvallomÀsok alapjÀn ÁrÂdhatik.32 TanÃ n¢lk¡l nincs histÂria.
Az viszont m¢g az eddigiek utÀn is meglepû n¢mik¢pp, hogy a meghallgatÀs oka
¢s c¢lja nem a bizonyossÀg el¢r¢se. A tanÃsÀg problematikÀjÀval foglalkozÂ egyik leg-

fontosabb elm¢leti sz´veg33 a bizonyossÀg
elûÀllÁtÀsÀnak mÂdozatai k´z´tt az empÁriÀt, a logikÀt ¢s a titokra ¢s felelûss¢gre ¢p¡lû tanÃsÀgot sorolja fel. A tanÃszerep kifejezetten a bizonyossÀg kitermel¢s¢re j´tt
l¢tre. Ez a reg¢ny azzal, hogy leveszi a bizonyossÀg felelûss¢g¢nek terh¢t a tanÃ vÀllÀrÂl, alapvetû vissza¢l¢st k´vet el vele szemben. °s a nyelvvel szemben is. Azzal, hogy
eloldja a forrÀsokat a titokhordozÀs felelûss¢g¢tûl, v¢gk¢pp eloldja a nyelvet a k´zlû
funkciÂtÂl ä s vannak, akik szerint ¢pp ez
az abusus az irodalom l¢nyege.34 (Ez¢rt
mondtam az elej¢n, hogy a mai sz´vegek
nem forrÀsminûs¢g¡kben, forrÀs¢rt¢k¡k
miatt, hanem elsûsorban nyelvi struktÃrÀikban gy´ny´rk´dve, nyelv¡ket nyelvk¢nt
juttatva szÂhoz, tehÀt irodalomk¢nt olvassÀk
¢s teremtik Ãjra a r¢gi magyar sz´vegeket.)
A tanÃknak a bizonyossÀg terh¢tûl valÂ
nyÁltan is tematizÀlt mentesÁt¢se n¢ha kifejezetten kegyetlen szc¢nÀkban t´rt¢nik
meg. Ez a kegyetlens¢g lehet az irÂniÀ¢ (àS
hogy milyen nagyok ¢s hÁresek voltak a SzalÂkok,
arra legyen tanÃ a felhûtlen ¢g, a v¢gtelen k¢kbûl
akÀrmi kiolvashatÂÊ [110.]), lehet a kÁnvallatÀs¢ (amikor Bahaj, a kutyafejü tatÀr JÀnosy Gy´rgy kapitÀnyt vallatja ä àTitkodat
elÀrulod!Ê ä, csak a legdurvÀbb eszk´z, a
szar vezet eredm¢nyre, Àm a titok csak egy
hosszÃ kÀromkodÀssorozat [125ä128.]), de
lehet a csonkÁtÀs¢ is: mint p¢ldÀul amikor
Pilinger Ferenc elveszÁti a szerszÀmÀt. A her¢it is. (Az anatÂmiai pontossÀg kedv¢¢rt:
àAhol eddig magamagÀt markolhatta, most semmi sincsen. Eltüntek a combjai k´z¡l a her¢k,
nem lengedezik a combok k´z´tt a csÀmpÀs bûrzacskÂ. H¡velyknyi hÃs maradt a szûrbozÂtban!
KacagtatÂ, csecsemûfasznak is kicsi nyÃlvÀny,
hogy a hÃgyl¢ az¢rt kicsoroghasson.Ê [421.])
MÀrpedig ha àunus testis nullus testisÊ, akkor
egy se ä m¢g kevesebb. Testv¢r¡nk, Pilinger Ferike csak akkor mehet Àt egyik t´rt¢netbûl egy mÀsik t´rt¢netbe, csak akkor
sz¡lethet bele egy mÀsik, m¢lyebb ¢rtelmü,
gazdagabb ¢s tÀgasabb l¢tez¢sbe, amikor
mÀr elveszÁtette a her¢it, amikor alkalmatlannÀ vÀlik a (bizonyossÀgtermelû) tanÃsÀgt¢telre. Ekkor lesz belûle (tanÃ-latlan)
k´nnymutatvÀnyos.
Mindezt talÀn Ãgy is lehet mondani,
hogy elsûsorban tulajdonk¢ppen a bizo-
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nyÁtÀs retorikÀjÀnak radikÀlis megvÀltozÀsÀrÂl van itt szÂ. Ha mind ez ideig a mÃltrÂl
valÂ besz¢d ¢rvrendszere alapvetûen a
nem müv¢szi bizonyÁt¢kok (probationes
inartificiales) rendszer¢re, ezen bel¡l kit¡ntetetten a tanÃk meghallgatÀsÀra, kÁnvallatÀssal kicsikart vallomÀsokra ¢s az esk¡re
(testes, tormenta, iusiurandum) ¢p¡lt, akkor
itt az ¢rvel¢s sÃlypontja Àttevûdik a müv¢szi bizonyÁt¢kok (probationes artificiales)
rendszer¢re, azon bel¡l elsûsorban is az ¢rvekre (argumenta), ezek k´z¡l pedig arra,
amelyik abbÂl merÁti bizonyÁtÂerej¢t, hogy
a tÀrgyalt ¡gy adott pontjÀnak bizonyos voltÀban (sokkal inkÀbb a k´z´s arc ¢s hang,
mint a k´z´s hagyomÀnyok miatt) mindk¢t
f¢l (elbesz¢lû ¢s olvasÂ) megegyezik (megegyezni k¢nytelen).35
A forrÀsok tanÃsÀgt¢tele immÀr nem
szolgÀlja a bizonyossÀgot. Pontosabban:
nem a bizonyossÀgot szolgÀlja. Hanem az
à¢nekszerzû vÁg kedvÊ n´veked¢s¢t, a histÂriamondÂ kedv folyamatos tÀplÀlÀsÀt csupÀn.
HÀt igen. így k´nnyü. MondhatnÀnk ä s
ha ezt mondjuk, lehet, hogy nem t¢ved¡nk
nagyot. °s talÀn akkor sem, ha (v¢gezet¡l
Ãjra egy gyors metaforÀval ¢lve) azt is
mondjuk, hogy valakinek mindezt az¢rt
alighanem t¢nyleg gondolnia kellett ahhoz,
hogy ¢ppen egy ilyen k´nyv sz¡lethess¢k
meg.
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Szilasi LÀszlÂ

II
çLHISTñRIAI LEGENDçRIUM, MINT
REG°NYSZIMULAKRUM
Darvasi LÀszlÂ elsû reg¢nye, noha magÀval
ragadÂ fantÀziaÀradÀsrÂl ¢s lenyüg´zû nyelvi
lelem¢nyrûl Àrulkodik ä m¢gsem reg¢ny.
Pontosabban nem a szÀmunkra megszokott
¢rtelemben az. Hiszen tÃl a k´zhelyes belÀtÀson, miszerint a hagyomÀnyos müfaji felosztÀsok a kortÀrs irodalomban manapsÀg
rendre csûd´t mondanak, s Ágy ÀtgondolÀsra-Àt¢rtelmez¢sre szorulnak, tehÀt tÃl a k´teles müfaji k´tetlens¢gen, A K¹NNYMUTATVç NYOSOK LEGENDçJA a magyar prÂzahagyomÀny egyik igencsak erûteljes vonulatÀt szÂlaltatja meg: a modern reg¢nyformÀt megelûzû ä bÀr inkÀbb a megszakÁtottsÀg, semmint a folytonossÀg jegy¢ben megelûzû ä retorikus sz¢pprÂzÀt, amely DarvasinÀl ugyanakkor a reg¢ny ÀlcÀjÀt ´lti magÀra. Azon bel¡l a t´rt¢nelmi reg¢ny ÀlcÀjÀt, amelynek Áve
nagyjÀbÂl Buda 1541-es t´r´k Àltali elfoglalÀsa ¢s 1686-os visszafoglalÀsa k´z´tt fesz¡l.
Eszerint reg¢nyÁrÂ szerzûnk nem is anynyira epikus, mint inkÀbb retorikus v¢nÀval,
Ãgynevezett szÂnoki naturÀval rendelkezne?
Minek k´sz´nhetûen reg¢nye is inkÀbb a szÂnoklatszervez¢s, semmint a t´rt¢netgombolyÁtÀs eszk´zeivel ¢lne? Vagyis olyan sz´vegteljesÁtm¢nnyel ÀllnÀnk szemben, amelynek
t´bbszÀlÃ cselekm¢nyvezet¢se rafinÀltan ´nmagÀba kunkorodÂ k´rt formÀl, s Ágy leginkÀbb egyfajta lekerekÁtett szÂnoki teljesÁtm¢nyk¢nt, szokatlan alapossÀggal ¢s terjengûss¢ggel kidolgozott retorikus besz¢dk¢nt
¢rt¢kelhetû? Olyan hosszan kitartott csÀbÁtÂ
szir¢nhangk¢nt, amely magÀval ragadÂ t´rt¢netet szimulÀl?... S ha eleddig engedtem is
a csÀbÁtÀsnak, s szinte egyazon hûfokon olvastam ¢s ¢lveztem Darvasi reg¢ny¢nek mind az
´tszÀzhetvenhat oldalÀt, azaz ´nfeledten benne ¢ltem a szimulÀlt t´rt¢netben, most arra
vÀllalkozom, hogy az ´nfeledts¢gbûl fakadÂ
¢rdeklûd¢stûl sarkallva a szimulÀlt t´rt¢netis¢g retorikus fel¢pÁtetts¢g¢t s egyÃttal talÀn alÀaknÀzottsÀgÀt vegyem szem¡gyre ¢s
fontolÂra. Azonban a reg¢nyforma szÂnokias
alÀaknÀzottsÀga valÂjÀban olyan m¢lyebb k´tûd¢srûl Àrulkodik, amely a modern epikus
prÂza retorikus elûzm¢nyeire (pl. a XVII. sz.-i
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erd¢lyi eml¢kiratÁrÂkra), a t´rt¢neti l¢tezûk¢nt ¢rtett irodalom dinamikus jelens¢g¢re
hÁvja fel a kortÀrs olvasÂ figyelm¢t, vagyis ä
a szÂnoki besz¢d alapvÀllalÀsait kiv¢telesen
magas szÁnvonalon teljesÁtve ä egyszerre az
irodalom t´rt¢net¢re tanÁt (docere), az irodalom olvasÀsÀra buzdÁt (movere) ¢s az irodalom
eszt¢tikai tapasztalatÀnak jegy¢ben gy´ny´rk´dtet (delectare).
A K¹NNYMUTATVçNYOSOK LEGENDçJç-nak
aprÂl¢kosan kidolgozott (elocutio) sz´vegfel¡let¢n nem is annyira a feltalÀlt (inventio) ¢s elrendezett (dispositio) dolgok bûs¢ge (copia rerum) felûl kap teret a nyelv bûs¢ge (copia verborum), mint inkÀbb a nyelvi bûs¢g Àrasztja
magÀbÂl a dologi bûs¢get, azaz talÀl t¢mÀt,
teremt vilÀgot ¢s szimulÀl t´rt¢netet ä hangsÃlyosan a retorikai sz´vegesem¢ny ´nelvü
mozzanatai ment¢n, mintegy metaforikusan
reg¢nyszerüv¢ dÃsÁtva ´nmagÀt. A sz´vegt¢rbe emelt motÁvumok rendre ism¢tlûdnek, ¢s
mind Ãjabbakkal bûv¡lnek, miÀltal Darvasi
munkÀja jÂr¢szt olyan retorikai alakzatok
nyomÀn szervezûdik, mint p¢ldÀul a repetitio,
a variatio vagy az amplificatio. LÀssunk n¢hÀny
p¢ldÀt: àSzÀmolnak a litvÀn ¢s az ukrÀn parasztok is, mind nehezebb ujjakkal tologatjÀk a
f¢nytelen garasokat... [...] SzÀmolnak a litvÀn ¢s
az ukrÀn parasztok, van-e m¢g p¢nz... [...] AztÀn egy gy´ny´rü napon nem szÀmolnak t´bb¢
az ukrÀn ¢s a litvÀn parasztok.Ê (Kiemel¢sek
ä B. S.) àLesz is ¢gzeng¢s ¢s f´ldindulÀs nyomban.
Mintha szÀzezer elveszett kisgyermek sÁrna a vilÀgverem m¢ly¢bûl. Mintha egyetlen vak macskak´ly´k ny¡szÁtene egy zsÀk m¢ly¢n. Mintha az ¢g
dobogÂ szÁv¢t ¡tn¢k...Ê (Kiemel¢sek ä B. S.)
Mik´zben Darvasi a k´nnymutatvÀnyosok
legendÀjÀn dolgozik, oly mÂdon teszi azt
anyagszerüv¢-sz´vegszerüv¢, hogy a t´rt¢net
nyelvi k´zege esetenk¢nt tisztÀn ´nmagÀt
reprezentÀlja, ´nmagÀt ¢kesÁti ä teszem azt a
kommentÀlt t´rt¢nelmi esem¢ny jÀrul¢kos,
Àm annÀl kifejezûbb r¢szleteinek ´nc¢lÃ halmozÀsÀval: àErd¢lyt t´r´k ¢s tatÀr hordÀk dÃljÀk,
rÀadÀsul a harcosok komoran vigyorognak a pusztÁtÀs k´zben.Ê (Kiemel¢s ä B. S.) Vagy ¢ppen a
fûbb szereplûket ´vezû (egyszerre dologi ¢s
retorikai ¢rtelemben vett) figurÀk ´tletszerü,
Àmde szervesen lend¡letes szaporÁtÀsÀval: àA
magyar kapitÀny tünûdik, mit akar tûle a kutyafejü. Erûsen megk´t´zik, büz´s szalmÀra l´kik, ¢s Ãgy
ûrzik, hogy tÁz, de m¢gis inkÀbb tizenegy tatÀr
harcos ¡li k´rbe.Ê (Kiemel¢s ä B. S.) A felhal-

mozott r¢szletek olykor r´vidke anekdotÀvÀ, elidûzû gy´ny´rk´d¢sre sarkallÂ fikciÂs
exemplummÀ erûs´dnek, p¢ldÀul: àA tatÀr neve
Iszmail. Azt besz¢lik, a KÀn tÀmaszkodÂ k´ny´ke
ezen a gazdag, de elÀtkozott vid¢ken. Azt is besz¢lik, hogy Szegedtûl BelgrÀdig mind´ssze egyetlen
füszÀl nem tudta a nev¢t, melyet a nagyÃr szem¢lyesen keresett meg, ¢s a f´lddel egy¡tt falt fel, amibûl az nûni mer¢szelt.Ê
A mü keret¢t Darvasi M¢sz´ly MiklÂs irÀnti tiszteletnyilvÀnÁtÀsa jelenti ä formÀlisan az
ajÀnlÀssal, nyitÀsÀban hang¡t¢s¢vel, sz´vegszervez¢s¢ben a felvett hang kitartÂ hordozÀsÀval, zÀrÀsÀban pedig nevesÁtett utalÀssal az
idûs pÀlyatÀrs Kumria rÀc apÀcÀrÂl szÂlÂ ANNO (ALBUMK°P A R°GI IDýKBýL) cÁmü alkotÀsÀra. A tisztelg¢s, az imitatio retorikai fogÀsa
a sz´vegt´rt¢n¢s sorÀn azonban lÀtvÀnyosan
ÀtvÀlt a p¢ldak¢ppel valÂ verseng¢s, az aemulatio Veterum retorikai aktivitÀsÀba (amelynek
tÀrgya lehet p¢ldÀul M¢sz´ly V OLT EGYSZER
EGY K ¹Z°P-EURñPA cÁmü, ´sszegyüjt´tt elbesz¢l¢sekbûl ÀllÂ kvÀzireg¢nye), csak hogy a
nagyÁvü prÂzavÀllalkozÀs v¢g¡l Ãjfent a stÁlusk´vetû fejet hajtÀs gesztusÀvÀ szelÁd¡lj´n:
àSzelÁd, de hatÀrozott hangon szÂltak min¢k¡nk, ¢s
arra figyelmeztettek benn¡nket, hogy gondoljunk
Kumrina [sic!] rÀc apÀcÀra.Ê Az imitatioäaemulatio dinamikus sz´vegtengelye v¢gsû soron a
M¢sz´ly nev¢vel f¢mjelezhetû kortÀrs prÂza
¢letben tartÀsÀt, ¢rtelmezû tovÀbbgondolÀsÀt
¢s tovÀbbÁrÀsÀt c¢lozza, mik´zben t¢mavÀlasztÀsÀban ¢s nyelvis¢g¢ben ä nem utolsÂsorban a M¢sz´ly-prÂza hatÀrozott javaslata
s egyÃttal m¢g be nem vÀltott Ág¢rete nyomÀn ä a magyar r¢gmÃltba kalauzol minket.
A versengve tisztelgû kereten bel¡l k¢tirÀnyÃ sz´vegterjeszked¢sre lehet¡nk figyelmesek, amennyiben Darvasi jellegzetes ¢szjÀrÀsa
¢s retorikai k¢szs¢ge a szimulÀlt reg¢nyt¢r horizontÀlis ¢s vertikÀlis tengelyeinek metsz¢s¢ben
mük´dik. Szerzûnk munkÀja egyfelûl a test
¢s a l¢lek, az ¢rz¢ki ¢s az ¢rz¢ken tÃli fesz¡lts¢g¢ben, tovÀbbÀ mÀs hasonlÂ kettûss¢gek
ment¢n, pontosabban azok figuratÁv-fikciÂs
meghaladÀsÀnak irÀnyÀba terjeszkedik, p¢ldÀul a tekintet spirituÀlis term¢szet¢nek ¢s a
galamb fizikÀlis l¢tezûs¢g¢nek metaforikus
egy¡ttmozgatÀsÀval: àçm a k´vetkezû pillanatban Diamont tekintet¢bûl galamb r´ppen ki. S a
madÀr nekiszÀll a bÀrsonyos falnak, sikoltva csapkod, ide-oda ¡tûdik, szÀrnyÀt ¢s test¢t t´ri. MÀr
v¢rzik is! Hiszen nem is v¢rzik, inkÀbb spriccel a
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v¢r a vergûdû testbûl...Ê MÀsfelûl a k¢tpÂlusos
mondat- ¢s gondolatszerkezetek ä t´bbnyire
chiasmusszerü ä geometrikus kiegyenlÁtetts¢ge a sokszÁnü ¢s sokr¢tegü vilÀg t´m¢nyen
¢rz¢ki tapasztalatÀt hordozza, p¢ldÀul az ¢let
egyidejü sz¢ps¢g¢nek ¢s kÁnjÀnak k´zhelyes
tudÀsÀt retorikusan megjelenÁtû passzusban,
amely mellesleg az elsû mondat ¢rz¢ki-¢rz¢ken tÃli vertikÀlis tengelye ment¢n (àhalÀlos
hÀlÂÊ ä àsz´vev¢nyes gondolatÊ) dinamizÀlja a
k¢t pÂlus fesz¡lts¢g¢ben megnyÁlÂ mÀsodik
mondat horizontÀlis jÀt¢kter¢t: à...Jozef BezdÀnnal nem ¢rdemes ujjat hÃzni! Gondolatainak
sz´vev¢nyes, halÀlos hÀlÂjÀval pillanatok alatt bekerÁti a m¢zkereskedût. S mÁg az akarata egyik fel¢vel
arra hoz milliÂ p¢ldÀt, hogy az ¢let csodÀlatos, mÀsfelûl azt erûsÁti ugyancsak milliÂnyi bizonyÁt¢kkal,
hogy az ¢let nyomor, kÁn ¢s szenved¢s v´lgye.Ê
A k¢tirÀnyÃ sz´veg¢pÁtkez¢s teszi lehetûv¢
egy¢bk¢nt a Darvasi-prÂza tematikus k´zhelyeinek retorikus megokolÀsÀt ¢s kidolgozÀsÀt, jeles¡l a szexuÀlis cselekedetek r¢szletezû
magasztalÀsÀt, valamint a halÀlnemek ¢s a
kÁnzÀsi-kiv¢gz¢si szertartÀsok geometrikusan
kiegyenlÁtett megjelenÁt¢s¢t. Az elsû t¢mÀhoz
lÀsd a bolgÀr lÀnyok lÀba k´z´tt megnyÁlÂ testi ¢lm¢ny kozmikus vilÀgtapasztalattÀ nagyÁtÀsÀt: àHa valaki [...] a lÀbukat finoman sz¢jjelvonva a combok talÀlkozÀsÀba tekint, az a szerencs¢s bizony lÀthatja ott egymÀssal ´lelkezni a vilÀg
v¢g¢t ¢s a vilÀg kezdet¢t.Ê Vagy n¢zz¡k tovÀbbÀ
az alapvetûen (fizikailag) horizontÀlisan szervezûdû testi ´r´m´k l¢nyegi (lelki-szellemi)
¢rtelmez¢s¢nek vertikÀlis kiterjeszt¢s¢t: àMert
amiÂta Achmet rÀtalÀl a lÀny gondolatÀra, azÂta
minden este k¡ldi az alvÂ Diamonthoz a sajÀtjÀt,
¢s olyan ´r´m´t okoz neki, hogy a leÀny a gy´ny´rüs¢gtûl borzadva riad a hÀrem ¢ji hÀlÂterm¢ben,
hogy aztÀn a fekhelye mell¢ k¢szÁtett gyapjÃkendûcsk¢vel percekig itassa ´l¢bûl a türhetetlen¡l forrÂ
lucskot.Ê S hogy mik¢nt fogannak Darvasi szerint teszem azt a bolgÀr kurvÀk? Term¢szetesen nem a spermÀnak nevezett testi vÀlad¢kbÂl, hanem àa rettenetes Bogdan Hmel pillantÀsÀtÂlÊ. A halÀlozÀsi, kÁnzÀsi ¢s kiv¢gz¢si eljÀrÀsok kompozÁciÂs ¢rt¢k¢re pedig Àlljon p¢ldak¢nt Abdurrahman budai pasa k¢meinek
v¢gzete: àCsakhamar hozzÀk a megcsonkÁtott k¢meket. Mivel nem csak alkalmatlannÀ vÀltak, de
sz¢gyent is hoztak az urukra, egymÀst kell megfojtaniuk, s egyszerre kell meghalniuk.Ê
De szintÃgy ig¢nyesen retorizÀlt geometriÀval b¡szk¢lkedhet p¢ldÀul ZrÁnyi MiklÂs

Àlomrejtv¢nye, amely egy¢bk¢nt a legdurvÀbb testi jelens¢gek, sût sz¡ks¢gletek Darvasi-f¢le spirituÀlis felmagasztalÀsÀrÂl is Àrulkodik: àAzt Àlmodta, hogy a n¢met csÀszÀr ¢s a t´r´k
szultÀn egymÀs mellett sz¢kelnek. Olyan k´zel, hogy
¢rinthetik a mÀsikat. A szarukbÂl pedig kÁgyÂk lettek. AztÀn a csÀszÀr ¢s a szultÀn egymÀs ¡lep¢t t´r´lgett¢k nevetg¢lve.Ê Vagy vehetj¡k p¢ldÀnak
az ÀtokformulÀk egyszerre horizontÀlis ¢s
vertikÀlis irÀnyÃ s ezÀltal kvÀzi-vilÀgteremtû
kompozÁciÂs dinamizmusÀt: àElûsz´r csak egymÀst kÀromoljÀk, aztÀn a f´ldet, amin Àllnak, s
azt az eget, ami k¢ket bocsÀt a homlokukra.Ê (Kiemel¢sek ä B. S.) Sût A K¹NNYMUTATVçNYO SOK LEGENDç-jÀnak retorikus ´nmozgÀsa olykor mÀr-mÀr tisztÀn ´nc¢lÃ sz´vegjÀt¢kkÀ,
egyfajta ´nmagÀt variÀlva tovat¡kr´zû metaforikus egyensÃlyozgatÀssÀ, a szerzû nyelvi
kompetenciÀjÀnak mondatszaporÁtÂ fitogtatÀsÀvÀ vÀlik, p¢ldÀul: àA hollÂ a Rudica nevü
szolgÀlÂlÀny ¢nek¢re vÀr. S miutÀn Rudica el¢nekelte azt a dalt, amelyet ha Havasalf´ld´n dÃdolnak, MoldvÀban hangzik szebben, de ha MoldvÀban szÂl, Havasalf´ld´n kellemesebb az emberi f¡lnek, a madÀr az udvar porÀba ejti a neh¢z kulcsot,
s tovarep¡l.Ê (Mik¢nt Darvasi mondatai is tovairamlanak az Ãjabb ¢s Ãjabb sz´vegvariÀciÂk, az Ãjabb ¢s Ãjabb metaforikus term¢szetü
stÁlusjÀt¢kok irÀnyÀba.) çm ha RudicÀt, Rudica ¢nek¢t, MoldvÀt, Havasalf´ldet, a hollÂt
¢s a kulcsot nem a szimulÀlt reg¢nyidûben ¢s
-t¢rben l¢tezû dolgokk¢nt ¢s szem¢lyekk¢nt,
hanem a szÂnoki besz¢dmÂd idû- ¢s t¢rbeli
figurÀik¢nt, azaz trÂpusokk¢nt olvassuk, tovÀbbÀ ¢s k´vetkez¢sk¢ppen nem az epikussÀg, hanem a retorikussÀg szempontjait mozgÂsÁtva ¢rtelmezz¡k ûket ä nos akkor mÀris
k´zelebb ker¡lhet¡nk a reg¢nyt szimulÀlÂ
Darvasi-prÂza titkÀhoz.
àAz Ãr [Absolon Demeter] sokszor eln¢zi Pilinger Ferike nagy, bozontos fej¢t. N¢ha megragad
egy rakoncÀtlan tincset, s a fiÃ fejbûr¢tûl elt¢pi. AztÀn magÀhoz int egy szolgÀt, belerÃg, majd kegyes
int¢ssel dolgÀra bocsÀtja...Ê MagyarÀn megmondva: àAbsolon Ãr olyan az udvarhÀzÀban,
mint az Isten. [...] KiszÀmÁthatatlan, sorsok ¢s t´rt¢netek tudÂja ¢s parancsolÂja. çmde mindenekelûtt
az a megszokhatatlan, ahogyan ¢l. B´lcsess¢ge durva ¢s kÁm¢letlen. HibÀi sz¢pek. T¢ved¢sei megejtûek, szeretete terhes, szenved¢lyes ¢s ´nzû. [...] EgyszÂval Absolon Demeter Ãr olyan, mint a sors.Ê Absolon Demeter retorikusan felduzzasztott alakja a Darvasi-mü eg¢sz¢nek miniatür sz´veg-
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t¡kre. A dolgokkal ¢s szem¢lyekkel bÀnÀs veretes aggÀllyal koreografÀlt ´nk¢nye, amely
a nagyÃr viselked¢s¢t jellemzi, egyÃttal utal
a nyelvvel bÀnÀs lenyüg´zûen megkomponÀlt ´nk¢ny¢re, amely viszont szerzûnk sajÀtja. Akinek tehÀt retorikusan kifejtett tÃlkapÀsai, nyelvi szertelens¢gei, metaforikusan stafÁrozott àhibÀi sz¢pekÊ, àt¢ved¢sei megejtûek, szeretete terhes, szenved¢lyes ¢s ´nzûÊ. àEgyszÂvalÊ
szerzûnk àolyan, mint a sorsÊ. Ha szesz¢lyes
kedve Ãgy diktÀlja, majd k¢toldalas kit¢rût
(digressiÂt) nyit a nûi ¢s a f¢rfiÃi segglik term¢szet¢rûl, m¢g azelûtt, hogy Absolon nagyÃr rep¡lû ¡r¡l¢k¢t szem¡gyre venn¢.
Ez mind-mind rendben is van, Àmde: àKik
a k´nnymutatvÀnyosok?Ê A t¡relmetlen olvasÂt
kÁnzÂ k¢rd¢s ä an¢lk¡l, hogy egy¢rtelmü vÀlaszhoz vezetne ä kitartÂan v¢gigvonul a mü
eg¢sz¢n. Noha megnyugtatÂan nem tisztÀzÂdik az ´t k´nnymutatvÀnyos szerepe, valahogyan m¢giscsak k´r¡l´tt¡k szervezûdik a sz´veg. Epikai (ok-okozati ´sszef¡gg¢sekre figyelmezû) ¢rdekelts¢ggel ¢s elvÀrÀssal ugyan
megragadhatatlanok, retorikailag (sz´veg´nelvüs¢g¡kben) viszont jÂcskÀn kidolgozottak:
az egyik¡k t´r´tt t¡kr´t sÁr, a mÀsikuk m¢zet
k´nnyez, a harmadik szem¢bûl gy´ngyszemek patakzanak, a negyedik¡k jeget perget
lÀtÂszerv¢bûl, az ´t´dik pedig v¢rt zokog. A
szimulÀlt t´rt¢net sorÀn minduntalan felbukkannak ä ¢s sÁrnak. An¢lk¡l azonban, hogy
¢rtelmezn¢k a konkr¢t helyzetet ¢s sajÀt szerep¡ket, ´nmaguk mirevalÂsÀgÀt. An¢lk¡l
tehÀt, hogy elÀrulnÀk, mi¢rt is sÁrnak, ¢s mi¢rt is sÁrnak ´ten ´tf¢lek¢ppen. PusztÀn vÀratlanul megjelennek k´nnymintÀzatÃ szeker¡k´n, ¢s sz¢pen-lassan ä k´nnyesen-retorikusan gy´ny´rk´dtetû mutatvÀnyaik k´zepette ä kijel´lik a fûbb szereplûket: a busa fejü kurucot, Pilinger Ferencet, aki elveszÁtett
f¢rfiÃi szerszÀmÀt kutatja, a àpimaszul mosolygÂ
bolgÀr gyermeketÊ, Vaszilka Drajant, a leÁrhatatlan sz¢ps¢gü vilÀgk¢met, Jozef BezdÀnt, a rÂkaravaszsÀgÃ zsidÂ kereskedût, David Mendelsont, az utolsÂ budai t´r´k helytartÂt, Abdurrahmant, ¢s m¢g sok mÀs figurÀt a recsegû hangÃ t´rpe Pep Velemirtûl a szarral bemÀzolt k¢pü JÀnosy Gy´rgy kapitÀnyig. A lÀtvÀnyos seregszemle sorÀn azonban tovÀbbra
is megvÀlaszolatlan marad a k¢rd¢s: àKik a
k´nnymutatvÀnyosok?Ê Az egy¢rtelmü vÀlaszadÀs helyett Darvasi inkÀbb metaforikusan el-

jÀtszadozik a k¢rd¢ssel, azaz folyamatosan elodÀzza a k´nnymutatvÀnyosok rejt¢ly¢nek
megoldÀsÀt, mint p¢ldÀul az alÀbbi fordulatosan retorikus futamban:
àSzÂ, ami szÂ, ´t gazdag ¢s kÁvÀnatos Ãr.
KivÀltk¢pp sz¢pek.
Roppant elûkelûek.
Azok a csudÀt!
Ha jobban szem¡gyre veszi ûket az ember, inkÀbb
valamilyen müv¢szkompÀniÀra lehet gondolni...Ê
Az egy¢rtelmü vÀlasz retorikus visszatartÀsa eszerint a k´nnymutatvÀnyosok legendÀjÀt
´vezû rejt¢ly metaforikus ¢letben tartÀsÀt
gy¡m´lcs´zi. S ez a visszatartottsÀg-kitartottsÀg lenne egyÃttal a Darvasi-f¢le retorikus
sz¢pprÂza l¢nyege is: a sz´vegt¢r aprÂl¢kos
kidolgozÀsa (a szerzû r¢sz¢rûl) ¢s ¢lvezû elidûz¢s a sz´vegt¢rben (az olvasÂ r¢sz¢rûl). Az
´t k´nnymutatvÀnyoshoz hasonlÂ furcsa
szerzetek, mindmegannyi szÂnoki trÂpus,
bonyolÁtott sorsfonad¢kÀn kereszt¡l ä amelynek sz´veggyeplûj¢t a meglehetûs nyelvi
k¢szs¢ggel megÀldott, tovÀbbÀ nyelvi gesztusaiban meglehetûsen ´nk¢nyes szerzû tartja
k¢zben ä, tehÀt a figuratÁv mÂdon bonyolÁtott
sz´vegÀtt¢teleken kereszt¡l jelenhet csak
meg a legenda voltak¢ppeni k´zege, a XVI.
¢s XV II. szÀzadi magyar t´rt¢nelem, Ágy p¢ldÀul Buda 1686-os visszafoglalÀsa: à°s akkor
a gy´ny´rü, hideg Della ¢s a rÃt, de meleg szÁvü
¢s rem¢nnyel eltelt Pep Velemir k¢zen fogva megindul, s n¢hÀny Âra mÃlva bes¢tÀlnak a budai ostrom kellûs k´zep¢be.Ê
Darvasi LÀszlÂ ÀlhistÂriai legendÀriuma a
modern reg¢nyformÀt megelûzû r¢gi magyar
retorikus prÂza hagyomÀnyÀt elevenÁti fel
(amely Bornemisza P¢ter àolvasÂ tanulsÀgulÊ
szÀnt pr¢dikÀciÂs k´teteitûl eg¢szen Mikes
Kelemen fiktÁv leveles gyüjtem¢ny¢ig hÃzÂdik). Mik¢nt azt a k´zelmÃltban ä M¢sz´ly
MiklÂs nagyig¢nyü prÂbÀlkozÀsait leszÀmÁtva
ä LÀng Zsolt is megtette a B ESTIçRIUM
TRANSSYLVANIAE elsû k´tet¢ben. A magyar
nyelvü sz¢pprÂza korai jelens¢gei ä mik¢nt
Darvasi mondatai ä jÂr¢szt az eszt¢tikai tapasztalatra ´szt´k¢lû fabulÀk, exemplumok ¢s
illustratiÂk ment¢n szervezûdnek, minek k´sz´nhetûen hangsÃlyosan retorikai beÀgyazottsÀgÃ sz¢pirodalmi sz´vegteljesÁtm¢nyekk¢nt ¢rtelmezhetj¡k ûket. így szÂlnak hozzÀnk, mik¢nt mi is Ágy szÂlÁthatjuk meg ûket.
Ahogyan azt Darvasi teszi A K¹NNYMUTATVç -
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NYOSOK LEGENDçJç-ban, amely tehÀt nem is
annyira epikus term¢szetü reg¢ny ä mely forma igazÀbÂl talÀn csak Kem¢ny Zsigmonddal
kezdett nagykorÃvÀ vÀlni ä, mint inkÀbb a
modern t´rt¢nelmi reg¢nyformÀt felforgatÂ, retorikusan szervezûdû sz¢pirodalmi sz´vegesem¢ny ä mely forma rÀadÀsul a k´nnymutatvÀnyos kompÀnia t´rt¢net¢ben megid¢zett kor irodalmisÀgÀt is felelevenÁti. Azazhogy hangsÃlyosan Ãjra¢rtelmezi, s ennek
legfûbb nyertese a sajÀt elfeledett hagyomÀnyÀval lÀtvÀnyos keretek k´z´tt szembes¡lû
kortÀrs magyar sz¢pprÂza.
Ugyanakkor nemcsak a kortÀrs irodalom
tehet szert ´n- ¢s hagyomÀnyismeretre Darvasi reg¢nye segÁts¢g¢vel, de maga Darvasi is,
mint m¢ltÂ neh¢zs¢gekkel k¡zdû szerzûi alkat, megtalÀlhatja, sût megvÀlthatja magÀt a
t´bb ¢vszÀzadnyi hagyomÀnyt´rt¢n¢sre viszszatekintû retorikus sz¢pprÂza formÀjÀban.
Hiszen Darvasi nem csupÀn sz¢tzilÀlja a t´rt¢nelmi reg¢nyformÀt, de egyenesen olyan
Àlt´rt¢nelmi Àlreg¢nyt Ár, amely tulajdonk¢ppen sajÀt szerzûi alkatÀnak retorikusan ÀlcÀzott s egyÃttal paradox mÂdon feltÀrt ´nmegjelenÁt¢s¢t nyÃjtja. LÀssunk hÀt befejez¢s¡l egy r´vidke p¢ldÀt arra, mik¢nt vÀlik lehetûv¢ DarvasinÀl az eredendûen (¢rtsd: innen ered a jelentûs sz¢pirodalom) problematikus szerzûi alkat megvÀltÀsa a retorikus formÀban.
Hallottam olyan v¢lem¢nyeket, miszerint
a Darvasi-müvek besz¢lûi vagy szereplûi
minduntalan a sajÀt f¢rfiÃi nemi szerv¡kkel
(àa farkukkalÊ) vannak elfoglalva. çm ezt a
rosszindulatÃan felt¢telezett, azaz galÀdul a
szerzûre vonatkoztatott pszicholÂgiai terhelts¢get sz¢pÁrÂnk lÀtvÀnyosan feloldja a àszekszamantÀjÀtÊ elûsz´r elveszÁtû, majd megtalÀlÂ
ànagy ¢s bozontos fejüÊ Pilinger Ferenc retorikusan bonyolÁtott ÀlhistÂriÀjÀban. S Ágy ä mer¢sz tÃlzÀssal ä a szerzû egyfajta ÁrÀsterÀpiÀjÀrÂl is besz¢lhet¡nk, amely ugyanakkor izgalmas olvasmÀny¢lm¢nyt nyÃjt. A modern
szerzûi szubjektum dinamikus ´n¢rtelmez¢se
a modern reg¢nyformÀt megelûzû irodalmisÀgba mÀrtÂzik, mintegy megtisztÁtÂ f¡rdût
vesz, s egy f¡st alatt felpezsdÁti a kortÀrs sz¢pprÂzÀt is. S mi mÀs volna ez a gesztus, ha
nem a valÂban nagy formÀtumÃ irodalom
egyik legfûbb ism¢rve?
BazsÀnyi SÀndor

SZOKATLAN °S SZOMORö
K¹TET
Vajda AndrÀs: K´lt¢szet ¢s retorika. TanulmÀnyok
SajtÂ alÀ rendezte Korompay H. JÀnos
¢s Vajda Lûrinc
Universitas, 1998. 500 oldal, Àr nincs felt¡ntetve
Ez a k´nyv szokatlan ¢s szomorÃ k´r¡lm¢nyek k´z´tt Àllt ´ssze ¢s jelent meg. Vajda
AndrÀs korai halÀla utÀn egyik fia, Vajda Lûrinc ¢s egyik pÀlyatÀrsa, Korompay H. JÀnos
gyüjt´tt¢k ´ssze a publikÀciÂkat ¢s k¢ziratokat. S elolvasÀsa utÀn az elsû, kiv¢dhetetlen¡l
megfogalmazÂdÂ Át¢let, hogy bÀrmennyire
tudÂs k´nyv, keletkez¢se v¢g¡l m¢g tudomÀnyÀt is messzemenûkig meghatÀrozza.
Vajda a hetvenes ¢vek elej¢n kezdte pÀlyÀjÀt
viszonylag kedvezû konstellÀciÂban, amikor a
szaktudomÀnyos gondolkozÀs mÀr n¢mileg
szabadabb volt, ¢s a bel¢pû nemzed¢k legjobbjai m¢g valamif¢le csoportot is alkottak,
szerencs¢sen inspirÀlva egymÀst elm¢letek ¢s
mÂdszerek felfedez¢s¢re; valÂban, t´bben
k´z¡l¡k ma a magyar tudomÀnyos ¢let vezetû egy¢nis¢gei. Akkoriban m¢g Ãgy is lÀtszhatott, hogy e csoporton bel¡l Vajda AndrÀs
a legeredetibb tehets¢g, ¢s ezt a hajdani benyomÀst a k´nyv nem hazudtolja meg. Minden l¢nyeges ÁrÀsa nagy ¢s k¡l´n´sen ¢rz¢keny tudÀsrÂl tanÃskodik ä de a legt´bbj¡k
mÀr ´nmagÀban is, az ¢letmü eg¢sze pedig
f¢lre¢rthetetlen¡l kiel¢gÁtetlen¡l hagy, mert
nem jut el elk¢pzel¢sei ¢s gondolatai teljes
kidolgozÀsÀhoz. A nevezetes elemz¢sk´tet
utÀn, amelyben a csoport t´bb¢-kev¢sb¢ k´z´s tÀj¢kozÂdÀssal a strukturalizmus ¢s az angolszÀsz szemiotika akkor bet´rû kategÂriÀi
segÁts¢g¢vel t´rekedett Ãjra meghatÀrozni,
mi¢rt problematikus Arany lÁrÀjÀnak a helye,
sût az ¢rt¢ke is, Vajda AndrÀs nem csupÀn sajÀt t¢mÀit kezdte keresni (mint ahogy a t´bbiek is), hanem e t¢mÀk jegy¢ben akkoriban
MagyarorszÀgon kev¢ss¢ szÀmon tartott elm¢leteket ¢s mÂdszereket is felfedezett magÀnak, hamar bizonysÀgot t¢ve autonÂm
szellem¢rûl ¢s egyszersmind hamar el is k¡l´n¡lve k´zvetlen pÀlyatÀrsaitÂl. N¢gy-´t
¢ven kereszt¡l lÀthatÂan sokfel¢ tÀj¢kozÂdott
¢s sokf¢l¢re k¢sz¡lt, az id¢zett Arany-tanulmÀny mellett Árt Descartes-rÂl, Petûfirûl,
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Rimbaud-rÂl, KarinthyrÂl, °luard-rÂl ¢s Reverdyrûl, n¢melyik¡krûl t´bbsz´r is, ÁrÀsai
nagy r¢sz¢t publikÀlta is, ¢s egy kiv¢tellel a
fennmaradÂkat az akkori felt¢telek k´z´tt is
publikÀlhatta volna. A kiv¢tel azonban meg¢rdemli, hogy kit¢rj¡nk rÀ. Ellent¢tben a szocialista domesztikÀciÂ uralgÂ szokÀsÀval, Vajda ¢ppen abban lÀtta Karinthy müv¢szi
nagysÀgÀt, hogy ´r´k´sen megk¢rdûjelezve,
kiforgatva ¢s variÀlva a helyzetek vagy t´rt¢netek beÀllÁtÀsait, megsz¡ntette bÀrminû
szempont vagy szeml¢let ¢s fûk¢nt bÀrminû
pozitÁv szeml¢let privilegizÀlt ¢rt¢k¢t. àAhol a
talÀlat eleve illuzÂrikus, ott a keres¢s a legjobb megoldÀs.Ê (371.) Ez a mondat manapsÀg tetszetûs vagy akÀr tÃl tetszetûs paradoxonnak hathat, akkoriban azonban valÂsÀgos kihÁvÀst jelentett. Ne feledj¡k, hogy az akkori elm¢letekben az alkotÀs ÀllÁtÂlagos v¢gsû pozitÁv
perspektÁvÀja k¡l´nlegesen fontos szerepet
kapott, mÃlt ¢s jelen ¢lenjÀrÂ müveinek ez
volt az egyik vilÀgn¢zetileg adatott sajÀtossÀga, de ennek r¢v¢n lehetett m¢g ideolÂgiailag ugyancsak k¢tes ¢rt¢kü müveket vagy
¢letmüveket is a àhaladÂ hagyomÀnybaÊ
visszavezetni vagy visszamenteni. Ez¢rt aztÀn
egy ilyen mondat ¢s a hozzÀ vezetû fejteget¢s,
azt hiszem, valÂban nem jelenhetett meg,
Vajda AndrÀsnak se lehettek errûl illÃziÂi.
Nyomat¢kosÁtom, hogy Vajda a mÀsik, utÂbb
egy ideig divatossÀ vÀlt interpretÀciÂt is expressis verbis elutasÁtotta. Fejteget¢sei szerint
Karinthy ¢letmüve groteszk ¢s nem abszurd,
vagyis relativizÀlja a k¢rd¢seket ¢s a vÀlaszokat, de nem zÀrja ki eleve, hogy vannak k¢rd¢sek ¢s vannak vÀlaszok is. Az eg¢sz tanulmÀny csak n¢hÀny oldal ¢s talÀn eleve elvet¢l¢sre ÁrÂdott ä s m¢gis (vagy ¢pp ez¢rt) nagyobb ¢rv¢nnyel nevezi meg ¢s rendezi el kategÂriÀit, mint a hivatalossÀg ¢s az ellenhivatalossÀg divatjai.
A tanulmÀny dÀtuma 1971. K¢t-hÀrom
¢vvel k¢sûbb Vajda AndrÀs nyilvÀnvalÂan valamif¢le ¢letd´nt¢ssel v¢gletesen megritkÁtotta publikÀciÂit (a hÀrom szÀmottevû cikk dÀtuma: 1977, 1980, 1983), ¢s a mÀsodlagos
fontossÀgÃ vagy ¢ppen variatÁv cikkektûl eltekintve csak doktori, majd kandidÀtusi ¢rtekez¢s¢n dolgozott, de az elûbbibûl csak egy
tÁzoldalas kompendiumot, az utÂbbibÂl pedig
csak egyetlen r´vid fejezetet adott Àt a folyÂiratoknak. Lehet, hogy a term¢szetellenes jÀ-

t¢kszabÀlyok m¢g jobban idegesÁtett¢k, mint
akÀrhÀnyunkat; lehet, hogy mÀs elhivatottsÀgait fontosabbnak ¢rezte: sokat fordÁtott, k´z¢pkori verses eposzoktÂl aktuÀlis elm¢leti
sz´vegekig, ¢s egyetemi ÂrÀit is komolyan
vette, ¢n is hallottam, hogy hallgatÂ, aki adott
magÀra, felt¢tlen¡l eljutott Vajda verselemzû
szeminÀriumaira; s mindemellett, akik k´zelrûl ismert¢k, azt mondjÀk, hogy mÀr a kezdetek Âta ´npusztÁtÂ k¢sztet¢sek is vez¢relt¢k
ä valÂban, alkoholizmus is lehet oka annak a
betegs¢gnek, amelyik negyvennyolc ¢ves korÀban elvitte. Mindez azonban csak durva
rasztere annak, amit ¢letd´nt¢snek kell nevezn¡nk, ¢s ezt a d´nt¢st bizonnyal sokkal
egy¢nibb ¢s talÀn eg¢sz mÀs indÁt¢kokra hozta meg.
TÃl a pÀlyatÀrs meditÀciÂin azonban, az
¢letd´nt¢s rÀnyomja a b¢lyeg¢t erre a k´tetre. °let¢ben egyetlen k´nyve sem jelent meg,
tehÀt ez Vajda AndrÀs egyetlen k´nyve; ezen
a k´nyv´n bel¡l pedig, megint csak a szÀmottevû tanulmÀnyokat tekintve, a sz´vegnek
k´r¡lbel¡l a fele (kb. 180 oldal) jelent meg
folyÂiratokban, a mÀsik fel¢t k¢ziratbÂl publikÀljÀk a szerkesztûk ä noha az im¢nt emlÁtett egyetlen kiv¢tellel ezekben sem ÀllÁtott
mÀst vagy mÀsk¢pp, mint az elûzûkben. Az
ÁrÂasztalÀnak dolgozÂ filosz m¢g az ÁrÂasztalÀnak dolgozÂ k´ltûn¢l is rejt¢lyesebb, l¢v¢n,
hogy egy jÂ vers tulajdonk¢ppen sose avul el,
egy jÂ tanulmÀny pedig eg¢sz biztos elavul.
ýt m¢gis nyilvÀnvalÂan kev¢ss¢ foglalkoztatta ÁrÀsainak sorsa, k´zt¡k a jelent¢keny terjedelmü ¢s nyomdak¢sz kandidÀtusi ¢rtekez¢s¢ A MODERN K¹LT°SZET RETORIKçJç-rÂl:
ennyit arrÂl, ami¢rt e k´nyvet, utoljÀra, de
most nyomat¢kosan objektÁv ig¢nnyel megism¢telve a k¢t jelzût, szokatlannak ¢s szomorÃnak kell Át¢ln¡nk.
A szerkesztûk viszont nyilvÀn ezt a k´z´nyt s egyÀltalÀn az eg¢sz alakot meghatÀrozÂ arÀnytalansÀgot, marginalitÀst kÁvÀntÀk
helyrehozni, amikor Ãgy d´nt´ttek, hogy (a
teljes ism¢tl¢s egy-k¢t kiv¢tel¢vel) minden
fellelhetû ÁrÀst egybegyüjtenek. D´nt¢s¡k elvileg helyes, Vajda AndrÀs egyetlen k´nyv¢nek min¢l gazdagabbnak kellett lennie ä de
Ãgy v¢lem, jobb lett volna, ha bizonyos megszorÁtÀsokkal ¢s bizonyos beavatkozÀsokkal
alkalmazzÀk. Az elûbbin azt ¢rtem, hogy elhagyhattÀk volna az olyan, nyilvÀnvalÂan
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mÀsodlagos ¢rt¢kü ÁrÀsokat, amelyek tematikailag is esetlegesek, vagyis nem f¡ggnek
´ssze a k´tet ÀltalÀnos k¢rd¢seivel ¢s ÀllÁtÀsaival (igaz, nem sok ilyen van); az utÂbbin pedig, amit l¢nyegesebbnek tartok, azt ¢rtem,
hogy az olvasÂt okvetlen¡l zavarja a nem is
olyan kev¢s Àtfed¢s; a francia ¢s a magyar
nyelvü tanulmÀnyok egyes r¢szei n¢ha pontosan ism¢tlik egymÀst, de m¢g a magyar, illetve francia nyelvü cikkeken bel¡l is vannak
t´bb¢-kev¢sb¢ azonos fejteget¢sek ¢s id¢zetek. Azt hiszem, jobb lett volna, ha n¢hÀny
tanulmÀnyt a szerkesztûk folyamatos ¢s egynyelvü alakra hoznak ä a hagyat¢k ¢s kivÀlt
a k¢ziratos hagyat¢k term¢szetes redundanciÀinak megsz¡ntet¢s¢vel ¢ppen hogy jobban
lÀthatÂ lett volna Vajda AndrÀs k¢rd¢sfeltev¢seinek ¢s elk¢pzel¢seinek irÀnya ¢s logikÀja. (Ennek ¢rtelm¢ben az elk´vetkezûkben
nem is jelzem, hogy k¢ziratos vagy publikÀlt
sz´vegre utalok-e.)
PÀlyÀjÀnak kezdet¢n k¢t tanulmÀnyban is
numerikus ism¢rvekkel kÁs¢relte meg leÁrni
az alkotÀs jellegzetess¢geit. Az elsûben azt
mutatja ki, hogy Descartes °RTEKEZ°S-e az
aranymetsz¢s szerint tagolÂdik; a mÀsodik
pedig, amelyik tulajdonk¢ppen a Petûfi rÁmeirûl ¢s Petûfi versel¢s¢rûl szÂlÂ tanulmÀnyok FºGGEL°K -ek¢nt (s valÂszÁnüen egy
rendszeres ¢s ÀtfogÂ elemz¢s terv¢vel) keletkezett, a k´ltû ´sszes vers¢nek versel¢s, strÂfatÁpus, szÂtagszÀm ¢s rÁmk¢plet szerinti felm¢r¢se. A k¢t demonstrÀciÂ k´z´s alapelv¢t
egy ¢lesen megfogalmazott t¢tel mondja ki:
àHa a nyelvi forma ezt [ti. az aranymetsz¢st,
mint, Lendvai Ernû terminusa szerint, ¢letjelk¢pet] nem tudnÀ megvalÂsÁtani, az irodalom
nemcsak egy mÂdszerrel, hanem egy jelent¢ssel lenne szeg¢nyebb.Ê (29.) F¢lre¢rt¢s ne ess¢k, ez a
mondat a tartalom ¢s a forma nevezetes kettûss¢g¢ben az elûbbi felt¢tlen prioritÀsÀt ÀllÁtja, ami nem is meglepû azt tekintve, hogy egy
filozÂfiai sz´veg elemz¢sekor ÁrÂdott; ¢s ismeret¢ben az is jellegzetesnek lÀtszik, hogy az
Aranynak szentelt k´z´s k´tetben Vajda az
erûsen allegorikus RçCHEL-verseket elemezte. (Az elemz¢s cÁmszavai: projekciÂs ´nkifejez¢s,
a helyzet ¢s a lÁrai dikciÂ dualitÀsa, liturgikus
jelleg, szimbÂlumteremt¢s.) TovÀbbmenve azonban a Descartes-elemz¢skor lesz´gezett t¢telt
ugyanÁgy, tehÀt a numerikussÀgig terjedûen
¢rv¢nyesÁti Petûfi k´lt¢szet¢nek elemz¢sekor

is. K¡l´n megÀllapÁtja, hogy lÁrÀjÀban (eg¢sz
mÀsk¢pp, mint AranynÀl, aki n¢ha m¢g prÂzai vÀzlatokat is k¢szÁtett a verseihez) àa k´ltûi
gondolkozÀs a nyelvi s egyszersmind a verses kifejez¢ssel is egyszerre [az utolsÂ szÂt û maga
emeli ki!] sz¡letikÊ (54.). E primeren (Schiller
Ãgy mondanÀ: naivan) verses ihlet¢s elemz¢sekor, m¢ghozzÀ HorvÀth JÀnos ¢s FÂnagy
IvÀn formÀtumÃ tekint¢lyekkel vitatkozva
mutatja ki, hogy rÁmeit, ritmusait, strÂfa- ¢s
verstÁpusait valÂban nemcsak k´zvetlen¡l
(ezt mÀr mÀsok is felismert¢k), hanem minden konvenciÂn kÁv¡l megteremtett ´sszef¡gg¢sekben hatÀrozzÀk meg a mindenkori
tartalmak; ¢s az utÂbbi kifejt¢sekor Vajda
AndrÀs megh´kkentûen sok ¢s sokf¢le p¢ldÀval megh´kkentûen Ãj olvasatot ad a k¢peknek ¢s a verseknek, s m¢g inkÀbb Ãgy mondanÀm: Petûfi k´lt¢szet¢nek.
A k´r¡lbel¡l tizen´t ¢vvel k¢sûbb Árt kandidÀtusi ¢rtekez¢s¢ben A MODERN K¹LT°SZET
RETORIKçJç-rÂl ugyanezt a, ha Ãgy tetszik,
technikai vonatkozÀsÃ felismer¢st Ãgy fogalmazta, hogy a rÁm szintaktikai (ism¢t csak û
maga emeli ki a szÂt) àkategÂriÀkat ¡tk´ztet igen
kem¢nyen egymÀssalÊ (419.); a fogalmi vÀltozÀs
jelzi, hogy milyen irÀnyban kereste a k¢rd¢sfeltev¢s kibontÀsÀt. K´vetkezetes mÂdon, eleinte nem a szentimentÀlis, hanem a naiv k´lt¢szet hagyomÀnyÀban maradt, s ezen bel¡l is
azt a k´ltût kereste meg: Rimbaud-t, aki hasonlÁthatatlan nyÁltsÀggal ¢s intenzitÀssal s
hozzÀ a Komm¡n vonatkozÀsÀban, k´zvetlen¡l a t´rt¢nelemre reagÀlva fogalmazott meg
tartalmakat. Vajda k¢rd¢se ¢ppen e tartalmak t´rt¢nelmi meghatÀrozottsÀgÀra irÀnyul. Elemz¢s¢t balszerencs¢sen befolyÀsolta
az akkori eszt¢tika neoklasszikus fantazmagÂriÀja, amely szerint minden nagy ¢letmü egys¢gben lÀttatja a vilÀgot, s Ágy eleve negatÁv
beÀllÁtÀssal ennek a t´rekv¢snek az elveszt¢s¢t k´veti nyomon; egyik k¢sûbbi tanulmÀnyÀban m¢g szembe is ÀllÁtja °luard-ral,
akinek müveiben az àegys¢gÊ àkitapinthatÂ valÂsÀgÊ (243.). (Sz¡ks¢ges-e eml¢keztetni rÀ,
hogy a rendezetlens¢g [d¢rªglement] RimbaudnÀl nem negatÁv fogalom, hanem az ismeretlen
[inconnu] lÀtomÀsÀnak ÀllÁtÀsa, ugyanennek
az ars poetica lev¢lnek az apodiktikus formulÀja szerint, ha az, amit onnan elhoz, [ti. a k´ltû,
aki lÀtnok, a tüz elrablÂja] forma, Ãgy formÀt teremt; ha formÀtlansÀg, Ãgy formÀtlansÀgot teremt;
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vagyis Rimbaud lÁrÀjÀnak ¢pp az a meghatÀrozÂ elve, hogy az egys¢g nem felt¢tlen eszm¢nye a k´ltûi vilÀgteremt¢snek.) AnnÀl inkÀbb figyelemre m¢ltÂ, hogy Vajda ezen a
meglehetûsen merev elk¢pzel¢sen bel¡l
kezdte el akkor m¢g nem annyira szeml¢let¢t, mint e szeml¢let kategÂriÀit Àtfogalmazni
ä v¢gsû soron aztÀn persze szeml¢let¢t is jelent¢keny m¢rt¢kben Àtfogalmazva. Fel kellett ismernie, hogy a tartalom ¢s a forma dualizmusa ha p¢ldÀul Arany (allegorikus) verseinek elemz¢s¢re m¢g valamennyire operatÁv is, ¢ppen egy naiv ¢letmü elemz¢s¢re a
legkev¢sb¢ az, hiszen a t´rt¢nelemre reagÀlva Rimbaud a k´lt¢szet¢nek nem a jelent¢seit, hanem a jelent¢sviszonyait vÀltoztatta
meg; egy k´r¡lbel¡l ugyanekkor ÁrÂdott °luard-tanulmÀnyban Vajda egy¢bk¢nt expressis
verbis elutasÁtotta a kettûs kategÂriÀt (283.).
Ezen a ponton azonban egyszersmind gondolkozÀsÀt v¢g¢rv¢nyesen mÀs irÀnyba fordÁtotta, mint amerre pÀlyatÀrsai az ¢rtelmez¢s
Ãj rendszereit kerest¢k. ý ugyanis a jelent¢sviszonyok t´rt¢nelmi vÀltozÀsÀt keresve m¢g
adaptÀlt vagy tompÁtott formÀban sem fogadhatta el a ànyelvi fordulatÊ mindenkori alapfelt¢telez¢s¢t, ti. a nyelvi alkotÀs alapelemeinek idûtlen ¢rt¢k¢t; ¢ppen ellenkezûleg, Aragon ¢s °luard verseit elemezve m¢g arra a
kihÁvÂ formulÀra is eljutott: àvan bizonyos rokonsÀg [...] retorika ¢s forradalom k´z´ttÊ (410.),
amennyiben mind a ketten a hagyomÀnytÂl
valÂ t´rt¢nelmi elt¢r¢s (¢cart, anomalie) megnyilvÀnulÀsai. ¹sszes szÀmottevû ÁrÀsÀt (k´zbevetem: ¢s az ´nmagukban szekundereknek
is jelent¢keny r¢sz¢t) arra szentelte, hogy a
modern lÁra egyes szerzûit, illetve eg¢sz¢nek
tendenciÀjÀt ebben a mozgÀsban modellÀlja.
Felfedezte a maga szÀmÀra elsûsorban Jean
Cohen k´nyv¢t (s benne fûk¢nt azt az elvet,
mely szerint egy müben minden alakzat, ¢s
nem mÀs, mint alakzat: a m¢lystruktÃra ¢ppÃgy, mint a verssor, viszont ezeknek az alakzatoknak a k¡l´nb´zû szintjei egynemüek), ¢s
a liªge-i µ-csoport RetorikÀjÀt (s benne fûk¢nt
azt az elvet, mely szerint a k´ltûi alakzatokat,
illetve alakzatcsoportokat t´rt¢nelmi elûfordulÀsuk, gyakorisÀguk, Àtrendezûd¢s¡k, illetve megritkulÀsuk ¢s akÀr eltün¢s¡k f¡ggv¢ny¢ben kell taglalni) ä a tovÀbbi fontos olvasmÀnyok, mint p¢ldÀul Greimas, Genette,
Todorov, Kib¢di-Varga k´nyvei mÀr csak Àr-

nyaltÀk e meghatÀrozÂ felismer¢seket. MÂdosÁtotta tovÀbbÀ kutatÀsi anyagÀnak jelleg¢t,
a mindv¢gig megûrz´tt °luard mellett sokat
foglalkozott Reverdyvel, sût az id¢zetek horizontjÀn felmer¡ltek olyan k´ltûk, mint p¢ldÀul Lautr¢amont ¢s We´res, illetve doktrineren (¢rtsd: a kontrollok ¢s a vonatkozÀsok
min¢l t´k¢letesebb kiiktatÀsÀval) leÁrt sz¡rrealista sz´vegek, amelyeknek Ãn. tartalmi
aspektusÀt a jelent¢sviszonyok elemz¢s¢n kÁv¡l
¢rtelmesen m¢g leÁrni sem lehet, esetleg inkÀbb fordÁtva igaz, a tartalmuk nem mÀs ¢s
nem t´bb, mint a k¢palkotÀs vagyis a jelent¢sviszonyok megvÀltozÀsa. Az elvi-t´rt¢nelmi
modell kidolgozÀsÀhoz az elsû l¢p¢sben a tartalom/forma szembeÀllÁtÀsÀt az alkotÀs objektÁv/szubjektÁv karakter¢nek, illetve egy tovÀbbi mÂdosÁtÀssal, a vilÀgalkotÀs k¡lsû/belsû
motivÀltsÀgÀnak szembeÀllÁtÀsÀval helyettesÁtette, a k´ltûi sz´veg sz¢mÀjÀt pedig (sªme = a
jelent¢s legkisebb eleme) a szemantika ¢s a
szintaktika egys¢g¢ben kereste, vagyis egy
olyan leÁrÀsban, ahol a stilisztikai ¢rt¢k meg is
szünik, ¢s csak szemantikai funkciÂk vannak. Az
Ãj koordinÀtÀk szerint olyan szempontok ker¡ltek be az elemz¢sbe, mint valÂsÀgos, illetve fiktÁv viszonyok (Ágy ÀllapÁtja meg °luardrÂl, hogy k¢peinek vizuÀlis ¢rt¢ke cs´kken a
pszichikai realitÀs javÀra), a bennfoglalÂ, illetve
bennfoglalt (v´.: Greimas: englobant/englob¢)
elemek kettûss¢ge (ennek kapcsÀn kifejti a
szillepszis megn´vekedett jelentûs¢g¢t a modern k´lt¢szetben), tovÀbbÀ az azonossÀg vs.
abszurditÀs, az antropomorfizÀciÂ vs. kozmifikÀciÂ,
a jelenl¢t vs. hiÀny, a fogalmisÀg vs. tÀrgyisÀg stb.
fogalompÀrjai. °s hogy ezt a hatÀrozottan
eredeti tudomÀnyos elk¢pzel¢st milyen bensûs¢ges ismerettel, valÂsÀgos ihlettel dolgozta
ki ¢s alkalmazta, lÀtvÀnyosan p¢ldÀzza, hogy
fejteget¢seiben t´bbsz´r ÀtÁrta (transzformÀlta)
k´ltûk sorait, ekk¢nt kimutatva a k´ltûi alakzat jelent¢sviszonyainak s Ágy v¢gsû soron magÀnak a k´ltûi alakzatnak az ¢rt¢k¢t; de
ugyanÁgy id¢zhetj¡k azt az elemz¢st, amelyben egy k´ltû kozmogÂniÀjÀt reprodukÀlva
egyszersmind a k´ltûi alakzatok rÀ jellemzû
rendszer¢t is meghatÀrozta, vagyis a kettût
valÂban egys¢g¢ben ragadta meg.
Az utÂbbi p¢lda k¡l´nlegesen fontos, mert
a tanulmÀnyok legtÀvolabbi ¢s legmer¢szebb
c¢lkitüz¢s¢t ¢rinti. Ez az eg¢sz kandidÀtusi
¢rtekez¢s tÀrgya. Kiindulva a szintek egymÀst
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ÀthatÂ egys¢g¢nek (az û terminusÀval: a figurÀk szintvÀltÀsÀnak) ¢s az alakzatok t´rt¢netis¢g¢nek kettûs alapelv¢bûl, azon a ponton kezdi el a modern lÁrai alakzatok modellÀlÀsÀt, ahol a µ-csoport rendszere lezÀrul:
hogyan vÀltoztatjÀk meg a (permutatÁv) alakzatok a k´ltûi vilÀg (meta)logikai ¢rt¢k¢t?
A k¢rd¢sfeltev¢s meglehetûsen speciÀlisan
hangzik, mÀr az¢rt is, mert megfogalmazÀsakor Vajda az inverziÂra korlÀtozza ä pedig a
l¢nyeghez jut el vele, a k´ltûi ¢s nem k´ltûi
vilÀg viszonyÀhoz a modern lÁrai alkotÀsban.
T´rekv¢se szerint messze tÃlmenve azon,
amit a µ-csoport modellje hivatott volt leÁrni,
Vajda a modern lÁrai alakzatok jellegzetess¢geinek hierarchizÀlt rendszer¢t, pontosabban
jellegzetes mozgÀsuk hierarchizÀlt rendszer¢t
vÀzolta fel; elk¢pzel¢s¢nek tÀgassÀgÀt mi sem
bizonyÁtja jobban, mint hogy egy hely¡tt m¢g
azt is megkockÀztatta, hogy a leÁrÀs a t´bbi
münemet is ¢rinti. A rendszer sokkal bonyolultabb ¢s technikaibb, hogysem itt ¢rdemlegesen tÀrgyaljuk vagy vitassuk. BÁzzunk benne, hogy a szaklapokban s m¢g inkÀbb cikkekben, k´nyvekben tudomÀsul veszik, ¢s Ágy
a k´nyv megjelen¢s¢vel Vajda AndrÀs v¢gre
beljebb ker¡lne arrÂl a nagyon marginÀlis
helyrûl, ahova talÀn sajÀt maga hÃzÂdott f¢lre, de ahova valÂszÁnüleg tÃl k´nnyen hagytÀk is f¢lrehÃzÂdni. A tudomÀnyos vilÀg akkori, szesz¢lyesen reglementÁrozott szabadossÀgÀnak ¢s az û szem¢lye ´npusztÁtÂ hibÀinak
tudomÀsulv¢tel¢vel is van valami aggasztÂ
abban, hogy egy ilyen szintü professzionÀlis
¢rtekez¢s nem jelent meg ä mintha nemcsak
a mindenkori hivatalossÀg, hanem az ellenhivatalossÀg sem tudta volna tudomÀsul venni, ha valaki az uralkodÂ Àramlaton kÁv¡l
gondolkozott. K¢ts¢gtelen, hogy a müvet û
maga sem tekintette befejezettnek, az utolsÂ
bekezd¢sekben a kidolgozÀs pontosabbÀ t¢tel¢nek ¢s folytatÀsÀnak feladatait jelzi; de ebben a formÀban is autonÂm, s k¢rd¢sfeltev¢sei, illetve elk¢pzel¢sei nem arra hivatottak,
hogy peremszempontokkal ÀrnyaljÀk ezt
vagy azt az uralkodÂ felfogÀst, hanem (legalÀbbis gyakran) hogy egy modern k´ltû, illetve egy modern k´ltûi jelens¢g elemz¢s¢nek tengely¢t k¢pezz¢k. Egyetlen p¢ldÀt emlÁtek, mivel a k´ltût az ¢rtekez¢sben ä ha mindig nagyon r´vid kommentÀrral is ä t´bbsz´r
id¢zi. JÂzsef Attila bizonyÀra ideologikusan

ihletett k´ltû. Minden n¢v, amit elemzûi lÁrÀjÀval kapcsolatban emlegettek: Marx, Heidegger, Bergson, Freud, Kafka, Croce, Hegel
stb. jogos, s az utÂbbi idûben jÂval arÀnyosabban kÁs¢rlik meg az ilyen ihletetts¢g m¢rv¢t leÁrni, mint a korÀbbi, kisajÀtÁtÂ t´rekv¢sekben. A sz´vegek v¢g¡l m¢gis ellenÀllnak
az interpretÀciÂnak ä talÀn mert (ahogy a figyelmeztetûen sokf¢le n¢v is mutatja) v¢gsû
soron m¢gsem annyira ideologikus ihletetts¢güek, mindenesetre nem Ãgy ¢s nem annyira, mint a JÂzsef Attila szÁv¢nek kedves Csokonai vagy akÀr a tûle egy¢bk¢nt is idegen
Babits egyes versei. Nagyon sokat Ág¢rne viszont, ha vilÀgteremt¢s¡ket, sût ideolÂgiÀjukat k¢pi konstrukciÂinak, jelent¢sviszonyainak
jelleg¢bûl kiindulva kÁs¢reln¢k meg leÁrni ¢s
kifejteni ä amire persze t´rt¢ntek mÀr r¢szleges kezdem¢nyek, de Vajda AndrÀs ¢rtekez¢se egy rendszer lehetûs¢g¢t nyÃjtja. S hozzÀfüz´m, a tudomÀny mozgÀsÀnak jÂl ismert
aritmiÀjÀt egy Ãjabb p¢ldÀval illusztrÀlva,
hogy a diskurzuselm¢let hÁvei valÂsÀgos
aranybÀnyÀra talÀlhatnak e k´tet fejteget¢seiben ¢s p¢ldÀiban, hiszen a legfontosabb tanulmÀnyok az û szempontjukbÂl nem is szÂlnak mÀsrÂl, mint, id¢zem a szerzût, àa diszkurzÁv jelens¢g felbomlÀsÀrÂlÊ (210.); a vonatkozÂ fejteget¢sekben p¢ldÀul àa horizontÀlis sz´vegszervezû t¢nyezûkÊ, illetve àa szintaktikai szabÀlyossÀg hÀtt¢rbe szorulÀsÀtÊ mutatja ki, ennek folyamatÀt elemzik olyan finoman alkalmazott elm¢leti hagyomÀny, illetve olyan gazdag t´rt¢neti anyag felûl (1975-ben!), amelyet az elm¢let
¢rv¢nyesÁt¢sekor nem szoktak ismerni.
Lehetetlen mÀs mondattal befejezni: nagy
kÀr ¢s nagy v¢tek, hogy Vajda AndrÀs marginÀlis maradt.
PÂr P¢ter

BENNFENT
Bart IstvÀn: Angolämagyar kulturÀlis szÂtÀr
Corvina, 1998. 270 oldal, 2000 Ft
Az ember k¡l´nb- s k¡l´nbf¢le okokbÂl egyszer csak nekivÀg egy idegen nyelv rengeteg¢nek, ki g¡rc´lve-verejt¢kezve, ki pedig halkan f¡ty´r¢szve machet¢vel vagdossa maga
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elûtt az arcÀba lÂgÂ sz´vev¢nyes liÀnokat,
hogy keskeny, Àm az idû mÃlÀsÀval mindjobban sz¢lesedû-k¢nyelmesedû csapÀsokat, ´sv¢nyeket alakÁtson ki magÀnak az egyre ismerûsebb¢ s barÀtsÀgosabbÀ vÀlÂ tÀjon, mÁgnem
v¢g¡l egy fennsÁkon talÀlja magÀt, ahonnan
diadalmasan tekinthet le az alant elter¡lû s
Àltala megszelÁdÁtett vadonra. Ekkor egy pillanatra el¢gedetten hÀtradûlhet: benn is van,
fent is van; bennfentes lett. S ki¢rdemelt ´r´m¢rz¢s¢t az sem veheti el, hogy n¢hÀny tÀvolabb s´t¢tlû magaslat figyelmezteti: az¢rt
akadnak m¢g meghÂdÁtatlan ter¡letek. Mert
ezeket mÀr nem k¢nyszerbûl, hanem pusztÀn
Ãri passziÂbÂl szokÀs megmÀszni ä s az meg
mÀr ´nmagÀban is olyan angol dolog. Errûl
a pontrÂl indul a Bart IstvÀn vezette kulturÀlis tÃra.
Hiszen ahogy ugyanazt a hegyet meg lehet mÀszni a k¢k, a z´ld, a piros vagy a sÀrga
tÃra ÃtvonalÀt k´vetve (s akkor m¢g nem szÀmoltunk a t¢rk¢pre be nem rajzolt ´sv¢nyekkel), ez a k´nyv is egy nagyon szem¢lyes ¢s
nagyon ¢lvezetes tÃraajÀnlat. °ppen ez¢rt nemigen nevezn¢m szÂtÀrnak, hiszen a szÂtÀr fogalma olyasvalamit takar, ami teljess¢gre ¢s
objektivitÀsra t´rekszik. Bart k´nyv¢t viszont
¢ppen az teszi ¢lvezetess¢, mi t´bb, olvasmÀnyossÀ (ami, lÀssuk be, ritkÀn szokott szÂtÀrak tulajdonsÀga lenni), hogy szem¢lyes ¢rdeklûd¢seket, vonzalmakat ¢s v¢lem¢nyeket
fejez ki, s ¢ppen ez¢rt a cÁmszavak (azonkÁv¡l, hogy betürendben vannak) olykor meglehetûsen talÀlomra k´vetik egymÀst, ami
egyÀltalÀn nem baj ä ha a müvet nem szÂtÀrnak kÁvÀnjuk hasznÀlni. (V´. ezzel szemben
a k´nyv hÀtlapjÀn olvashatÂ ajÀnlÂbÂl vett
r¢szt: àA brit ¢let ¢s ¢letforma jellegzetes szokÀsait
¢s hagyomÀnyait, a mindennapi ¢let ¢s az ¡nnepnapok rÁtusait gyüjti ´ssze ez a szÂtÀr, tovÀbbÀ bemutatja az ezekhez tartozÂ tÀrgyakat, vagyis a brit
¢letforma kell¢keit, mindazt, amit a k¡lf´ldiek
gyakran furcsÀnak, sût olykor ¢ppens¢ggel ¢rthetetlennek talÀlnak Nagy-BritanniÀban.Ê) Javaslom
tehÀt, tekints¡k e k´nyvet inkÀbb ¢rt¢kes magÀngyüjtem¢nynek (esetleg ÃtinaplÂnak), mely
esetben a lÀtogatÂ (vagy olvasÂ) annak ´r¡l,
amit a gyüjtû (vagy a szerzû) el¢ tÀr, s nem
azt fÀjlalja, ami onnan hiÀnyzik. °ppen ez¢rt
ä az olvasÂk hÁvebb ÃtbaigazÁtÀsa v¢gett ä szerencs¢sebb lett volna e münek mÀs cÁmet ad-

ni (esetleg, hogy a mü egyik cÁmszavÀt hasznÀljam fel: THE LOYAL TOAST, AVAGY A HþS°GES PIRíTñS, AVAGY MIT IS JELENTSEN EZ TULAJDONK°PPEN? Vagy valami ilyesmi).
çm tÃljutva e z´kkenûn, mÀris Àtadhatjuk
magunkat a mü Àltal kÁnÀlt nem kev¢s ´r´mnek. Mert ä tegy¢k a szÁv¡kre kez¡ket ä ki
tudta azt, anglomÀn barÀtaim, hogy p¢ldÀnak okÀ¢rt a mayday, ez az oly sokszor hallottolvasott s eleddig talÀnyos nemzetk´zi rÀdiÂs
seg¢lyhÁvÀs valÂjÀban a francia m'aidez angolos ÀtÁrÀsa? (Itt r´gt´n szeretetteljesen nevetg¢lhet¡nk is kicsit az angolok hÁresen rossz
kiejt¢s¢n, nemcsak ha franciÀul, de bÀrmely
nyelven szÂlaljanak meg.) Vagy ki tudta azt,
hogy a II. vilÀghÀborÃban a sz´vets¢gesek
normandiai partraszÀllÀsÀnak napja, a sokat
emlegetett D-day nem a disembarkment day r´vidÁt¢se, mik¢nt azt sokan hiszik, hanem csupÀn 'D' for 'day', azaz egy bizonyos ismeretlen
idûpont jel´l¢se? Azt meg plÀne ki tudta,
hogy a D-day Ãjabb keletü hasznÀlatban viszont a decimÀlis (decimal) p¢nzrendszer angliai bevezet¢s¢nek napja is? Az olyasf¢le esem¢nyekrûl mÀr nem is besz¢lve, mint mondjuk az, hogy a deoch-an-doras skÂtul bÃcsÃpoharat, Szent JÀnos-ÀldomÀst jelent, vagy
hogy az old Red Socks a rÂmai pÀpa Ár protestÀns gÃnyneve. Bart k´nyve ugyanis olyan
anyagot kÁnÀl, ami a hagyomÀnyos szÂtÀrakbÂl hiÀnyzik, s amit az angol anyanyelvüek
ismernek ¢s hasznÀlnak, mÁg k¡lf´ldiek szÀmÀra csupÀn homÀlyos utalÀsok. TehÀt takarÀsokat, asszociÀciÂs lÀncokat, konnotÀciÂkat
fed fel, vagyis egy kultÃra legbensûbb, titkos
sz´vet¢t, s ¢ppen ez¢rt olykor van olyan izgalmas ¢s lebilincselû, mint egy jÂ krimi.
àNem k¢t szÂt, nem is k¢t nyelvet, hanem k¢t kultÃrÀt kÁvÀntunk ´sszevetniÊ, Ágy az ajÀnlÂ, s valÂban, a szerzû ÀltalÀban, ahol lehet, a fogalmak, szÂfordulatok magyar megfelelûj¢t is
igyekszik megadni, rÀmutatva a k¡l´nbs¢gekre, elt¢r¢sekre. (Megjegyzendû, hogy
noha a szerzû kijelenti, hogy szÂtÀrÀban ne
keress¡nk olyan szavakat, amelyeknek jelent¢se k¢tnyelvü szÂtÀrakbÂl is megismerhetû,
ilyenek m¢gis sz¢p szÀmmal akadnak, pl.
punting, malapropism, purse, Orkneys, lecturer stb.)
Az olvasÂ az angol kultÃra legk¡l´nb´zûbb ter¡leteihez kapcsolÂdÂ szavakkal, fo-
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galmakkal, illetve id¢zetekkel talÀlkozhat itt.
JÂcskÀn akadnak t´rt¢nelmi eredetüek (pl.
Master of the Horse, Her Majesty's Pleasure), a
monda-, illetve mesevilÀgbÂl szÀrmazÂk (pl.
Morgan le Fay vagy the Mad Hatter ä az angolra
fordÁtÂk k¡l´n´sen hÀlÀsak lehetnek az olyan
cÁmszavak¢rt, mint pl. a Seven Dwarfs, ahol a
h¢t t´rpe angol neve sz¢pen fel is soroltatik;
ilyesmit valÂban d¡hÁtûen hiÀba szoktunk keresni a hagyomÀnyos szÂtÀrakban!), f´ldrajziak (pl. Shetlands, Hebrides), a k¡l´nb´zû
müv¢szeti Àgakhoz kapcsolÂdÂk (pl. Palladian, limerick, muzak) s ezenkÁv¡l az oktatÀs, a
sport, a politika, a m¢dia, a vallÀs ¢s a brit
kultÃra szÀmos mÀs fontos ter¡let¢hez tartozÂk. Egy ilyen Ãgynevezett àk¡l´ncÊ n¢p ¢s
kultÃra eset¢ben, amelyik m¢g EurÂpÀtÂl is
hagyomÀnyosan elhatÀrolja magÀt, van Àm
dolga a gyüjtûnek, csak gyûzze szusszal! NyilvÀn ¢ppen a munka heve okozhatott olyan
aprÂ hibÀkat, mint pl. a keresztutalÀsk¢nt
megadott szÂ cÁmszavÀnak hiÀnya (luncheon
meat → spam [151.], Àm a spam bizony nincs
sehol). HiÀnyolom, hogy kifejezetten amerikai eredetü fogalmaknÀl nem mindig jel´li az
eredetet (pl. affirmative action, baby boomers), ¢s
zavarÂ, hogy olykor a szÂ, illetve fogalom magyarÀzata nem pontos vagy kiel¢gÁtû ä ez ÀltalÀban ¢ppen az amerikai eredetü dolgoknÀl fordul elû, talÀn az¢rt, mert a szerzû kev¢sb¢ otthonos ebben a kultÃrÀban, mint az
angolban. P¢ldÀul ä ha mÀr beleveszi ä a
Simpsons cÁmszÂ esete ilyen: àamerikai rajzfilmcsalÀd; sÀrga a fej¡k, ¢gnek Àll a hajuk, g¡l¡szem¡k kid¡lled; a bÀntÂan ostoba ¢s primitÁv rajzok
jÂl illenek a t´rt¢netekhezÊ (223.). Az¢rt vÀlasztottam ¢ppen ezt, mert a Simpsons kivÀlÂ cÁmszÂ lehetne egy amerikai kulturÀlis szÂtÀrban,
minthogy ez a rajzfilm gyakran olyasmiket
tartalmaz, amiket rendes jÀt¢kfilmben sohasem vetÁten¢nek az amerikai t¢v¢ben; amerikai kulturÀlis tabukat vesz c¢lba, s csupÀn
rajzfilm volta menti meg a k¡l´nb´zû ¢rdekcsoportok ¢rz¢kenys¢g¢t rendkÁv¡li (olykor
tÃlzott) mÂdon tiszteletben tartÂ t¢v¢ Àltali
kicenzÃrÀzÀstÂl. °ppen ez¢rt tulajdonk¢ppen elsûsorban felnûtteknek szÂl, akik tisztÀban vannak a rajzfilmben gyakori utalÀsok
m´g´ttes tartalmÀval (pl. filmid¢zetek), valamint azzal is, hogy n¢mely sz¡lûk mi¢rt nem

engedik meg gyermekeiknek, hogy n¢zz¢k a
sorozatot. A Simpsons az amerikai kultÃra Àlszent, puritÀn ¢s tÃlzottan neg¢des-szentimentÀlis oldalÀt provokÀlja. Ugyanez a probl¢ma pl. a cyberpunk cÁmszÂnÀl is, ahol ä t´bbek k´z´tt ä az nem der¡l ki, hogy mi ebben
a müfajban a punk.
MÀs jellegü pontatlansÀgok is akadnak,
Ágy pl. a gay cÁmszÂnÀl (àhomoszexuÀlis f¢rfiak
[¢s Ãjabban nûk] ´nelnevez¢se, melynek hasznÀlata k´vetkez¢sk¢pp [ma mÀr] nem s¢rtûÊ), minthogy a nûk, elhatÀrolÂdni kÁvÀnvÀn a f¢rfiaktÂl, ´nmagukra ÀltalÀban a lesbian szÂt
hasznÀljÀk. Enn¢l valamivel zavarÂbb az,
amikor a szerzû (legt´bbsz´r ¡dÁtû hatÀsÃ)
magÀnv¢lem¢nye kiss¢ tÃlteng a sz´vegben,
Ágy pl. a political correctness cÁmszÂnÀl, amibûl
ä az esetleg tudatlan ä olvasÂ csak azt szürheti le, hogy ez az eg¢sz egy nagy marhasÀg,
minthogy kizÀrÂlag a (valÂban) nevets¢ges
tÃlzÀsokat hangsÃlyozza, an¢lk¡l, hogy az
esetleg nÀlunk is Àtvehetû ä ¢s nagy ritkÀn Àt
is vett (pl. cigÀny ä roma) ä pozitÁv p¢ldÀkra
is kit¢rne (ha mÀr kultÃrÀk ´sszehasonlÁtÀsÀrÂl ¢s egymÀsra hatÀsÀrÂl van szÂ). Itt jegyezn¢m meg, hogy annak ellen¢re, hogy a fentiekhez hasonlÂ cÁmszavak is benne vannak a
gyüjtem¢nyben, elkelt volna t´bb, a mostani
idûkbûl szÀrmazÂ ¢s a mai brit ¢lethez kapcsolÂdÂ cÁmszÂ, mert olykor bizony egy kicsit
tÃlsÀgosan is Âdonnak tünik az a vilÀg, amelyet e k´nyv t¡kr´z, m¢g akkor is, ha az angol kultÃra k´ztudomÀsÃan ¢s kiemelkedûen
hagyomÀnytisztelû. çm lehets¢ges, hogy ez is
olyasmi, ami a szerzû, illetve a gyüjtû preferenciÀit t¡kr´zi, s akkor pedig meg van bocsÀtva, hiszen nem lehet szÀmon k¢rni valakin, aki mondjuk legszÁvesebben romantikus
tÀjk¢peket gyüjt, hogy mi¢rt nem vesz inkÀbb
PicassÂkat.
çm vissza a laudatiÂhoz: mi, anglomÀnok,
sût mÀs idegenszÁvüek is!, ´r¡lhet¡nk, hogy
van egy kalauzunk, ami magyar szemsz´gbûl
tÀlalja nek¡nk AngliÀt, amitûl az egy kicsit
jobban a mi¢nk is. S ha szorult helyzetbe ker¡l¡nk, talÀn el¢g nek¡nk is csak annyit magunk el¢ mormolni: àClose your eyes and think
of EnglandÊ, s a haza f¢nyre der¡l.
BÀn ZsÂfia
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A HOLMI POSTçJçBñL
A BçRçNYOK ELV°REZNEK
öjabb parafrÀzis r¢gi eszmefoszlÀnyokra
DÀvidhÀzi P¢ter szellemes parafrÀzisa N¢meth LÀszlÂ ¢s Pap KÀroly pÀrbesz¢d¢rûl
Ãjabb vÀltozatokra ´szt´n´zhet.1 DÀvidhÀzi a
parafrÀzist pÀrbesz¢dnek is ¢rtelmezi; felt¢telezem, hogy az adott t¢ma mÀs megk´zelÁt¢s¢t nem ellenzi. Akkor sem, ha ez elt¢rû Ázl¢sü ¢s Át¢letü iskolÀbÂl j´n. Ezzel nem bÁrÀlom DÀvidhÀzi mÂdszer¢t, csupÀn olyan magyarÀzatnak tartom, mely a sz´veg retorikai toposzait tÀrja fel, s adÂs marad a forrÀskritika,
az eszmet´rt¢net ¢s a kulturÀlis antropolÂgia
k¡l´nb´zû term¢szetü sz´vegfejt¢seivel.
Korismeret¢t DÀvidhÀzi hÀtt¢rk¢nt hasznÀlja ugyan, de v¢g¡l korok f´l´tti, egymÀsra
rÁmelû retorikai alakzatokat vizsgÀl. Egyetlen
mondat t¡kr¢ben a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti
magyaräzsidÂ pÀrbesz¢det, a k¡l´n´s ¢rzelmi
kapcsolatot a protestÀns N¢meth LÀszlÂ ¢s a
rabbicsalÀdbÂl szÀrmazÂ Pap KÀroly k´z´tt.
A mondat N¢meth LÀszlÂnak a ZSIDñ SEBEK
°S BþN¹K Pap KÀroly tollÀbÂl szÀrmazÂ r´piratÀt ismertetû cikk¢bûl szÀrmazik. àA zsidÂ
n¢p sz¡let¢si betegs¢ge (betegs¢g, melynek J¢zust k´sz´nhetj¡k) az istenn¢ emelt Àllamelleness¢g.Ê2
DÀvidhÀzi P¢ter a mondat tartalmÀt arra
a beivÂdott k´zhelyre (locus communis) vezeti vissza, mely a g´r´gälatin eredetü Nyugat-EurÂpÀt az ÀllamalkotÂ hierarchizÀlÀs k¢pess¢g¢nek gy¡m´lcsek¢nt lÀtja, mÁg a judaizmusban mÀsfajta n¢p szellem¢t fedezi fel:
az egyiptomiak elleni lÀzadÀstÂl szÀmÁtva az
´r´k nyugtalanok¢t, akikben ez a beidegzûd¢s Marxban ¢s utÂdaiban teljes¡l ki.
A zsidÂsÀgot s annak t´rt¢net¢t a àbetegs¢ggelÊ ¢s a àhanyatlÀssalÊ sokan k´t´tt¢k
´ssze. N¢meth LÀszlÂ ¢ppen Pap KÀrolyrÂl
Árva orvosi lÀtleletet k´z´l a zsidÂk betegs¢gre valÂ hajlamÀrÂl. Ezt konkr¢t ¢s elvont ¢rtelemben is kifejti.3 Ennek az irodalmi toposznak is ¢ppoly hosszÃ a t´rt¢nete, mint a
zsidÂsÀg eredetlegendÀinak. A tÀrsadalomtudomÀny ÀltalÀnos àbiologizÀlÀsaÊ a tizenkilencedik szÀzadban olyan kifejez¢sekkel Árta le a
zsidÂsÀg beolvadÀsÀt, mint a Mommsentûl elterjedt àkovÀszÊ, mely erjed¢st is okozhat. A

àWirtsvolkÊ (gazdanemzet, befogadÂ nemzet),
Treitschke, Eduard von Hartmann ¢s D¡hring szÂhasznÀlatÀban mÀr a gazdÀn à¢lûsk´dûÊ parazitizmust is felt¢telezte. Spengler
morfolÂgiÀja az àorganikusÊ biolÂgia k¢peibûl sugallt hanyatlÀst. Alex Bein korszakos
tanulmÀnya bizonyÁtja, hogy a àbetegs¢gÊ ¢s
az àotthontalan nomÀdokÊ ´sszef¡ggû retorika r¢sz¢t k¢pezt¢k, s megalapoztÀk a disszimilÀciÂ nyelvtanÀt.4
Meglehet, ezek a toposszÀ hült forrÀsok is
felbuzogtak ´ntudatlanul N¢meth LÀszlÂban, amikor Pap KÀroly r´piratÀnak sugallatÀt ilyen metaforikus t´m´rs¢ggel ´sszegezte.
A toposz tovÀbbi elÀgazÀsa a nomÀd (gy´k¢rtelen) ¢s hanyatlÂ n¢p, a zsidÂsÀg ÀllamalkotÂ
k¢pess¢g¢nek hiÀnya. A nomÀdsÀgbÂl levezetett à´r´k lÀzadÀsÊ azonban csak visszavetÁti
Egyiptomba a judaizmusnak ezt a felt¢telezett
szellem¢t. R´gzûd¢se jÂval k¢sûbbi. Az emancipÀciÂ korÀbÂl szÀrmazik. M¢ghozzÀ ¢ppen
az emancipÀciÂs alku sarkalatos tÀrgya volt a
lemondÀs az ´nÀllÂ nemzetis¢grûl s az abbÂl
esetlegesen keletkeztethetû ÀllamisÀgrÂl.5
A zsidÂsÀg ¢s az Àllam
Az emancipÀciÂs alkut, a zsidÂsÀg egyenjogÃsÁtÀsÀt term¢szetszerüleg a k¡l´nb´zû nemzetÀllamok k´t´tt¢k a hatÀraikon bel¡l elk¡l´nÁtetten ¢s elk¡l´n¡lten ¢lû zsidÂsÀggal.
Fichte ugyan mÀr az emancipÀciÂ utÀn hirdette azt, hogy a zsidÂsÀg Àllam az Àllamban;
de hÀt korÀbban csakugyan az volt.6 K¢nyszerÁtetten ugyan, de elk¡l´nÁtetten, sajÀt bÁrÂsÀggal ¢s adminisztrÀciÂval, szabÀlyozott
k´z´ss¢gi erk´lccsel, alkuban kivÀltsÀgai¢rt ¢s
tÃl¢l¢s¢¢rt a helyi hatalommal, k¢sûbb az Àllammal.7 Az emancipÀciÂ Àllamai minden¡tt
ezeket a korporÀciÂs miniÀllamokat akartÀk
felszÀmolni, a rendek¢t ¢s a c¢hek¢t ¢ppen
Ãgy, mint a zsidÂsÀg¢t. A nemzetÀllam szekularizÀciÂja a maga hatalmi struktÃrÀjÀt prÂbÀlta kiterjeszteni a feudalizmusbÂl ´r´k´lt
sz¢tdaraboltsÀgra, Ágy ker¡lt harcba az egyhÀzakkal s egyes etnovallÀsi csoportosulÀsokkal is. A folyamat irÂniÀja ¢ppen az volt, hogy
mÁg egy¢b korporÀciÂk eset¢ben az egyetemes politikai jogok kiterjeszt¢se a korÀbbi kivÀltsÀgok megvonÀsÀval jÀrt, egyed¡l a zsidÂsÀg tarthatta meg azt a kivÀltsÀgÀt, hogy felekezetk¢nt megmaradhasson, vallÀsk¢nt egy
szekularizÀciÂs folyamatban. A r¢szlegesen
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vagy politikailag teljess¢ggel egyenjogÃsÁtott
zsidÂ egy¢n elûbb-utÂbb abban az ÀllampolgÀri jogban r¢szes¡lt, hogy felekezetet vallhatott magÀ¢nak, Àm csak azutÀn, hogy polgÀrk¢nt mÀr bel¡l volt az alkotmÀny sÀncain.
MagyarorszÀgon is el¢bb sz¡letett meg az
egyenjogÃsÁtÀs (1867),8 majd a recepciÂ, azaz
a zsidÂ hitfelekezet elfogadÀsa (recepciÂs t´rv¢ny, 1895).9
Az ÀllamalkotÀs es¢ly¢rûl vagy akÀr a kisebbs¢gi stÀtusrÂl t´rt¢nû lemondÀs az emancipÀciÂ alapfelt¢tele volt. így ¢s ebbûl sz¡letett a kulturÀlis antropolÂgia mÁtosza a zsidÂsÀg alkalmatlansÀgÀt bizonyÁtandÂ az ÀllamalkotÀsra.10
Aki az Àllam alkotÀsÀra k¢ptelen, az
ugyanÁgy a politikai k¢pviseletre, csoportos
¢rdek¢rv¢nyesÁt¢sre. A zsidÂsÀg t´rt¢nelmi
mandÀtumak¢nt bizonyos mÀrtirolÂgia jelent
meg, a szenved¢s ¢s a JeruzsÀlem-nosztalgia,
a tudÀs terjeszt¢se ¢s a haszid szelÁds¢g. A
àzsidÂsÀg tudomÀnyaÊ azon alapult, hogy a
zsidÂ ÀllamisÀg a t´rt¢nelmi mÃlt¢,11 a judaizmus viszont ´nmagÀt a t´rt¢nelmen kÁv¡l
helyezi, mint spiritualizÀlt vallÀs, emberbarÀti hivatÀs, az elsû monoteista vallÀs segÁts¢ge
a modern vilÀgnak. Franz Rosenzweig,12
majd Martin Buber13 ezt a spiritualizÀlÀst
hajtottÀk v¢gre. Ha az emancipÀciÂ folyamÀn
etnikai ´sszetartozÀsÀrÂl, az emancipÀciÂ
utÀn, fokozatosan, t¢teles vallÀsÀrÂl mondott
le szellemi reformjai sorÀn a judaizmus szÀmos k¢pviselûje. Pap KÀroly r´pirata ennek
a spiritualizÀlÂdÀsnak ahhoz az ÀramÀhoz
tartozott, amelyik egy Ãjabb zsidÂ ´nvizsgÀlat
sz¡ks¢gess¢g¢bûl indult ki, a modern zsidÂ
àelfajzottsÀgÀbÂlÊ.
Az ÃjratÀrgyalt asszimilÀciÂ
A Trianon utÀni magyarsÀg nemzettudatÀnak hasonlÂ àelfajzottsÀgaÊ ihlette N¢meth
LÀszlÂ prÂf¢tasÀgÀt. Az Ãtt¢veszt¢s paradigmÀja ¢ltette kritikÀjÀt. A Habsburg Birodalom felbomlÀsa utÀn a kiegyez¢st egyetemesen bÁrÀlta a magyar t´rt¢nettudomÀny ¢ppen a àzsidÂk¢rd¢sÊ szempontjÀbÂl Szekfütûl14 MÀlyusz Elem¢rig. Az Ãtt¢veszt¢s idûpontjÀnak ¢s jelleg¢nek megÀllapÁtÀsÀban
k¡l´nb´ztek a liberalizmus kritikusai. Ennek
a liberalizmuskritikÀnak volt n¢lk¡l´zhetetlen eleme a honi szabadelvüs¢g egyik markÀns tett¢nek, az emancipÀciÂnak (a valÂsÀ-

gos asszimilÀciÂ jogi elismer¢s¢nek) bÁrÀlata
is. Ahogyan a kiegyez¢st, Ãgy az asszimilÀciÂt
is ÃjratÀrgyaltÀk szÀzadunk hÃszas ¢veinek
MagyarorszÀgÀn.
Pap KÀrolyt ¢s N¢meth LÀszlÂt az asszimilÀciÂ visszavonÀsÀra tett k¡l´nb´zû javaslataik k´t´tt¢k ´ssze. Pontosabban: egyik¡k sem
b¢k¡lt meg a zsidÂk jogÀllÀsÀnak k´vetkezm¢nyeivel. Trianon gyermekei voltak: MagyarorszÀgon ¢ltek, ahol a numerus claususszal, a zsidÂ tanulÂk megk¡l´nb´ztet¢s¢vel olyan de facto helyzetet teremtettek, amely
a de jure, azaz jogi k´rnyezetet k´rm´nfontan
s¢rtette meg. N¢meth LÀszlÂ ä Szekfü Gyula
nyomÀn ä az asszimilÀciÂ korÀt tette felelûss¢
a magyarsÀg z¡ll¢s¢¢rt; Pap KÀroly a zsidÂsÀgot marasztalta el az asszimilÀciÂ bün¢ben.
öjratÀrgyaltÀk tehÀt ä a helyzethez igazÁtva ä az egykori emancipÀciÂs alkut. N¢meth
LÀszlÂ egy àhely¢re szorÁtott zsidÂsÀgrÂlÊ Àlmodott.15 Az asszimilÀciÂt a jogÀllÀssal t´rt¢nt
vissza¢l¢snek minûsÁtette, s Ãgy k¢pzelte,
hogy a zsidÂsÀg ´n´s ¢rdekeit k¢pviseli egyik
csoportjuk, Ignotus ¢s Hatvany, azaz a legharcosabb asszimilÀnsok. Pap KÀroly a mÀsik
oldalrÂl az asszimilÀciÂban a zsidÂsÀg ´nfeladÀsÀt lÀtta.16 JavaslatÀban a judaizmus igaz
ig¢ihez megt¢rû zsidÂsÀg egy eszmei vallÀshoz t¢r vissza, a szenved¢s ¢s a diaszpÂratapasztalat vÀllalÀsÀhoz, a l¢lekben fel¢pÁtett
Cionhoz. A politikamentes, Àllam n¢lk¡li zsidÂ preasszimilÀciÂs eszm¢ny¢hez.17
Bün´ss¢g ¢s ´nutÀlat
Pap KÀroly r´piratÀnak megjelen¢sekor felmer¡lt, vajon nem motivÀlta-e szerzûj¢t a
àzsidÂ ´nutÀlatÊ (DER JºDISCHE SELBSTHASS).18
A fogalom Theodor Lessingtûl szÀrmazÂ
meghatÀrozÀsa mÀst sugall, mint amit valÂsÀgosan jelentett. Lessing ugyanis az ´nutÀlat
forrÀsÀt a büntudatban fedezte fel, a zsidÂsÀgra jellemzû kollektÁv ´nostorozÀsban.
UtÀlnak benn¡nket, mert bün´s´k vagyunk,
nem utolsÂsorban ellenfeleink irÀnti csillapÁthatatlan szerelemben. A gÃny ¢s az irÂnia ennek a torz ¢rz¢snek a visszÀja ¢s reakciÂja, s
ennek forrÀsa is a büntudat.19
A zsidÂ àv¢tekÊ (sebek ¢s bün´k) fogalma
¢s eszm¢je Ágy profetikus-´nvallomÀsos formÀjÀban ¢ppoly ismert volt a korban, mint
az a gondolat, hogy egy sajÀtos zsidÂ ´nazonossÀg felmutatÀsa megtalÀlhatja a zsidÂsÀg
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àkulturÀlisÊ hely¢t.20 A zsidÂ szellemi befolyÀstÂl, a nemzeti szellem felhÁgulÀsÀtÂl valÂ
f¢lelem csupÀn felerûs´d´tt a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt: ott kÁs¢rtett a szÀzadfordulÂn21 a
modernista t´rekv¢sek visszhangjak¢nt a tÁzes ¢vekben. A zsidÂ ´nazonossÀg kinyilvÀnÁtÀsÀt SzabÂ Dezsû is hatÀrozottan k´vetelte.22
Berlin itt megelûzte Budapestet az Ãn. Kunstwart vitÀjÀban. A sajtÂpol¢miÀt Moritz Goldstein N°METäZSIDñ PARNASSZUS cÁmü essz¢je
robbantotta ki. Goldstein a Kunstwart hasÀbjain sajÀtos disszimilÀciÂs logika Ãtt´rûj¢nek
bizonyult. A n¢met irodalom ¢s szÁnhÀz zsidÂ
k¢zben van, ennek ellen¢re a zsidÂk elismerts¢ge csek¢ly, megk¡l´nb´ztet¢s¡k vÀltozatlan.
VisszaÃtjuk nincs, mert h¢ber k´lt¢szetet mÀr
nem gyakorolhatnak. çm ha zsidÂsÀgukat kinyilvÀnÁtjÀk, akkor egy Ãj asszimilÀciÂban kider¡lhet, mennyire sz¡ks¢g van rÀjuk.23
Az asszimilÀciÂ àszimbiÂzisÀbÂlÊ24 k¡l´nb´zû strat¢giÀkkal prÂbÀltak az egykor szerzûdû felek szabadulni, Ãj identitÀsokkal.25
Pap KÀroly ¢s N¢meth LÀszlÂ harmonikus
egyet¢rt¢se a disszimilÀciÂ korÀnak friss alkujÀra sz´vetkezû kÁs¢rlet àa hely¢re szorÁtott zsidÂsÀgrÂlÊ. Amelyet ugyan mÀr hely¢re szorÁtott a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti korszak teljes
politikai rendszere, melynek legitimÀciÂjÀt
nem kis r¢szben a àzsidÂk¢rd¢sÊ folytonos
¢bren tartÀsa szolgÀltatta. S ez k¡l´n´s nyomÀst gyakorolt a k´zbesz¢dre. A politikai antiszemitizmus ozmÂzisnyomÀsa a legk¡l´nb
szellemekben is valÂsÀgk¢nt fogadtatta el a
àkim¢rÀtÊ, a zsidÂsÀg fenyeget¢s¢nek ¢s t¢rhÂdÁtÀsÀnak fantomjÀt. A magyaräzsidÂ ÁrÂk
egy r¢sze a fantomot a parven¡zsidÂsÀg bÁrÀlatÀvÀ szublimÀlta Zsolt B¢la vagy F´ldi MihÀly reg¢nyeiben, mÁg az etnocentrikus harmadik oldal a kulturÀlis antiszemitizmus
olyan finom pÀrlatait k¢szÁtette el, mint N¢meth LÀszlÂ¢.
N¢meth LÀszlÂ csoportokra osztotta a zsidÂsÀgot. A programasszimilÀnsokat, az emancipÀciÂ politikai megvalÂsÁtÀsÀnak folytonos
megÃjÁtÀsÀ¢rt k¡zdû liberÀlisokat, Ignotust
¢s Hatvanyt a megvÀlthatatlanok k´z¢ sorolta. A programasszimilÀciÂban hatalmi vÀgyat
sejtett. BefogadÂ k¢zre szÀmÁthatott az, aki
politikai szÀnd¢kait feladva a magyarsÀggal
t´rt¢nû teljes azonosulÀst vÀllalja. Ez, ha
megvizsgÀljuk, a àhely¢re szorÁtottÊ, azaz a judaizmus szellem¢vel minden kapcsolatot meg-

szakÁtÂ, magyarrÀ Àtt¢rt zsidÂt jelentette. Az
eszm¢nyi àzsidÂÊ Pap KÀroly volt, aki zsidÂ
marad Ãgy, hogy politikai jogairÂl t´bbsz´r´sen lemond, a zsidÂ, aki az is marad, s kulturÀlisan sem tart ig¢nyt a magyarsÀgra.
A korban a kettûs lojalitÀs csakugyan ismeretlen volt, s ezt Illy¢s Gyula igen nyÁltan kimondta.26 N¢meth LÀszlÂ hÀrmas felosztÀsÀbÂl egy Ãj asszimilÀciÂs szerzûd¢s k´rvonalazÂdik. S ez ¢ppoly diktÀtumszerü volt, mint
minden emancipÀciÂs szerzûd¢s ¢s asszimilÀciÂs ajÀnlat.
Az ilyen ajÀnlatot a t´bbs¢g kÁnÀlhatja a kisebbs¢gnek. A szerzûd¢s felt¢teleit is ¢rtelemszerüen az szabja, aki felkÁnÀlja. Az ilyen szerzûd¢sek jelleg¢t a relatÁv teljesÁthetûs¢g m¢rc¢je s tartalma szabja meg.
EmancipÀciÂs alku, asszimilÀciÂs egyezs¢g
Az emancipÀciÂs k¡zdelmek elej¢n, a XIX.
szÀzad elsû harmadÀban a vallÀs elhagyÀsa
szerepelt jogi felt¢telk¢nt. A szekularizÀlÂdÂ
Àllamok ezt a felt¢telt visszavontÀk, s hely¢be
a polgÀrosodÀs, a Bildung, az anyanyelv elsajÀtÁtÀsa ¢s a kulturÀlis azonosulÀs enyh¢bb ¢s
komplexebb k´vetelm¢nyei l¢ptek. Kossuth
Lajos ¢ppen azt lÀtta az emancipÀciÂ akadÀlyÀnak, hogy a judaizmus ÀllamalkotÂ vallÀs.
TeokrÀciÀnak jellemzi a zsidÂ k´z´ss¢get,
amelynek vallÀsa ¢s Àllama egy s azonos. àA
zsidÂkat... nem lehet emancipÀlni, mert vallÀsuk
politikai institÃciÂ, theokratiai alapokra fektetve,
mely a fennÀllÂ orszÀglÀsi rendszerrel politikai egybehangzÀsra nem hozhatÂ.Ê27
Lûw LipÂt rabbi vÀlasza28 ¢ppen arrÂl biztosÁtotta Kossuthot, hogy a zsidÂsÀg korÀntsem nemzet, hanem vallÀs, s Ágy k¡l´nb´zû
szokÀsaik ellen¢re befogadhatÂk. A vita ekkor a àk´lcs´n´sÊ v¢tkek k´r¡l forgott: mindk¢t f¢lnek àengednie kellÊ. Kossuth, majd k¢sûbb DeÀk a politikai jogok¢rt cser¢be kulturÀlis ¢s nyelvi azonosulÀst k¢rt. Vagy t´bbet
is. àA nemzetis¢g egy histÂriai faktum, melynek a
nyelv nem egyetlen t¢nyezûje, mert ahhoz k´z´s
mÃlt, alkotmÀny, ´ntudat, müvelts¢g ¢s bizonyos
jogbirtok sz¡ks¢ges.Ê29
A KossuthtÂl megszÂlaltatott asszimilÀciÂs
felt¢tel mÀris feltÀrja a csapdÀt: lehets¢ges-e
k´z´s mÃlt a kitaszÁtottakkal? Kossuth, mik¢nt E´tv´s is, Ãgy v¢lte: a politikai jogok
megadÀsÀval megteremthetû ennek es¢lye.
Csakhogy ahol a jogok ¢s es¢lyek ilyen k¢-
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nyes egyensÃlyÀtÂl f¡gg a befogadÀs, ott
nagy tere nyÁlik a fesz¡lts¢geknek. A nemzetÀllam t´rekv¢seiben ´sszekeveredett a kulturÀlis ¢s a jogi rendszer. HiÀba figyelmeztetett
rÀ Wilhelm von Humboldt, hogy az Àllam
ànem nevel¢si, hanem jogi int¢zm¢nyÊ (kein Erziehungs- sonders ein Rechtsinstitut),30 a nem receptÁv, hanem mitizÀlÂ, az erk´lcsi nevel¢st a
jogadÀssal egybefonÂ emancipÀciÂs alkuk
kockÀzatosak ¢s betarthatatlanok. A kulturÀlis azonosulÀs sohasem ¢rhet fel a nemzeti-etnikai t´rzs m¢rc¢j¢hez. A politikai emancipÀciÂ csak akkor teljes, ha felt¢tel n¢lk¡li, term¢szetjogi alapon Àll.31
A nemzetÀllamok sz¡let¢s¢nek k´r¡lm¢nyei megszabtÀk az asszimilÀciÂ term¢szet¢t.
HanÀk P¢ter tipolÂgiÀja szerint: àa francia receptÁv ¢s egyÃttal asszimilatÁv, a n¢met tÁpus viszont
zÀrt, a befogadÀs vagy beolvadÀs ritkÀbb, t´bbnyire
a hatalmi elit elbÁrÀlÀsÀtÂl f¡gg, tehÀt az etnikum
mitizÀlÀsÀra, v¢gsû soron rasszizmusra hajlamosÊ.32
Az asszimilÀciÂs folyamat nem szük´lk´d´tt ilyen mitolÂgiÀkban. DiÂsy MÀrton, az
ELSý MAGYAR ZSIDñ NAPTçR °S °VK¹NYV szerzûje 1848-bÂl jÂl ¢rtette Kossuthot, amikor
k´z´s magyar zsidÂ mÃltat fantaziÀl: àhisz çbrahÀm ¢s çrpÀd f´ldiek voltak, s mi¢rt nem egyes¡lhetn¢nek utÂdaik egy eszm¢ben: a nemzetis¢gben? A magyar nemzetis¢g ¢s a mi vallÀsunk egy
b´lcsûbûl ker¡ltek; mi¢rt ne lehetne azokat egybeolvasztani?Ê33
A XIX. szÀzad asszimilÀciÂs szerzûd¢s¢ben
mindk¢t f¢l (Kossuth ¢s Lûw) egyetlen n¢prûl besz¢l: ´sszeolvadÀsÀrÂl annak, ami
´sszetartozik. N¢meth LÀszlÂ àparafrÀltÊ
mondata egy olyan cikkbûl szÀrmazik, mely
cÁm¢vel is sugallja Át¢let¢t: K °T N°P.
DisszimilÀciÂ
N¢meth LÀszlÂ egyfelûl, Pap KÀroly mÀsfelûl
a disszimilÀciÂ prÂf¢tÀi. Hogy mi a disszimilÀciÂ ä szemben az asszimilÀciÂval ä, azt Illy¢s
Gyula hatÀrozta meg pontosan a n¢met eredetüek k¡l´n´s visszavÀltozÀsÀnak p¢ldÀjÀn:
àNekem diÀkkorom Âta megvolt a tr¢fÀs definÁciÂm
arra, ki b¡szk¢lkedhet azzal, hogy fajmagyar. Akirûl mÀr nem derÁthetû ki, hogy mÀs n¢pbûl szÀrmazik; aki sehovÀ sem disszimilÀlÂdhat.Ê34
A korszakban t´bb n¢pcsoportrÂl derÁtett¢k ki, hovÀ disszimilÀlÂdhatna. A n¢met-svÀbokrÂl.35 A zsidÂnak sz¡letettekrûl, a zsidÂ
ûs´kkel rendelkezûkrûl.36 Peter Gay ÀllapÁ-

totta meg Berlinrûl, az akkortÀjt ÀllÁtÂlagosan
zsidÂ vÀrosrÂl, hogy mindenkirûl szÀmon
tartottÀk eredet¢t: a kit¢r¢s m¢g k¡l´n gyanÃra adott okot.37 A zsidÂ az asszimilÀciÂ telj¢ben v¢g¡l is annak a Georg Simmel Àltal leÁrt jelens¢gnek volt tekinthetû, aki megmarad idegennek ànem a vÀndor ¢rtelm¢ben, aki betoppan ma, s holnapra eltünik, hanem olyannak,
aki betoppan ma, ¢s holnap is ott marad ä vagyis a
potenciÀlis vÀndor, aki itt maradt, de nem vesztette
el azt a rugalmassÀgÀt, hogy j´jj´n ¢s menjenÊ.38
A letelepedett vÀndor a bevÀndorlÀs utÀnpÂtlÀsÀnak r¢m¢t id¢zte fel Berlinben is, mik¢nt Budapesten.39 A keleti (galÁciai) bevÀndorlÀs r¢me parlamenti vitÀk tÀrgya volt
St´cker lelk¢sztûl IstÂczy Gyûzûig ¢s tovÀbb,
a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti korszakban. A
àgalÁciai r¢mÊ statisztikailag, demogrÀfiailag
nem volt igazolhatÂ,40 valÂjÀban kulturÀlis fenyeget¢s volt. Fertûz¢s¡k nyomÀn sz¡lethet
az a àMischkulturÊ, kever¢k kultÃra, melytûl
a nagy befolyÀsÃ n¢met egyetemi tanÀr,
Heinrich von Treitschke k¡l´n´sen Âvott.41
Nem lehets¢ges egyetlen orszÀgban k¢t kultÃra, k¢t nemzet, jelentette ki Treitschke, akinek n¢zeteit egy¢bk¢nt IstÂczy 12 R´pirat
cÁmü folyÂirata n¢pszerüsÁtette hazÀnkban
elûsz´r.
A kulturÀlis azonosulÀs, m¢g ha lehets¢ges
lenne is, fattyÃeredm¢nyeket terem, azt a
szellemet, melyet a kiegyez¢s liberalizmusa
szabadÁtott rÀ az orszÀgra. A disszimilÀciÂ Ágy
Ãj ajÀnlat, melyrûl azok alkudhatnak, akiknek van hovÀ visszamenni¡k: a profetikus
vallÀsba, egy spirituÀlis identitÀsba akÀr. Akinek Ãtja nyÁlik egy mÀsfajta mÃltba, abban a
legcsek¢lyebb atavisztikus eml¢k automatikusan felid¢zi azt a mÀsik lojalitÀst, a zsidÂ ´n¢rdek¢t, amelyet ä a korhoz igazÁtva ä korÀntsem nemzetalapÃ teokrÀciÀnak, hanem
amolyan nemzetk´zi ´sszeesk¡v¢snek, kozmopolita politikÀnak felt¢teleztek.
Az ÀllamalkotÂ k¢pess¢g visszasorvadÀsa
izgÀga forradalmisÀggÀ, anarchisztikus lÀzadÀssÀ a toposz kapcsolt r¢sze. öjkori forrÀsa
Herder, aki a h¢berek z¡ll¢s¢nek eg¢sz t´rt¢net¢t varÀzsolja elû a mÂzesi t´rv¢nyektûl
a babiloni fogsÀgig s azutÀn.42 Soha nyomorÃsÀgosabb lÀtvÀnyt, mint a zsidÂ ÀllamisÀg.
A folyamatos lÀzadÀsok sz¢tzilÀltÀk szervezet¡ket, vallÀsuk farizeussÀggÀ z¡ll´tt.
Immanuel Kant politikai vallÀsnak t¢te-
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lezte a zsidÂsÀgot,43 amelyben a MessiÀs vÀrÀsa bÀrmikor vilÀgi Àllamot hozhat l¢tre egy
v¢letlen folytÀn. FolytathatnÀnk a tudÂs id¢zeteket RenantÂl a zsidÂk katonai tehetetlens¢g¢rûl.44 A n¢met filozÂfia alkalmi megjegyz¢seit azutÀn Max Weber ´sszegezte, amidûn
a diaszpÂrazsidÂsÀgot a pÀrian¢pekhez hasonlÁtotta, Àllam n¢lk¡li, etnovallÀsi k´z´ss¢gnek.45 Ezzel tudomÀnyos magyarÀzatÀt adta
a fiatal Marx a ZSIDñK°RD°SRýL Árott antiemancipÀciÂs r´piratÀnak, amelyik dialektikusan Ãgy v¢lte, hogy a judaizmus szelleme
olyannyira ÀtjÀrta mÀr a kereszt¢ny tÀrsadalmakat, hogy valÂjÀban ûket kellene emancipÀlni a zsidÂsÀgtÂl.46
Marx ezzel korÀntsem volt forradalmÀr.
Ellenkezûleg. A felvilÀgosult Àllammal szemben ellenforradalmÀrk¢nt l¢pett fel. F¢lelmei
a judaizmus politikai erej¢bûl tÀplÀlkoztak:
az emancipÀciÂval ¢ppen ez a k¢pess¢g erûsÁten¢ az Àllamot. A zsidÂsÀg egyetemesen
antiszociÀlis erûk¢nt valÂ jellemz¢se a trieri
rabbi unokÀjÀnak ¢rdeme.47
A MessiÀs-vÀrÀs
A zsidÂ diaszpÂrÀban az Àllam¢let eml¢k¢t a
MessiÀs vÀrÀsa hordozta. Ebben az ¢rtelemben a MessiÀs-vÀrÀs csakugyan a Pap KÀroly
emlegette, N¢meth LÀszlÂ szentesÁtette àbetegs¢gÊ-bûl ¢s sorvadÀsbÂl tÀplÀlkozott. A k¢t
vilÀghÀborÃ k´z´tt szÀmos magyaräzsidÂ
r´pirat v¢lte Ãgy, hogy az Ãj kiegyez¢s annak
elismer¢se, hogy J¢zus szem¢ly¢ben a MessiÀs csakugyan elj´tt. Pap KÀroly A V III. STç CIñ-jÀnak festûje is ilyen J¢zust keres, persze
nem a vez¢rt, hanem a szenvedût, a Golgota
KrisztusÀt. Az emancipÀciÂs ¢s asszimilÀciÂs
ajÀnlatoknak itt ¢rkezt¡nk el a mÀsodik, elengedhetetlen felt¢tel¢hez. A zsidÂ k´z´ss¢gek befogadÀsÀnak felt¢tel¢¡l szabtÀk a MessiÀs-vÀrÀsrÂl t´rt¢nû lemondÀst. E´tv´s JÂzsef A ZSIDñK EMANZIPçCIñJA cÁmü, 1840-ben
k´zz¢adott ÁrÀsa k¡l´n foglalkozik azokkal a
vÀdakkal, melyek szerint a MessiÀs-hitben a
Szentf´ldh´z t´rt¢nû k´t´tts¢g ¢s az ´nÀllÂ
Àllam alakÁtÀsÀnak vÀgya jelenik meg. E´tv´s
szerint a nemzet müvelt r¢sze a MessiÀs-hitet
m¢g allegorikusan fogja fel.
ZsidÂ r¢szrûl is elkezdûd´tt a MessiÀs-hit
Àtk´lt¢se: az egyet¢rt¢s ¢s a joguralom elj´vetel¢t minden ember vÀrja, a zsidÂknak erre
legfeljebb àlegnagyobb okok voltÊ (Bloch MÂ-

ricz). Az ELSý MAGYAR ZSIDñ NAPTçR °S °V K¹NYV egyik szerzûje, DiÂsy MÀrton Ágy Árt:
àA zsidÂ hajdankori hazÀjÀt, hol uralkodÂi, t´rv¢nyhozÂi, prÂf¢tÀi honoltak, elvesztv¢n; e vesztes¢get, minthogy e hazÀban m¢g mindig mostohÀnak
tekintik, siratja ugyan ä mÀr az, aki siratja.Ê A
nyilatkozat vilÀgos: addig eml¢kez¡nk JeruzsÀlemre, amÁg jogokat nem kapunk, soha tovÀbb. Azaz: az emberjogok az Ãj JeruzsÀlem:
ez a felfogÀs FranciaorszÀgtÂl MagyarorszÀgig hatott.
Az 1867-es emancipÀciÂs t´rv¢ny vitÀjÀnak kezdet¢t Kiss JÂzsef versben k´sz´nt´tte.
àA most legyen biztos kiindulÀsod / °lû valÂ¢rt,
add Âh, add az ÀlmotÊ ä szÂlÁtja meg DECEMBER
20-IKçN cÁmü vers¢ben a v¢reit.48 Az Àlom:
JeruzsÀlem¢, a MessiÀs¢.49
Az ÀllamalapÁtÀsra valÂ k¢pess¢g sorvadÀsa egyszersmind a polgÀri beilleszked¢sre valÂ k¢pess¢g hiÀnyÀt is jelenti. A lÀzadÂ rabszolga n¢p, Ágy a toposz, leteleped¢sre k¢ptelen. Ez Ahasv¢rus, a bolygÂ zsidÂ mÁtosza.
àKi nem ´smeri a reg¢t Ahasver-, az ´r´k zsidÂrÂl,
ki, mert ºdv´zÁtûnknek, midûn hÀza elûtt keresztj¢t
hordva vizet k¢rt, az enyhÁtû italt megtagadta, most
ÀtkozottsÀgban jÀr k´r¡l az emberek k´z´tt... Az
´r´k zsidÂ nem k¢pzelet; û ¢l ¢s szenvedÊ ä Árta E´tv´s.50 A letelepedû Ahasv¢rus mÀr-mÀr k¢ptelens¢g. A megvÀltÀs ´r´k tanÃja lenne û, s
csak annak a MessiÀsnak elismer¢se vÀlthatja
meg, akitûl egykoron megtagadta italÀt.
Az Ahasv¢rus-legenda vitatÀsÀban tehÀt
Ãjabb asszimilÀciÂs csapda nyÁlik. Arany JÀnos ¹R¹K ZSIDñ-ja a szenved¢s jelk¢pe, egyetemes szimbÂlum, az ¡ld´z´tts¢g¢. Kiss JÂzsef, gyarlÂbb versben ugyan, vÀlaszolt Aranynak. S hazÀjÀnak szÂlt Ágy: àVilÀggÀ elz¡llt v¢rimet / megtagadom... leszek rideg, / Hitlen, kajÀn
ä de a tied. / A tied, ¢des otthonom.Ê
Mindez azonban Àlom, melyet ama december 20-a feledni rendelt. Mert egy gÃnykacaj mindig eml¢kezteti azokra, akiket megtagadott. àä Rakhatsz te kunyhÂt eleget, / Halomra gyüjthetsz kincseket, / Otthonod m¢gsem lesz neked.Ê51
AZ öJ AHASV°R politikai k´ltem¢ny, verses
r´pirat, tudÂsÁtÀs az asszimilÀciÂ ÀllÀsÀrÂl.
Bevallja a zsidÂ k´z´ss¢g lojalitÀsi strat¢giÀjÀt. Bizonyos àsemmi¢rt eg¢szenÊ elvet hirdet
meg, melyet k¡l´nben a hivatalos zsidÂsÀg
eg¢szen a holocaustig hirdetett. A jogegyenlûs¢g teljess¢g¢¢rt, a befogadÀs¢rt k¡zdû
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szellemek az Àllami ¢s nemzeti lojalitÀs vesz¢lyeit is felfedezt¢k. A k´zpontosÁtÂ tÃlhatalom ¢s b¡rokrÀcia nemegyszer jogadÀsba
burkolta a jogtiprÀst. NapÂleon azt k´vetelte,
hogy a francia zsidÂ k´z´ss¢g enged¢lyezze a
vegyes hÀzassÀgot. A àsanhedrinÊ-t nem tudta megt´rni NapÂleon, s ez esetben egy vallÀsi dogma v¢delme bizonyult àliberÀlisabbÊnak, mint a bonapartizmus. N¢meth LÀszlÂ
azt Árta: a zsidÂk istenn¢ emelt¢k az Àllemelleness¢get. T´rt¢nelmileg t¢nyszerübb megÀllapÁtÀs: isten¡k nev¢ben fordultak szembe
az Àllammal. Mint tett¢k ezt 1848 forradalmaiban is.52
Nietzsche, Wagner ¢s a forrÀsok
N¢meth LÀszlÂ ¢s Pap KÀroly k¡l´n´s interferenciÀjÀban ¢s egyezs¢g¢ben az elfajzÀs ¢s
betegs¢g nemzetekre kivetÁtett k¢peiben
Nietzsche felt¢telezett hatÀsa elk¢pzelhetû.
K´zvetlen¡l meg k´zvetve is. A h¢ber Àllam
szerkezet¢rûl, teokrÀciÀjÀrÂl ¢s pusztulÀsÀrÂl Nietzsche csak k´zvetÁtette SpinozÀt. A
N¢meth LÀszlÂtÂl korszerüsÁtett osztÀs àjÂÊ ¢s
àrosszÊ zsidÂra ¢ppen Nietzsche nyomÀn szÂlalt meg karakterisztikusan SzabÂ Dezsûben.
A MENSCHLICHES, ALLZUMENSCHLICHES hatÀsÀt Nagy P¢ter monogrÀfiÀja is megerûsÁti:53 àíme el¢rkezt¡nk a term¢keny Àlomhoz, mely
a nÀzÀr¢thi zsidÂ forradalmÀrt a zsidÂ sovinizmus
¢s klerikalizmus ellen hajtotta... Mert a tragikus ellent¢t nem a kereszt¢nys¢g ¢s zsidÂsÀg, hanem a
betü-zsidÂk ¢s a Krisztus-zsidÂk k´z´tt van.Ê54 N¢meth LÀszlÂ szem¢ben Pap KÀroly a Krisztus-zsidÂ, aki valÂjÀban olyan, mint az AZAREL Jeremia apÂja. Jeremia, a betü-zsidÂ, aki
vÀltozatlanul ¢rzi Izrael sz¢tszÂratÀsÀt. Egyetlen rem¢nys¢g ¢lteti. Pap KÀroly k¡l´n´s
szÂt hasznÀl, id¢zûjelben e rem¢nyrûl à°s mi
volt az a ÏMegvÀltÀsÎ? A sz¢tszaggatott test rem¢nye, amely term¢szetes mÂdon soha t´bb¢ nem forrhatott ´ssze, mint ahogy û ¢s fiai sem egyes¡lhettek
JeruzsÀlem k´r¡l, s a vilÀg sem k´r¡l´tt¡k.Ê55
A àmegvÀltÀsÊ szÂt a reg¢nyt ¡nneplû kritikÀban MÂricz Zsigmond is hasznÀlta, s a reg¢ny tartalmÀt hûs¢nek fajtÀjÀval folytatott
k¡zdelmek¢nt Árja le. àEz a konfliktus oly erûs,
hogy eg¢sz ¢let¢t kit´lti, s elviselhetetlen volna, ha
r´geszme lenne, de Pap KÀrolynÀl a faj megvÀltÀsÀt c¢lozza.Ê MÂricz szem¢ben Pap KÀroly:
MessiÀs, àakiben igazi elv¢gzetts¢gben ¢l a messianizmus, melyet magÀra vÀllaltÊ.56

Pap KÀroly, Ãgy r¢mlik, a SzabÂ Dezsûtûl ÀhÁtott Krisztus-zsidÂ, a kalmÀr-zsidÂval
szemben, az ÁrÀstudÂ N¢meth LÀszlÂnÀl. Az
asszimilÀciÂ kiiktatta a JeruzsÀlemäCion gondolatot, az emberis¢g eszm¢iben lÀtta a megvÀltÀst. Pap KÀroly vÁziÂja egy Ãjra megt¢rû
zsidÂsÀg, m¢g ha igaz ´nmagÀhoz t¢r meg,
akkor is. Lemaradt, amikor J¢zussal kivÀltak
az igazabb zsidÂk, az Ãj megvÀltÀs visszafordÁtja a t´rt¢nelmet az Ãj kezdethez.
De a krisztusi motÁvumnÀl is fontosabbnak
r¢mlett az, hogy Pap KÀroly lemondott a àkettûs k´t´tts¢gÊ-rûl. Ahogyan Illy¢s lÀtta 1935ben: àA magyar zsidÂsÀg, amelynek helyzete a vilÀg valamennyi orszÀgÀnak zsidÂsÀgÀ¢tÂl el¡t, a
beolvadÀst vallja. De ugyanakkor ellenzi is. ...Mi
k´ti ûket, hogy nem tudnak felszabadulni, felemelkedni? NyilvÀn sok minden. A fajt semmi sem tartja
meg k¡l´nb¡l, mint a kik´z´sÁt¢s. De ¢ppen ezek
nem akarjÀk vÀllalni a kik´z´sÁtettek sorsÀt. HÀt akkor? ...N¢pek verseny¢ben k¢tfel¢ nem nyÃjthatod ki
a kezed sem segÁts¢g¢rt, sem haszon¢rt. °lhetsz k´z´ss¢g n¢lk¡l, ha el¢g nagy szellem vagy, de k¢t k´z´ss¢gbe senki nem tartozhat, legkev¢sb¢ egy n¢p.Ê57
A zsidÂsÀg kulturÀlis beilleszked¢s¢rûl ¢s
kettûs k´t´tts¢g¢rûl sokat vitatkoztak az eurÂpai asszimilÀciÂ sorÀn. N¢meth LÀszlÂ,
mint arra DÀvidhÀzi finom elemz¢se rÀmutat, Nietzsche tanulmÀnyozÀsÀbÂl is rÀlÀthatott az ¢vszÀzados gondra. A kulturÀlis beolvadÀs lehetûs¢ge ¢s mÂdja a korai Nietzsche
k¢sûbb megtagadott mester¢n¢l, Richard
Wagnern¢l fogalmazÂdott meg ¢lesen, s jÂl
megragadhatÂ B´rn¢hez füzûdû torz kapcsolatÀbÂl.58 àEmlÁten¡nk kell egy mÀsik zsidÂt, aki
ÁrÂk¢nt tünt fel a k´r¡nkben... ZsidÂsÀgÀnak k¡l´nleges helyzet¢bûl nÀlunk keresi a megvÀltÀst; de
nem talÀlta, s akkor kellett rÀd´bbenni arra, hogy
csakis a mi ¡dv´z¡l¢s¡nkkel, mely minket igaz emberi l¢nyekk¢ avat, egy¡ttesen k¢pes megtalÀlni azt.
Egy zsidÂ szÀmÀra azonban emberi l¢nny¢ vÀlni
annyit jelent, hogy megszünik zsidÂ lenni.Ê Wagner szerint B´rne felismer¢se abban Àllt,
hogy az ÃjjÀsz¡let¢s csak az ´npusztÁtÀs Àltal
valÂsÁthatÂ meg: Ahasv¢rus mÀsk¢ppen nem
szabadulhat meg ÀtkÀtÂl, csak az àUntergangÊ Àltal.59
A beolvadÀs mint teljes feladÀs az a tÀrsadalmi-t´rt¢nelmi toposz, amelyik feltÀmadt a
k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt, s alkalmat adott N¢meth LÀszlÂnak, Illy¢s GyulÀnak, hogy a Pap
KÀroly-esetben felelevenÁts¢k.
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Ahasv¢rus ¢s Shylock
A tovÀbbi toposzokat illetûen DÀvidhÀzi emlÁt¢s n¢lk¡l hagyja N¢meth LÀszlÂ ShylockmetaforÀjÀt. Alakja Ahasv¢rus pÀrja a n¢pk´nyvi mitolÂgiÀban, ¢s N¢meth LÀszlÂ megingathatatlan osztÀsa àjÂÊ ¢s àrosszÊ zsidÂkra
a judaizmus modern mÁtoszainak ezt a vÀltozatÀt korszerüsÁti. A bolygÂ zsidÂt annak Pap
KÀrolytÂl v¢gzetszerünek lÀtott sorsÀban m¢lyen szÀnja, mÁg testv¢ralakjÀban, Shylockban mÀr a mÀsodik vilÀghÀborÃ kit´r¢se ¢s
az elsû zsidÂt´rv¢nyek utÀn a bosszÃ ¢s k¢sk´sz´r¡l¢s sivÁtÀsÀt hallja.60 A gazdasÀgi ¢s
kulturÀlis pozÁciÂkat elfoglalÂ zsibÀrus ¢s csoportja fenyegetû r¢mk¢nt jelenik meg.
Trianon utÀn a àzsidÂk¢rd¢sreÊ csupÀn
rossz vÀlaszok sz¡lethettek, miutÀn a àzsidÂk¢rd¢sÊ felvet¢se, k´z¢ppontba ÀllÁtÀsa lehetetlenn¢ tette elfogulatlan vizsgÀlatÀt. N¢meth LÀszlÂt ¢s Pap KÀrolyt vagy a N¢meth
LÀszlÂt àzsidÂ oldalrÂlÊ igazolÂ Keszi Imr¢t,61
Kardos PÀlt62 egy csapatba sorolta az istenn¢
emelt lojalitÀs, egyfajta t´bbs¢gtisztelet.
Sokaknak feltünt, hogy N¢meth LÀszlÂ
hÀborÃ utÀni ¢letmüv¢bûl mennyire hiÀnyzik
a szÀmvet¢s korÀbbi n¢zeteivel, milyen kis
helyet foglal el az eg¢sz tÀrsadalmat megrÀzÂ
holocaust¢lm¢ny (az °GETý ESZTER egyetlen
epizÂdjÀt leszÀmÁtva) prÂzai munkÀssÀgÀban.63 Ennek szÀmos oka lehet, itt csak egyetlen feltev¢st kockÀztatok meg. A holocaust¢lm¢ny felfogÀsÀnak alapvetû felt¢tele, hogy az
Àldozatokat büntelennek k¢pzelj¡k, olyanoknak, akiknek ´nn´n sorsukban felelûss¢g¡k
nincs. A politikai k¢pess¢g hiÀnyÀnak, a àzsidÂ bün´kÊ-nek bÀrmily es¢lye a holocaustot
megfosztja egyedi s rendkÁv¡li esem¢nyjelleg¢tûl, s besorolja a t´rt¢nelmi katasztrÂfÀk
egyik¢nek. ArrÂl a pontrÂl, ahonnan N¢meth LÀszlÂ lÀtta a àzsidÂk¢rd¢stÊ, nem lehetett rÀtekint¢se a SoÀ term¢szet¢re. A zsidÂsÀg N¢meth szÀmÀra olyan szenved¢st´rt¢net, amelynek nem volt megvÀltÀst´rt¢nete, s Ágy aligha nyerhette el hely¢t az ¡dvtanok sorÀt prÂbÀlgatÂ N¢meth LÀszlÂ ¢letmüv¢ben.
A N¢meth LÀszlÂäPap KÀroly viszonynak
¢rdemesebb egy m¢lyebb dimenziÂjÀt is kibontani. N¢meth LÀszlÂ, a k´vetkezetlens¢geiben is k´vetkezetes gondolkodÂ eg¢sz
essz¢ista ¢letmüv¢t Ãgy is felfoghatjuk, mint
a felvilÀgosodÀs kritikÀjÀt. A K ISEBBS°GBEN

reformkori m¢lymagyarjai valÂjÀban a k¡lf´ld ihlette nyugatosÁtÂkkal szemben egy patriarkÀlis idill k¢pviselûi. N¢meth LÀszlÂ k¡l´n k´nyvet Árt Berzsenyirûl.
A felvilÀgosodÀskritika a hÃszas ¢vek t´rt¢nettudomÀnyÀnak vezetû Àramlata volt:
Szekfü Gyula iskolÀjÀnak àellenforradalmisÀgaÊ igazÀbÂl elk´telezett forradalomelleness¢gbûl nûtt ki. EllenutÂpiÀjuk azonban nem
n¢lk¡l´zhette azt a vonÀst, mely a felvilÀgosodÀst ¢s kritikÀjÀt ´sszebilincselte, nevezetesen a hajlamot a àsocial engineeringÊ-re, a
tÀrsadalom organikus n´veked¢s¢t akÀr erûszakkal is befolyÀsolÂ tervek k¢szÁt¢s¢re.
A hÃszas ¢vektûl jobb- ¢s baloldal egyarÀnt àreformokbanÊ gondolkodott. Erûszakos tÀrsadalmi beavatkozÀs volt a numerus
clausus. M¢g a zsidÂt´rv¢nyeket is egy sz¡ks¢ges egyensÃly n¢lk¡l´zhetetlen operÀciÂjak¢nt nyÃjtottÀk be.
A felvilÀgosodÀs sajÀtos projektje volt a àBildungÊ, azaz a citoyen polgÀrosÁtÀs, az Àtnevelt
tÀrsadalom, mely t´rt¢netesen a kisebbs¢geket, a mÀs vallÀsÃakat, a marginÀlis csoportokat prÂbÀlta bekapcsolni az egys¢ges, a
felvilÀgosult abszolutizmus b¡rokrÀciÀja Àltal
vez¢relt Àllam¢letbe.64 A porosz mintÀjÃ
àAufkl¤rungÊ fel¡lrûl vez¢relt, az egyenjogÃsÁtÀst felt¢telekhez k´tû programja a RajnÀtÂl
keletre a kegyosztÂ asszimilÀciÂ mintÀit terjesztette el, t´bbek k´z´tt MagyarorszÀgon is.
S az asszimilÀciÂnak ez a tÁpusa eszm¢nyk¢ppen m¢g a felvilÀgosodÀs kritikusaiban is ¢lt,
hiszen mi mÀs volt ez a kritika, mint a befogadÀs felt¢teleinek szigorÁtÀsÀt ÀhÁtÂ tÀrsadalomjavÁtÀs?
A felvilÀgosodÀs e negatÁv ´r´ks¢g¢t ¢les
szemmel vette ¢szre Horkheimer ¢s Adorno.
K¢sûbbi kutatÀsok ä Ágy Zeev Sternhell¢ ä kimutattÀk az abszolutista porosz Àllameszme
tovÀbb¢l¢s¢t Ficht¢tûl a huszadik szÀzad nacionalizmuson nevelkedett jobboldali radikalizmusainak szÀmos ÀrnyalatÀig.65 Reform ¢s
eliteszme sz´vets¢ge ebbûl az ´r´ks¢gbûl tÀplÀlkozott. Amikor N¢meth LÀszlÂ szocialistÀnak vallotta magÀt (marxizmus n¢lk¡l), akkor a reformprogramok ihlette tÀrsadalmi ÀtszabÀs meggyûzûd¢se hevÁtette. Az ÀtoperÀlt
tÀrsadalom, Jack Zipes szavÀval e mozgalmak
ideÀlja volt, benne az is, ami a felvilÀgosodÀs
programjÀnak r¢sze: az asszimilÀciÂ.66
Az orvos, a biolÂgiai tanulmÀnyokban el-
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mer¡lû, a fajt alkalmank¢nt biolÂgiai determinÀnsk¢nt felfogÂ N¢meth LÀszlÂ egy àÀtoperÀltÊ zsidÂsÀg fantomk¢p¢t alkotta meg.
Ez a zsidÂsÀg csak Àtmenetileg tartÂzkodik
ott, ahovÀ sorsa vetette. Ez a zsidÂ bezÀrkÂzik
ûsi hit¢be, nem vallja magÀt mÀsnak, mint
ami, mint az AZAREL cÁmü Pap KÀroly-reg¢ny
Jeremia apÂja, aki JeruzsÀlemmel ¢s a MessiÀs elj´vetel¢vel Àlmodik. Ez a hajdani,
asszimilÀciÂ elûtti zsidÂ prototÁpusa, a magyaräzsidÂ patriarkÀlis egy¡tt¢l¢s¢, melyben
zsidÂnak lenni minden megk´t´tts¢g ellen¢re privil¢giumok sorÀt jelentette a leteleped¢si enged¢lytûl a hitk´zs¢g megalapÁtÀsÀig.
A szÀzad hÃszas ¢veinek k¢pzeletvilÀgÀt
k¡l´nb´zû àkonceptuÀlis zsidÂkÊ n¢pesÁtett¢k be, s ezeknek csak Àtvitt ¢rtelemben volt
k´z¡k a valÂsÀgos zsidÂ k´z´ss¢gek egyedeihez. Ez is egyik magyarÀzata annak a k¡l´n´s
jelens¢gnek, hogy szÀmos gondolkodÂ elviekben antiszemita volt, mik´zben jÂ n¢hÀny
valÂsÀgos zsidÂval barÀtkozott, vagy annak
¢let¢t szÁvesen mentette. Az ellentmondÀs jÂl
jelezte a koncepciÂ tÀvolsÀgÀt a valÂsÀgtÂl.
N¢meth LÀszlÂ àzsidÂiÊ, akÀrmennyire prÂbÀlta is ûket behelyettesÁteni alkalmank¢nt
¢lû emberekkel, valÂjÀban kognitÁv modellek
voltak, p¢ldÀk az etnocentrikusan Ãjrafogalmazott magyar t´rt¢nelemhez. A Pap KÀroly
irÀnt fel-felizzÂ, majd kihülû rokonszenve ¢s
bÀmulata az àautentikusÊ ¢s nem asszimilÀlt
zsidÂnak szÂlt. N¢meth c¢ltÀblÀja nem a zsidÂsÀg volt, hanem az asszimilÀciÂ, s ami vele
jÀrt, a b¢rbe adott kapitalizmus, a f¢kezhetetlen modernizÀciÂ, s ebben a t´rt¢neti ´sszef¡gg¢sben a magyarsÀg mint kisebbs¢g, bennsz¡l´tt, pusztulÀsra kÀrhoztatott faj szerepe.
Elk´vetûk, Àldozatok ¢s tanÃk
Hilberg osztÀlyozÀsa szerint az elk´vetûk ¢s
az Àldozatok drÀmÀjÀnak harmadikja: a kÁv¡lÀllÂ.67 A SoÀ t´rt¢nelem utÀni felvonÀsÀban N¢meth LÀszlÂ ä s vele a magyar irodalom java r¢sze ä azzal haladta meg a àzsidÂk¢rd¢sÊ-t, hogy kÁv¡lÀllÂk¢nt tekintett rÀ,
mintegy meg¢lve a àharmadik oldalÊ-t, amelyik minden korÀbbi ´sszef¡gg¢srendszeren
tÃl mÀs osztatÃ nemzettudatot tÀplÀl. A Pap
KÀrolyrÂl Árott kritika metaforÀja befejezetlen maradt, a k¢rd¢sfeltev¢s lezÀratlan. A
àzsidÂk¢rd¢sÊ, persze a zsidÂsÀg z´m¢vel
egy¡tt, leker¡lt a politika s a lelkiismeret el-

v¢gzendû feladatainak listÀjÀrÂl, s legfeljebb
ÁrÂk, publicistÀk ¢s politikusok alkalmi megjegyz¢seiben tÀmadt fel. A zsidÂ magyarsÀg
Ãjabb kori t´rt¢nelme teljes sz¢less¢g¢ben
megÁratlan maradt. Ama csoport Ãjabb sorvadÀsa, mely egykoron J¢zust sz¡lte volna,
nem talÀlt megvÀltÂra; minden szÀmvet¢st elvont retorika pÂtolt szavakkal, melyeket helyi
¢rt¢k¡ktûl megfosztottak.
Lehets¢ges, azt hiszem, egyetlen mondat
t´rt¢nelmi, eszmet´rt¢neti s a kulturÀlis antropolÂgia szemsz´g¢bûl megvilÀgÁtott olvasata. Ez nyilvÀn gyarlÂbb, mint a parafrÀzisok
elm¢let¢bûl kiindulÂ ¢rtelmez¢s, mÀr csak
az¢rt is, mert a gyarlÂsÀg egyszersmind a tÀrgya is. A retorika, m¢g a legmodernebb is, a
kÁv¡lÀllÀs nyelvi eszk´ze. A mondatoknak ¢s
eszm¢knek azonban olyan vizsgÀlata is megengedhetû, mely az Àldozatok szemsz´g¢bûl
vilÀgÁtja meg vonatkozÀsait. Ne feledj¡k: Pap
KÀroly a holocaust Àldozata lett. A bÀrÀnyok
elv¢reznek.
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Tisztelt Szerkesztûk!
A Holmi oktÂberi szÀmÀban k´z´lt T. S. Eliot-lev¢l kapcsÀn n¢hÀny adatra hÁvnÀm fel
szÁves figyelm¡ket. A Londonban kiadott Irodalmi öjsÀg t´bbsz´r utal az emlÁtett lev¢lre ä
bÀr nem k´zli ä, s beszÀmol Eliot mÀs, ugyancsak D¢ry ¢s ÁrÂtÀrsai ¢rdek¢ben tett l¢p¢s¢rûl. Az 1957. oktÂber 1-j¢n megjelent V III.
¢vfolyam 10. szÀmÀban SZABADSçGOT D°RY
TIBORNAK ! cÁmmel ismertetik a n¢gy magyar
ÁrÂ letartÂztatÀsÀnak londoni visszhangjÀt, s
megemlÁtik, hogy Jo Grimond, az angol liberÀlis pÀrt eln´ke àfelhÁvÀsÀt k´vetûen az angol
irodalmi ¢s tudomÀnyos ¢let szÀmos vilÀghÁrü k¢pviselûje tÀviratilag k´zbel¢pett M¡nnich Ferencn¢l
D¢ry Tibor ¢rdek¢ben. így a Nobel-dÁjas Bertrand
Russell ¢s az ugyancsak Nobel-dÁjas T. S. EliotÊ.
A levelet a lap nem k´zli.
Az Irodalmi öjsÀg ugyanez ¢vfolyam 13.
szÀmÀban (november 15-¢n) szÀmol be arrÂl, hogy a Magyar írÂk Sz´vets¢ge K¡lf´ld´n ànovember 4-i Caxton Hall-i ¡l¢s¢n Bertrand
Russell, T. S. Eliot, Richard Church ¢s Angus
Wilson ÃjÂlag szÂt emelt a magyar ÁrÂk mellett,
¢s E. M. Forster, Arthur Koestler, valamint Lord
Birdwood ÃjÂlag bejelentett¢k szolidaritÀsukat a
magyar ÁrÂkkalÊ. A lap ugyanebben a szÀmÀban id¢z is EliottÂl: àEngem ¢rt megtiszteltet¢s
azzal, hogy f´lk¢rtek, csatlakozzam nevemmel azokhoz a brit ¢s eurÂpai ÁrÂkhoz, akik szenved¢lyes felhÀborodÀst ¢reznek amaz igazsÀgtalansÀgok miatt, amelyeket az ¹n´k orszÀga ellen k´vettek el,
s akik k¡l´n´sen ragaszkodnak ahhoz, hogy minden lehets¢ges alkalommal kifejezz¢k magyarorszÀgi
ÁrÂtÀrsaik ¢let¢¢rt ¢s szabadsÀgÀ¢rt ¢rzett aggodalmukat.Ê
N¢hÀny nappal korÀbban, oktÂber 19-¢n
jelent meg a londoni Timesban az a nyÁlt lev¢l,
amelyet Eliot ¢s a mÀr emlÁtetteken kÁv¡l Somerset Maugham is alÀÁrt, ¢s amelyben felhÀborodÀsukat fejezik ki, ami¢rt àa KÀdÀrkormÀny az ÀltalÀnosan kifejezûd´tt megbotrÀnkozÀs ellen¢re azt hatÀrozta ä hosszÃ fogva tartÀs ¢s
vallatÀsok utÀn ä, hogy olyan magyarorszÀgi ÁrÂkat
vigyen per el¢, akiknek egyetlen büne az, hogy tollukat annak az ¡gynek a szolgÀlatÀba ÀllÁtottÀk,
amelyet igaznak tartottakÊ.
Az Át¢let kihirdet¢se utÀn (november 26-

1610 ã Figyelû

Àn) Albert Camus, T. S. Eliot, Karl Jaspers ¢s
Ignazio Silone levelet Árt KÀdÀrnak, amelyben ez Àllt: àMinisztereln´k ör! Az a hÁr, hogy a
budapesti t´rv¢nysz¢k titkos tÀrgyalÀson 9 ¢vi b´rt´nre Át¢lte D¢ry Tibort, m¢lyen megrÀzta orszÀgaink k´zv¢lem¢ny¢t. A nagy magyar ÁrÂ hÁre MagyarorszÀg hatÀrain tÃlra is eljutott. HosszÃ idû
Âta meg¢rdemelt elismer¢snek ´rvend nemzetk´zi
¢rtelmis¢gi k´r´kben, ahol egyarÀnt tisztelik tehets¢g¢t ¢s jellem¢t. Hogy egy ilyen kiv¢telesen ¢rt¢kes,
feddhetetlen erk´lcsü f¢rfit b´rt´nbe zÀrtak, olyan
megrend¡l¢st keltett k´reinkben, amelyrûl, Ãgy ¢rezz¡k, ¹nnek tudnia kell, megrend¡l¢s¡nket a b´rt´nb¡ntet¢s sÃlyossÀga, az elÁt¢lt kora ¢s gyenge
eg¢szs¢gi Àllapota csak n´velte. ¹nh´z fordulunk,
Minisztereln´k ör, helyezze szabadlÀbra D¢ry Tibort ¢s barÀtait. [...]Ê A lev¢l tartalmÀrÂl ¢s kalandos sorsÀrÂl az Irodalmi öjsÀg 1958. februÀr 1-j¢n kiadott szÀmÀban tudÂsÁt. Ebbûl kider¡l, hogy MagyarorszÀg pÀrizsi nagyk´vete megtagadta a lev¢l tovÀbbÁtÀsÀt, Ágy a n¢gy
ÁrÂ k´zvetlen¡l KÀdÀrhoz cÁmezte december
21-¢n. MiutÀn 1959. januÀr 21-ig nem ¢rkezett vÀlasz, az ÁrÂk a nemzetk´zi k´zv¢lem¢ny
el¢ tÀrtÀk a lev¢l tartalmÀt.
T. S. Eliot, mint ismeretes, igen ritkÀn foglalt ÀllÀst politikai, kivÀlt napi politikai k¢rd¢sekben ä mÀr csak ez¢rt is k¡l´nleges figyelmet ¢rdemel az 1956-os magyar forradalom, a beb´rt´nz´tt ÁrÂk ¢rdek¢ben kifejtett
tev¢kenys¢ge.
Tisztelettel:
Gr¢czi Emûke

ã ã ã
A Holmi szerkesztûs¢g¢nek
Engedj¢k meg, hogy a Holmi szeptemberi
szÀmÀban Wilheim AndrÀs PROLEGOMENA
SZABOLCSI OLVASçSçHOZ cÁmmel megjelent
ÁrÀsÀhoz egy megjegyz¢st füzzek. Az 1103. oldalon olvashatÂ: àA k¡l´nb´zû k´zgyüjtem¢nyekben t´bbfel¢ bontva (¢s valÂszÁnüleg nem a maga
teljess¢g¢ben) elhelyezett hagyat¢k alig Àttekinthetû
s szinte hozzÀf¢rhetetlen.Ê Mint Szabolcsi Bence
jogutÂdja, szeretn¢m lesz´gezni, hogy Szabolcsi Bence teljes k¢zÁrÀsos hagyat¢ka leÀnya,
Szabolcsi °va 1980-ban bek´vetkezett halÀla
utÀn, ism¢tlem, a maga teljess¢g¢ben az MTA
K´nyvtÀra k¢zirattÀrÀba ker¡lt. A k¢zirattÀr
feldolgozta, rendszerezte. Az anyag kutathatÂ, egy kuratÂrium enged¢lye sz¡ks¢ges hozzÀ. Ennek tagja l¢v¢n tanÃsÁthatom, hogy
egyetlen esetben sem tagadtuk meg az enged¢lyt. Az igaz, hogy Szabolcsi Bence k´nyvtÀrÀnak zenei r¢sze kottÀkkal egy¡tt a Zeneakad¢mia k´nyvtÀrÀba ker¡lt, a neki dedikÀlt, fûleg magyar irodalmi müvek pedig a
Petûfi Irodalmi MÃzeum k´nyvtÀrÀba. (K´ztudomÀsÃ, hogy ma alig van mÂd tudÂs
k´nyvtÀrak tulajdonosuk halÀla utÀni egy¡tt
tartÀsÀra.) Hogy ezenkÁv¡l talÀlhatÂ-e mÀs
k´zk´nyvtÀrakban vagy hivatalokban egyegy levele, azt a kutatÀsnak kell tisztÀznia.
Bp., 1999. oktÂber 12.

Tisztelettel:
Szabolcsi MiklÂs

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

